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Gazeteciler için tek
yol mücadele etmek

Esenyurt Kent Konseyi Yö-
netim Kurulu, “24 Temmuz

Basında Sansürün Kaldırılışının
Yıldönümü” ve Esenyurt’un So-
runları ve Çözüm Önerileri” baş-
lıkları ile düzenlenen toplantıda bir
araya geldi. Burada konuşan İs-
tanbul Gazeteciler Dernek (İGD)
Başkanı Mehmet Mert, “Böylesi
günler biz gazeteciler için artık bir
bayramdan öte sansürle mücadele
günleridir. O nedenle 24 Temmuz
veya 10 Ocak gibi günlerde sorun-
larımızı paylaşıp, mücadelemizi
sürdürmek çok değerlidir. Basın
özgürlüğü istiyor-
sak, sansürün kalk-
masını istiyorsak
mücadele edece-
ğiz” dedi Öte yan-
dan toplantı
sonucu 23 madde-
lik bir bildiriye
imza atıldı. I SAYFA 9
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Adı hizmet ettiği
okulda yaşayacak

Beylikdüzü Büyükşehir Orta-
okulu'nun müdürlüğünü

yapan ve geçtiğimiz yıl koronavirüs
sonucu hayatını kaybeden Yücel Ak-
kaş'ın adı, uzun süre hizmet ettiği
okuluna verildi. İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü komisyon kararı so-
nucu gerçekleşen isim değişikliği ile
ilgili açıklama yapan okul yetkilileri,
“Yakın zamanda kaybettiğimiz kıy-
metli okul müdürümüz Yücel Ak-

kaş'ın adı, kendini
mesleğine ve öğren-
cilerine adadığı
okuluna verilmiştir.
Böyle okulumuzun
adı Büyükşehir
Yücel Akkaş Orta-
okulu olmuştur”
denildi.
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Yücel Akkaş

PİKNİK YAPMAK YASAK

Yangınları önlemek
adına yasaklar geldi

İstanbul Valiliği'nin ormanlara
giriş yasağının ardından de-

tayları İstanbul Orman Bölge Mü-
dürü Yusuf Şahin açıkladı. Şahin,
"Yetkili idarelerin denetim ve gözeti-
minde bulunan izinli park, piknik ve
mesire alanları ile tabiat parklarında
yürüyüş yapmak, spor yapmak, pik-
nik yapmak serbest, ancak mangal
ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş

yakmak kesinlikle
yasaklanmıştır. "
dedi. Herkesin ya-
saklara uyması ge-
rektiğinin de altını
çizen Şahin aksi
halde ciddi ceza-
landırmalar olaca-
ğını vurguladı.
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Yusuf şahin

KİMSEYİ AYRIŞTIRMAYIN
Partisinin Esenyurt İlçe
Başkanlığı tarafından dü-

zenlenen “Nasıl Bir Gelecek Hayal
Ediyorsunuz?” programına katılan
Ahmet Davutoğlu önemli açıkla-
malar yaptı. Esenyurt İlçe Başkanı
Veysel Karatay'ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ve Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un
da katıldığı toplantıda birlik bera-
berlik mesajları verildi. Belediye

Başkanı Bozkurt, Esenyurt'ta her
milletten insanın birlikte yaşadığını
ve ayrılık gayrılık içerisine girmeden
hizmet aldığını ifade ederek “Biz
buradaki manzaranın tüm Türki-
ye'de olmasından yanayız Kardeşli-
ğimize kimsenin zarar
vermemesiden yanayız. Bu an-
lamda herkes ayrıştırıcı söylemler-
den kaçınmalı ve birleştirici bir
tutum sergilemeli” diye konuştu.
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ESENYURT ÖRNEK OLSUN
Toplantıda konuşan
Ahmet Davutoğlu ise

Esenyurt'un her kültürden insanı
barıştıran örnek bir kent olduğunu
belirttti. “Esenyurt örnek
olsun” diyen Davutoğlu,
“Çok açık söylüyorum. Biz
etnik ayrıştırmaların, mez-
hepsel ayrılıkların karşısında-
yız. Kürt de bizim Türk de
bizim. Alevi de bizim Sünni
de bizim. Kimse bu milleti

ayrıştırıp, bölmeye kalkmasın” ifa-
delerini kullandı. AK Parti iktida-
rını da eleştiren Davutoğlu, son
günlerde Türkiye'de artan etnik

gerilimin sebebinin iktidar ol-
duğunu belirterek, “Ayrıştırıcı
bir dil kullanarak toplumu ge-
riyorlar. O buncu şu buncu di-
yorlar. Riayet etmeleri gereken
hiçbir hoşgörüye riayet etmi-
yorlar. Söyledikleri hiçbir şeyi
yapmıyorlar” dedi. I SAYFA 7
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Arnavutköy Sazlı-
dere Baraj Gölü'nün

kıyısındaki manzarayı gören
vatandaşlar, baraj gölünün
renk değiştirmesine anlam
veremedi. Baraj Gölü'nün
kıyılarındaki ilginç renk de-
ğişimi, drone kamerasıyla da
görüntülendi. Sazlıdere Ba-
raj'nın bu halde olmasının
nedeni çevrede yaşayan in-
sanlar olduğunu söyleyen

Hidrobiyolog Dr. Erol Ke-
sici, "Şu an karşılaştığımız
olay, baraj suyunda bulunan
mikroskobik özelliğe sahip
olan su yosunlarının aşırı bir
şekilde çoğalarak kümeler
oluşturması. Biz bu duruma
alg adını veriyoruz. Türkçesi
ise su yosunu. Böyle giderse
buradan hiç kimse bir daha
su içemez. Bu vahim bir du-
rumdur" dedi. I SAYFA 10

ç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Öze Dönüş Platformu Tem-

muz Ayı Toplantısı'na katıldı. Toplantıda
konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'nin çok sayıda
noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili
olarak, "Bu orman yangınları her yıl olur
muydu? Olurdu. Peki her yıl olan orman
yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı
bir politika üretemiyoruz?" diye konuştu
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Neden sağlıklı
bir siyaset
üretilmedi?

Silivri Belediyesi, birçok ilde
meydana gelen orman yangın-

ları nedeniyle konser ve eğlence prog-
ramlarını ileri bir tarihe ertelediği
Ortaköy Börek Festivali’nin ‘Börek
Yarışması’ bölümünü gerçekleştirdi.
Ortaköylü maharetli hanımlarından
birbirinden lezzetli böreklerinin reka-
betine sahne olan yarışmada dere-
ceye giren üç yarışmacı altın ve
check-up ile ödüllendirildi. I SAYFA 4
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Yangın bölgesine giden Erdo-
ğan, Antalya'da yaptığı açıkla-

mada, acil ihtiyaçların karşılanması
için bölgelere 50 milyon lira ödenek
gönderildiğini söyledi. Erdoğan, yan-
gın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen
yerlerde faizsiz esnaf kredisi verilece-
ğini duyururken, "KOSGEB acil des-
teği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin

inşaatına başlanacak" açıklamasını
yaptı.  Yangınların devam etmesi ko-
nusunda gündeme gelen THK'nın
yangın uçaklarıyla ilgili olarak da ko-
nuşan Erdoğan, "Uçak konusundaki
sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır
bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve
teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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SIKINTININ SEBEBI
TURK HAVA KURUMU

BURADAN SU İÇEMEYİZ

SAZLIDERE BARAJI
TEDIRGINLIK VERDI

Silivri’de lezzet
yarışı vardı

50 MİLYON LİRA ÖDENEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Silivri Değirmenköy'de düzenle-

nen Hasat Bayramı'na katıldı, kasket ta-
karak çiftçilerle ilk hasadı yaptı. Burada
konuşan İmamoğlu, “İstanbul'un toprak-
larından beton değil bu şekilde bereket
fışkıracak. Kanallar değil tarım arazile-
rine yatırım yapacağız. Üretimi destekle-
yeceğiz. İstanbul üreten örnek bir kent
haline gelecek. Yeşili ile doğası ile tarımı
ile kendi kendine yetebilen güçlü bir kent
haline gelecek” diye konuştu.
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İSTANBUL ÜRETEN
BİR KENT OLACAK

BARış Kış

HABER

Partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Nasıl
Bir Gelecek Hayal Ediyorsunuz?” programına katılan Ahmet Da-
vutoğlu, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'de etnik
bir gerilim yaratmak isteyenler olduğunu anlatan Davutoğlu,
“Biz bunun karşısında olacağız. Kürt de bizim Türk de bizim.
Alevi de bizim Sünni de bizim. Türkiye, Esenyurt gibi herkesin
bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı bir kent olacak” dedi

TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de etnik ve
mezhepsel bir gerilim yaratılmak istendiğini belirterek; bu
konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri barajdaki renk
değişimini araştırmak için sudan numune aldı. Ortaya çıkan yeşil görüntü
ise piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti
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Mehmet Mert

ÇATALCA TEYAKKUZDA

Orman yolu için
bariyerli önlem

Çatalca'da halka açık mesire
alanlarının girişlerilerine

toprak dökülerek, çukurlar kazıla-
rak araç girişine kapatıldı. Orman
yangınları sonrası İstanbul'da da
çeşitli tedbirler alındı. Alınan ted-
birlerin en başında ise ormanlara
giriş yasaklandı. Tedbirler kapsa-
mında ormanlık alanlar ve mesire
alanların girişileri toprak döküle-
rek, çukurlar kazılarak araç ve in-
saların girişine tamamen kapatıldı.
Haftasonu piknik yapmak için il-
çeye gelen vatandaşlar ise girişle-
rin kapatılmasının ardından geri
dönmek zorunda kaldı. 
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MEHMETÇİK'E ZİYARET

Her zaman onlarla
beraber olacağız

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca Kesta-

nelik Jandarma Karakolu'nu 
ziyaret etti. “Sadece karakol yapı-
mında değil her zaman onlarla 
beraber olacağız, askerlerimizin
yanında duracağız” diyen Üner,
“Vatanımız ve bayrağımız için
alınteri döken Çatalca'mızdaki
tüm askerlerimize kolaylıklar dili-
yorum. Ayaklarına taş değmeme-
sini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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10 BİN KERE
TEŞEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün 
büyüyerek, güçlenerek yayınını 

sürdüren gazetemizi 10 bin tirajın 
üzerine çıkaran okurlarımıza teşekkür
ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde ba-

yilerde bulabileceğiniz gazeteniz
Damga, tarafsız yayıncılığı ile her

kesimden okurun sesi olmaya
devam ediyor. Bağımsız gazeteciliğin
sorgulandığı bu günlerde objektifli-
ğini koruyarak algıdan uzak yayın

çizgisini sürdüren Damga, her zaman
olduğu gibi, hakikatin peşini sür-
meye, sizin sorunlarınızı gündeme
getirmeye, sorunların çözümü için 

kamuoyu baskısı oluşturmaya devam
edecek. Damga'ya www.gazete-

damga.com.tr adresinden de 24 saat
ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde gaze-
temize ulaşamadığınızda, şikayetleri-

nizi info@gazetedamga.com.tr
adresine gönderebilirsiniz. Adresinizi

gönderin, size en yakın bayiye 
gazeteniz gelsin.

DAMGA'NIN SATILDIĞI 
BAYİLERİN LİSTESİ SAYFA 8'DE
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Kemal Kılıçdaroğlu
Recep Tayyip Erdoğan



HER birey gibi çocuk-
lar da potansiyelini 
gerçekleştirmek, 

kendini bir şekilde dışa vur-
mak, çevresindekiler tara-
fından anlaşılmak ve kabul 
gördüğünü hissetmek ister. 
Çocukların doğal merakı, 
keşfetme isteği, kendini çeşitli 
yönlerle yansıtma ihtiyacı 
bazen ortak yaşam kurallarını 
zorlayabilir ve bu da iletişim 
dengesini bozabilir. BÜMED 
MEÇ Okulları Moda Yerleş-
kesi Okul Müdürü Aslı Çelik 
Karabıyık, “Bunların yanı sıra 
çocuğunuzun içinden geçtiği 
yaş dönem özelliklerinden 
dolayı çocuğunuz zor duygu-
lar, öfke patlamaları yaşarken 
ebeveyn olarak kendimizi 
çaresiz de hissedebiliriz. Hatta 
bazen çocukların güvenliğini 
tehdit ettiği için ebeveynler 
olarak korktuğumuz, öfke-
lendiğimiz ve duygularımızı 
kontrol etmekte zorlandığımız 

durumlar da olabilir” diyor 
ve ekliyor; “Bu durumlarla 
başa çıkmak için çocukları-

mıza yaklaşım ve üslup öneri-
lerini bu yazıda bulabilirsiniz. 
Ancak her konuda olduğu gibi 
ilişkilerin çok öznel olduğunu 
ve bu önerileri değerlendirir-
ken aile özelinizdeki süzgeç-
ten geçirmenizi isteriz.”
Daha da hırçınlaşabilir
“Çocuklarımızla doğru ve 
sağlıklı iletişim kurmanın 
ilk adımı onlarla bağlantı 
kurmaktır. Tüm duygularını; 
neşesini, öfkesini, kırgınlığını 
hissettiğimizi çocuğa hissettir-
memiz çok önemlidir” diyen 
Karabıyık, “Ağlayan çocuğa 
odana git, sakinleştikten sonra 
konuşalım gibi cümleler kur-
mak zihinlerinde yanlızca “iyi 
bir çocuk” olduğum zaman 
sevilirim hissini oluşturabilir. 
Dolayısıyla içinde bulunduğu 
durumu yönetemeyen çocuk 
için öncelikle “çok öfkeli 
hissediyorsun” gibi duygu yan-
sıtması yapılarak onu anladığı-

mızı hissettirmeliyiz. Anlaşıl-
madığını hisseden çocuk daha 
da hırçınlaşabilir. Öncelikle 
iletişimde ve özdeğerlendir-
mede olumlamanın etkili 
olduğu bilimsel gerçeğinden 
yola çıkarak odağınızı çocu-
ğunuzun olumlu davranışına 
vermek olumsuz davranışların 
düzenlemesine yardımcı ola-
bilir. Örneğin ‘odanı toplama-
dan dışarı çıkamayız’ yerine 
‘odanı topladıktan sonra dışarı 
çıkabiliriz’ diyebiliriz” ifadele-
rini kullandı. 
Sence ne yapmalıyız?
Ortak yaşam kurallarını ve 
prensipleri birlikte belirleme-
nin önemli olduğunu belirten 
Karabıyık, “Örneğin ekran 
kullanım süresi konusunda 
sınırları zorlayan çocuğunuzla 
bağlantı kurup, duygusunu 
anladıktan ve onu dinledik-
ten sonra “Ekran kullanım 
süresinin pek çok kez uzadığını 
görüyorum. Bu konuda zorlan-
dığını düşünüyorum. Sence ne 
yapmalıyız?” ifadesi karşılıklı 

diyaloğa açık olduğumuzu 
bununla birlikte ekran kulla-
nım süresi ile ilgili kurallarımız 
olduğunu açıklar. Çocuğumu-
zun sakinleştiğine ve artık bizi 
duyabileceğine emin olduktan 
sonra ona öğretmek istedik-
lerimizi öğretmek için tüm 
bu yaşananları iyi birer fırsat 
olarak değerlendirebiliriz. 
Tüm bunları yaparken en başta 
davranışa odaklanmak yerine 
ihtiyaca odaklanmalıyız. Bu 
davranışı ‘neden yaptı ve aslın-
da neye ihtiyacı vardı’ soruları-
nı sorabiliriz.Sorun yaşadığımız 
durumlara yaratıcı ve oyuncu 
biçimde yaklaşmak, mizah dili 
kullanmak genellikle çocukları 
şaşırttığı için içinde bulunduk-
ları duruma dikkat vermelerini 
sağlayacaktır. Çocukların sert 
ve kesin hayırları kabul etmele-
ri genellikle zordur ve tepkisel 
yaklaşabilirler. Bunun yerine 
koşullu evet yöntemini tercih 
edebiliriz. Yani “Evet sana bir 
hikaye daha okumayı isterim 
ancak bunu yarın akşam yapa-
biliriz” diye konuştu. 

HUCRESEL TEDAVi
iÇiN 1 MiLYON TL

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
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rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
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Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
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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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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.

Prof. Dr. Eksal Kargı, kentte günlük 85’leri bulan koronavirüs vaka sayılarında, artış eğiliminin devam etti-
ğini belirterek, covid servisleri ve polikliniklerinde de yoğunluğun arttığını söyledi. Prof. Dr. Kargı, yeni dal-

ganın aşı olmayanların dalgası olacağını ve en çok aşı olmayanların etkilenmesinin beklendiğini söyledi

Son zamanlarda Parkinson hastalığının sık 
görüldüğünü belirten Dr. Aynur Müdüroğlu, 

nörodejeneretif hastalıkların hücresel tedavisi 
için patentlenebilir bir protokol oluşturmaya 
yönelik AR-GE çalışması yapıldığını söyledi

SEMANUR POLAT

Aleyna Tilki’nin ‘SIR’rı

NİŞANTAŞI Üniversitesi, İstanbul Üni-
versitesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
alanı içerisindeki Sankara Beyin ve Biyo-

teknoloji Araştırma Merkezi’nde Parkinson ve 
Alzheimer gibi nörodejeneratif tedavisine yönelik 
ortak çalışmalar yapmaya başladı. Projenin yürü-
tücüsü olan Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bö-
lüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, 
28 ay sürecek çalışma için Türkiye Sağlık Ensti-
tüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından araştırma 
fonu sağlandığını belirtti. Müdüroğlu, çalışmanın 
detayları, uygulanabilirliği ve iyi sonuçlar alındığı 
takdirde hastalıkların seyrini nasıl değiştireceği ile 
ilgili açıklamalarda bulundu.

60 yaş üzerinde yaygın
Nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olarak çok 

uzun zamandır çalıştıklarını vurgulayan Müdü-
roğlu, “Son zamanlarda da Parkinson hastalığına 
yoğunlaştık. Bu nedenle de TUSEB’in yenilikçi 
ilaç geliştirme stratejik AR-GE proje çağrısına 
başvurduk ve başvurumuz kabul edildi. Parkinson 
hastalığı, 60 yaş üzerinde yaygın olarak görülüyor. 
Nadir de olsa genç yaşlarda da görülebiliyor. 60 
yaş üstünde yüzde 1 civarında görülme sıklığı 
vardır. Bu bir hareket bozukluğu hastalığıdır. 
Kasılma ve titreme ile şekillenen bir hastalıktır. 
Maalesef herhangi bir tedavisi yoktur. Projemizin 
amacı bu hastalığın tedavisine ışık tutabilecek 
bir protokol geliştirmektir. Şu anda semptomları 
tedavi etmek için bazı yöntemler var. Fakat bun-
lar, hastalığın ilerlemesini engellemiyor. Hastalık 
ilerliyor, sadece titreme ve kas aktivitesindeki 
bazı bozukluklar belirli bir süre için tedavi ediyor. 
Belli bir süre sonra o da tedavi olmuyor” dedi.
Proje nasıl uygulanacak?

Parkinson Hastalığının sinsi seyreden bir hasta-
lık olduğunun altını çizen Müdüroğlu, “ Beyni-
mizde ‘Substantia nigra’ diye bir bölge var ve bu 
bölgede dopamin üretimini yapan nöronlar var. 
Parkinson hastalığında buradaki nöronlar yavaş 
yavaş ölüyor. O yüzden Parkinson, sinsi ilerleyen 
bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Projemizin 
amacı, aynı bir organ naklinde olduğu gibi, kay-
bolan bu dopamin nöronlarının yerine yenilerinin 
konmasını içeren hücresel tedavidir. Parkinson 
hastalığının hücresel tedavisi için oluşturulmuş 
projemiz, indüklenmiş pluripotent kök hücreleri 
saf veya safa en yakın bir şekilde ortabeyin dopa-
min nöronlarına dönüştürmek için patentlenebilir 
bir protokol oluşturmaya yönelik AR-GE çalış-
masıdır. İn vivo ve invitro çalışmayı içeren 28 aylık 
bir proje. İnşallah güzel sonuçlarla beraber insan 
çalışmalarına da başlayacağız” diye konuştu.
Ekonomiye katkı 

28 aylık çalışmanın ardından iyi sonuçlar 
alındığı takdirde nörodejeneratif hastalıklar için 
bir umut olabileceğini söyleyen Müdüroğlu şu 
ifadeleri kullandı: “Şu anda çalışmalar bittikten 
sonraki kısım için net bir cevap veremem. Eğer 28 
aylık çalışmalar sonucunda hayvan çalışmalarının 
sonuçları istediğimiz seviyede güzel çıkarsa insan 
çalışmalarına başlanacaktır. Parkinson hastalarını 
tek bir birey olarak düşünüyoruz ama onların 
aileleri de var. Bu açıdan da bakıldığında istenilen 
sonuçlar alındığı takdirde, sadece bu hastalıktan 
muzdarip insanların sağlıklarını düzeltmiş değil; 
aynı zamanda ekonomiye de bir katkı sağlamış 
olacağız. Parkinson, sadece titreme ve kas hastalı-
ğı belirtileriyle seyretmeyebiliyor. Yüzde 30’a ka-
dar varan ciddi bir oranda depresyon ve demansa 
kadar gidebiliyor. Bir de bu külfetle uğraşılıyor. 
Dolayısıyla bu çalışmanın maddi ve manevi kül-
fetlerden kurtarmak adına 
bir tohum atacağını 
düşünüyoruz.” DHA

BÜMED MEÇ Okulları Moda Yerleşkesi Okul Müdürü Aslı Çelik Karabıyık, “Çocuklarımızla doğ-
ru ve sağlıklı iletişim kurmanın ilk adımı onlarla bağlantı kurmaktır. Tüm duygularını; neşesini, 

öfkesini, kırgınlığını hissettiğimizi çocuğa hissettirmemiz çok önemlidir” dedi

COCUKLARLA COCUKLARLA iiLETLETiiSSiiMM
KURARKEN DKURARKEN DiiKKAT!KKAT!

YENİ DALGA AŞI OLMAYANI VURACAK
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Karabıyık, 
“Eebeveynliğin 

ve ilişki yaratma-
nın tek taraflı bir 
durum olmadı-
ğını hatırlamak, 
olumsuz durum-
larla karşılaştığı-
mızda genel yar-
gılara varmadan 
durumsal değer-
lendirmeler yap-
mak ve  ilişkimi-

zi geliştirmek için 
her zaman fırsa-
tımız olacağını 

kabul etmek yapı-
cı ve çözüm odak-
lı olacaktır” dedi. 

ÖNEMLİÖNEMLİ

TAVSİYELER
TAVSİYELER

Prof. Dr. Eksal Kargı, Tür-
kiye’de son günlerde artan 
vaka sayılarının Zongul-

dak’ta da yükselme eğiliminde 
olduğunu ifade etti. Günlük vaka 
sayılarının tam kapanma verilerine 
ulaştığını belirten Kargı, koronavi-
rüsle mücadelede aşılanmanın en 
etkin mücadele olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Kargı, kentte korona-
virüse yakalanan her 3 kişiden 
2’sinin aşı olmayanlardan oluştu-
ğunu ifade ederek, “Koronavirüs 
vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak 
havalarla ve normalleşmeyle 
birlikte virüsün bittiği gibi bir algı 

oluştu. Ancak virüs tekrar ‘ben 
buradayım’ diyor. Tam kapanma 
verilerine geri döndük. Delta 
varyantı olarak adlandırdığımız en 
son mutasyon çok daha bulaşıcı 
ve çok daha tehlikeli. En etkin 
mücadeleyse aşılanma. Bu yeni 
dalga, aşı olmayanların mücade-
lesi olacak. Delta varyantından 
en çok aşı olmayanların etkilene-
ceğini düşünüyoruz. Yani, yeni 
dalgadan aşısızlar etkilenecek. 
Virüsle mücadelede aşıdan başka 
çaremiz yok” diye konuştu. Kargı, 
ileriki günlerde virüste yeni bir pik 
beklediklerini de sözlerine ekledi.

ÇIKARDIĞI her şarkısı ile 
müzik listelerinin ilk sırasında 
yer alan dinlenme rekorları kı-
ran Aleyna Tilki, uzun bir ara-
nın ardından Türkçe şarkısıyla 
sevenleriyle buluştu. İngilizce 
“Retrograde” şarkısıyla adın-
dan söz ettiren Aleyna Tilki, 
‘Sır’ isimli yepyeni şarkısını 
müzikseverlerin beğenisine 

sundu. Sözü ve müziği kendisi-
ne ait olan ‘Sır’ isimli şarkısının 
klip yönetmenliğini de yapan 
Aleyna Tilki, klip çekimden bir 
kareyi sosyal medya hesabında 
paylaşmış ve binlerce yorum 
almıştı. Yayınladığı İngilizce 
single çalışmalarıyla adından 
söz ettiren Aleyna Tilki’nin 
yeni şarkısı Sır‘ın prodüktörlü-

ğünü dünyaca ünlü müzisyen 
Diplo üstlendi. Daha önce deki 
kliplerinde pembe ayıcığıyla 
kamerasının karşısına geçen 
Aleyna Tilki bu defa kuralı 
bozarak, bu sefer klibinde 
Robot kullandı. Robot ile 
evlenen Alyena Tilki‘nin yeni 
şarkısı hayranları tarafından 
çok beğenildi.



Sarıyer’de bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü’ne ait rıhtımda, sürücüsünün manevra yaparak 
dönüş yapmaya çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, denize uçtu. Sürücüsünün açık 

camdan çıkıp yüzerek kurtulduğu otomobil, yaklaşık üç saat süren çalışma ile denizden çıkarıldı

Sancaktepe’de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından 

refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisindeki 
düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişiden 5’i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı

Arnavutköy’de arkadaşlarıyla girdiği bakkaldan alışverişini yaptıktan sonra yolun kar-
şısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Yola savrularak düşen çocuk, ayağa 
kalkarak yürümeye çalıştı. Hafif yaralanan çocuk, çarpan otomobille hastaneye götü-

rüldü. Kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Şişli Okmeydanı’nda polis, asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel 
harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, araçlar didik didik 

aranırken, kişilere yönelik üst araması ve GBT sorgusu yapıldı

KAZA, perşembe akşam saatle-
rinde Arnavutköy’de meydana 
geldi. Yaşları 4 ila 7 arasında 

değişen 5 çocuk, mahallelerindeki 
bakkala girip çıktı. Tekrar yolun kar-
şısına geçen çocuklardan biri geride 
kaldı. Diğer arkadaşlarının arkasından 
gelen çocuğa yolun karşısına geçerken 
otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
yola savrulan çocuk, düştüğü yerden 

kalkarak yol kenarına doğru yürüdü. 
Çarpan otomobil sürücüsü araçtan 
inerek çocuğun yardımına koştu. 
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 
çocuğun ailesi de geldi. Kafasından ve 
dizinden yaralanan çocuk, çarpan oto-
mobile bindirilerek ailesiyle birlikte 
hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazaya şahit olan ve çocuğun yardımı-

na koşan Sezai Pospor, “Bu caddede 
maalesef otomobil sürücüleri biraz 
hızlı geçiyor. Civardaki tek bakkal da 
burada var. Çocuklarımız yolun kar-
şısına geçerken sürekli böyle tehlike 
atlatıyorlar. Yetkililerin bu cadde ile 
ilgili bir çözüm bulasını istiyoruz” 
dedi. Kaza anı ve sonrasında yaşanan-
lar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik 
kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLUMDEN KIL PAYI KURTULDUOLUMDEN KIL PAYI KURTULDU

GÜNGÖREN’DE
yangın paniği

OTOMOBOTOMOBiiLLE LLE 
DENDENiiZE UCTU!ZE UCTU!
KAZA, dün saat 19.00 sıralarında 

Büyük Liman’da bulunan Kıyı 
Emniyeti Müdürlüğü’ne ait 

rıhtımda meydana geldi. İddiaya göre, 
ismi öğrenilemeyen 34 DEJ 849 plakalı 
otomobilin sürücüsü rıhtım üzerinde 
manevra yaparak geri dönmek istedi. 
Bu sırada hafif geri giden otomobil, 
sürücüsünün fren yerine gaza bas-
ması ile hızla rıhtımdan denize uçtu. 
O sırada plajda yüzenler ve cankur-
taranlar sürücünün yardımına koştu. 
Sürücü denizin dibine doğru batan 
otomobilin açık olan camından çıkıp 
yüzerek rıhtımın demir merdivenlerine 
tutunarak bekledi. Yetişen vatandaş-
lar sürücüyü merdivenlerden yukarı 
çıkardı. Otomobilin denize uçmasının 
ardından sürücüye yardım etmek için 
denize atlayan çevredekiler cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Denize uçan 

otomobilin sürücüsünün Kıyı Emniyet 
Müdürlüğü personeli bir dalgıç olduğu 
ve bu sayede suya gömülen otomobil-
den çıkıp yüzerek kenara gelebildiği 
öğrenildi. Otomobili çıkarmak için olay 
yerine vinç ve dalgıçlar geldi. Dalgıçlar 
yaptıkları hazırlığın ardından denize 
dalarak suyun altındaki otomobili 
halatlarla bağladı. Ardından otomobil 
vinç yardımı ile çekilerek denizden 
çıkarıldı.
Bir anda denize düştü

Otomobilin denize uçtuğunu görüp 
yardıma koşan Enes Kahraman, “Araç 
geldi köprüden buraya. Her zaman geli-
yor araçlar. Kıyı Emniyet’ten gemiye 
geçecekler diye düşündüm. Aracın ön 
tarafını plaja doğru döndürdü, Bir anda 
geriye takınca, herhalde yanlışlıkla 
karıştırdı, geri geri denize uçtu. Ondan 
sonra zaten hepimiz birden denize 

atladık. Biz gittiğimizde sürücü araçtan 
çıkmış, Kıyı Emniyet’in merdivenlerine 
tutunmuştu. Kısa bir alandı ama kaya-
rak değil, bir anda tam gaz geri giderek 
düştü” şeklinde konuştu.
Vatandaş sudan çıkardı

Görgü tanıklarından Mertcan Yüksel 
ise, “Buradan geliyordu, herhalde 
dönmeye çalışıyordu, oradan bu taraf-
tan çıkacaktı. Araba birden bire geri 
geri geldi, suya düştü. O sırada bütün 
cankurtaran arkadaşlarla birlikte abiye 
doğru koştuk. Suya atladık, sürücüyü 
merdivenlerden çıkarttık. Araba hala 
suyun altında. Merdivenlerden adamı 
çıkarttık, zaten şoktaydı” diye konuştu. 
Akın Aydın ise, “Biz burada yüzüyor-
duk, gri bir araba geldi buraya ama 
bayağı hızla geldi. Sonra bir anda suya 
doğru düştü” şeklinde konuştu. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

GÜNGÖREN’DE bir 
kısmı boşaltılmış 
olan 7 katlı binanın 

çatısı alev alev yandı. İtfaiye 
ekipleri yangına müdahale 
ederek söndürdü. Yangın, 
saat 22.00 sıralarında Mer-
kez Mahallesi Cengiz Sokak 
üzerinde bulunan bir kısmı 
boşaltılmış, 7 katlı binanın 
çatısında çıktı. Yandığını 

görenlerin bildirmesiyle olay 
yerine itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yangın, 
itfaiye ekiplerinin yaklaşık 
30 dakikalık çalışmasıyla 
söndürüldü. Ekipler, çatıda 
soğutma çalışması yaparken 
binada hasar oluştu. Yan-
gında ölen ya da yaralanan 
olmazken, polis yangınla 
ilgili çalışma başlattı. 

KAZA, saat 23.30 sıralarında 
Sancaktepe’de Şile otoyolu 
Kadıköy istikametindeki kav-

şakta meydana geldi. Alkollü olduğu 
iddia edilen otomobil sürücüsü, direk-
siyon hakimiyetini kaybederek aynı 
istikamette ilerleyen hafif ticari araca 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 
otomobil, refüjü aşarak tabela direği-
ne çarptı. Diğer araç ise yol kenarına 
savruldu. Kazada, hafif ticari araç içe-
risindeki düğüne gittikleri öğrenilen 
6 kişilik aileden 5’i ile otomobildeki 2 
kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yeri-

ne polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan 
ilk müdahalenin ardından çevre hasta-
nelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile 
Otoyolu’nda her iki istikamette de 
trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan 
araçlardan yola akan yağ, yol bakım 
ekipleri tarafından kumlama çalışması 
yapılarak temizlendi. Araçların çekici 
yardımıyla çekilmesiyle trafik normale 
döndü. Tabela direğine çarpan oto-
mobil içerisinden çıkan alkol şişele-
rini bulan polis ekipleri kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı.

OKMEYDANI’NDA 4 ayrı noktada 
oluşturulacak gerçekleştirilen dene-
time Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekip-
leri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
Ekipleri katıldı. Şişli Emniyet Müdürü Özay 
Kayhan’ın koordinasyonunda gerçekleşti-

rilen denetimde, durdurulan araçlar didik 
didik aranırken, araç içindekilere üst araması 
yapıldıktan sonra GBT sorgusu yapıldı. Sokak 
aralarında ring görevi yapan motorize polis 
ekipleri ise şüpheli görülen kişilere yönelik 
denetim gerçekleştirdi. Halkın huzur ve gü-
venliğini sağlamak amacıyla yapılan denetim-
ler akşam saatlerine kadar sürecek.

ASAYASAYiiŞ BERKEMALŞ BERKEMAL

DUGUNE GDUGUNE GiiDERKENDERKEN
KAZA YAPTILARKAZA YAPTILAR

BAŞAKŞEHIR’DE plastik, ayakkabı ve 
kumaş yüklü TIR alev alev yandı. O anlar 
çevredekilerin cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Kuzey 
Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde 
ayakkabı, plastik ve kumaş yüklü 48 ABS 
625 plakalı TIR’da çıktı. Mehmet Elalmış’ın 
kullandığı TIR’ın şoför kabininde başlayan 
yangında bir anda alevler yükseldi. Elalmış, 
TIR’ı hemen yol kenarına çekerek aşağı indi. 
Alevler dorseye de sıçrayarak TIR’ı sardı. 
Ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri yaptıkları çalışmayla yangını kısa sürede 
söndürdü. Öte yandan şoför Mehmet Elal-
mış’ın yakınları olay yerine gelerek kullanı-
labilecek durumda olan malzemeleri başka 
bir kamyonete taşıdı. O anlar çevredekilerin 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIR alev alev yandı
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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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OLAYIN görgü tanığı Halil Cey-
lan, “Biz evde otururken, komşula-
rımız düğüne gidiyorlardı. Aniden 
bir telefon geldi. Biz kaza yaptık 
diye. Bizde apar topar gelince, bir 
araç sürücüsü sarhoşmuş galiba. 
Bizim komşunun aracına yandan 
çarpınca ön tekerlekleri falan 
kopmuş. Öteki araç zaten bari-
yerlere çıkmıştı. Onları acil, apar 
topar götürdüler. Arkasından da 

bizim komşuları götürdüler. Şu an 
herhangi bir ölü falan yok. Ara-
balar pert oldu ama önemli değil. 
Mala gelsin, cana gelmesin. Bizim 
komşuların sağlık durumları iyiydi 
ama diğer araçtakilerin durumu 
onlara göre biraz daha ağırdı. İlk 
önce onları götürdüler zaten. İki 
kişi diğer araçta vardı. Bizim kom-
şunun aracında ise 5-6 kişi vardı. 
Düğüne gidiyorlardı” dedi.

Düğüne gidiyorlardıDüğüne gidiyorlardı

7 KİŞİ 7 KİŞİ 

YARALANDI
YARALANDI

GAZIOSMANPAŞA’DA asker eğlencesi için yapılan konvoyda 
bir minibüs refüje çıktı. Kazada minibüstekiler hafif yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi’nde meydana geldi. 
Asker eğlencesi için yapılan konvoydaki bir minibüs refüje 
çıktı. Minibüstekiler hafif yaralandı. Minibüste hasar meydana 
gelirken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edil-
di. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SULTANGAZI’DE emlakçı Ahmet Bu-
dak, iş yerinde otururken pompalı tüfekle 
saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan 
Budak, çevredekiler tarafından otomobil-
le hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphe-
liyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, 
saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 
74 sokakta meydana geldi. Plakası tespit 
edilemeyen otomobilden inen kişi, iş ye-

rinde oturan Ahmet Budak(65)’a pompalı 
tüfekle ateş etti. Budak, ayaklarından 
yaralanarak yere yığılırken, saldırgan 
otomobile binip, kaçtı. Yaralı Budak, çev-
redekilerin yardımıyla otomobille özel bir 
hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırga-
nın yakalanması için çalışma başlatırken, 
yaralının sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

Asker eğlencesi kötü bitti Emlakçıya pompalı saldırı
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O rmanlara değer veren Atatürk’ü 
özlüyorum.

Atatürk’ün ağaç kesilmesin diye,
“Hayır, gerekirse köşkü ağaçtan 

uzaklaştırırız”
Sevgisini özlüyorum.

*
Kıbrıs’ta zulmü sona erdirmek adına 

Ecevit’in,
“Ayşe tatile çıksın”
emri verecek lider özlüyorum.  

*
Kışlık, yazlık saraylar inşa etmek yerine, 
Yangın söndürme uçakları, helikopteri alacak,
Devleti özlüyorum.

*
Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Muğla'yı,

Osmaniye'yi,
Ormanları özlüyorum.

*
Yanarak can veren sanatçılarımızı,
Aziz Nesin’i özlüyorum.

*
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi

olurum” diyen
Hz. Ali gibi düşünenleri özlüyorum.  

*
“Köylü milletin efendisidir”
Köylüye, çiftçiye, emekçiye değer verecek,
Siyasetçileri özlüyorum.

*
Maskesiz, mesafesiz gezmeyi,
Sevdiğime sımsıkı sarılmayı özlüyorum.

*
Arkamdan dolap çevirenlerin olmadığı,
Dürüst insanları özlüyorum.

*
Kopyala, yapıştırmayı değil, haber atlatanları, 
Özgürce yurttaşı bilgilendiren gazetecileri,
Siyasilerden para almayan, kalemini sat-

mayanları özlüyorum. 
*

Plastik atıkların atılmadığı, denizlerimizi,
Mağandaların olmadığı düğünleri,
Evrim geçirmeyen tabiatı özlüyorum.

*
Saros’u, Kamilet Vadisi'ni, Kaz dağlarını
Fındıklı’yı, Alakır Nehri’ni, Aksu Vadisini
Köyceğiz’i ,Yuvarlakçay Irmağını özlüyorum. 

*
Sanatçılara, zanaatkârlara değer verilen,
Hanımefendilerin, Beyefendilerin olduğu 

Üsküdar’ı, Kalamış’ı, 
Moda’yı özlüyorum. 

*
Her yerde üzerine T.C. yazan kurumları,
Doktorların dövülmediği hastaneleri özlüyorum. 

*
Bayrağımıza saygının olduğu, 
“Bize okuyan gençler lazım” diyen siyasileri,
Her istenileni vermeyecek politikacıları

özlüyorum.  
*

Savaşların yerini dolduracak,
Sevgi dolu bir Dünyayı özlüyorum. 

*
İnsanlar dilendirmek zorunda kalmadan, 
Haklarının karşılığı almasını,
Bir maaşla yetinecek dürüst bürokratları

özlüyorum.
*

Çölde suya hasret gibi Adaleti 
özlüyorum. Adaleti. 

*
Orkideyi sevgilim sevdiği için değil, 
Sevgi, zarafet, mutluluk ve asaletin

simgesi olduğundan
Hak eden kadına vermeyi özlüyorum. 

*
Babaların, annelerin çocuklarını istismar

etmedikleri, 
Yuvalarında mutlu olduklarını görmek

istiyor, özlüyorum. 
*

Çocuğuna istediğini alabilen, 
Yürekleri bölünmemiş, yüzleri gülen,
Eşi için kaygısı olmayan kadınları özlüyorum. 

*
İstanbul sözleşmesini, kadın haklarını,
Alkışlayan Türkiye’ye mi özlüyorum.

*
Gazze’de, Irak’ta, Mısır’da, Yemen’de 
Çocukların ölmediği coğrafyayı 

özlüyorum.
*

Ormanı kurtarmak için can verenlere içim
yanarken,

Ağaçları yeşertecek, gençlerin olmasını
özlüyorum.

*
İhanet etmeyen, aldatmayan, 

Şiir tadındaki sevgilileri özlüyorum. 
*

Çanakkale’yi, Anafartalar’ı, Sivas’ı,
Amasya’yı, Trabzon’u,

Efeleri, yiğidoları, uşakları, dadaşları
özlüyorum.  

*
Altın kaplamalı uçakları, petrol zenginlerini, 
Şeyhleri, kralları diktatörleri değilll,
Ekmek, zeytinle de olsa doyanı, 
Uyandığında yüzünde gülümseme olan 

insanları özlüyorum.
*

Aşık Veysel’i, Mahsun-i Şerif’i, Ayhan
Işık’ı, 

Hulusi Kentmen’i, Kemal Sunal’ı, Zeki
Alasya’yı,

Neşet Ertaş’ı, Kazım Koyuncu’yu, 
*

En çok da Nazım’ı özlüyorum. Nazım
Hikmet Ran’ı.

*
“basit yaşayacaksın basit.
Sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş

gibi basit
Çay, simit ve peynirle…” 

*
Lal oldum, Vuslat’ı özlüyorum.

Söz konusu özlemek ise

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1424537)

T.C. İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ
2019/28168 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve s yerde yapılacağı ve satışı yapılacak menkullerin altın ol-
masından dolayı İİK'nın 117 md.si gereğince maden halindeki değerinden satılabileceğinden, satış günün-
deki maden değeri üzerinden ve satış masrafları da dahil edilmek suretiyle ihaleye çıkarılmasına, istekli
bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün saat ve aynı yerde 2. artırmanın aynı koşullarla yapılma-
sına; atış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka pa-
raya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik or-
tamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir ör-
neğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla daire-
mize başvurmaları ilan olunur. 28/07/2021
1.İhale Tarihi : 26/08/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 14/09/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : istanbul 33. icra müdürlüğü dairesi içerisinde 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 27.677,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK 18 AYAR HAÇ ŞEKLİNDE 

GERDANLIK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

2 34.455,00 1   %18 1 Adet HASIR BİLEZİK 22 AYAR TRABZON HASIR 
BİLEZİK 92,62 GRAM KDV %18 (külçe altın muaf 
olup külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

3 81.084,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK VE 2 ADET KELEPÇE BİLEZİK
18 AYAR KLEOPATRA MODEL GERDANLIK VE 2 
ADET KELEPÇE BİLEZİK KDV %18 (külçe altın 
muaf olup külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

4 24.685,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK 18 AYAR ZİKZAK ŞEKLİNDE 
GERDANLIK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

5 47.334,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK BİLEKLİK ÇİFT KÜPE BİR 
YÜZÜK 18 AYAR ZÜMRÜT VE PIRLANTA TAŞLI 
GERDANLIK TAKIM GERDANLIK BİLEKLİK ÇİFT 
KÜPE BİR YÜZÜK KDV %18 (külçe altın muaf olup 
külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

6 2.656,00 1   %18 1 Adet BİLEKLİK 18 AYAR BVLGARİ MODEL 
BİLEKLİK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

7 2.865,00 1   %18 1 Adet BİLEKLİK 14 AYAR NAZAR BONCUKLU 
BİLEKLİK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

8 10.477,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK 18 AYAR OLDUĞU TAHMİN 
EDİLEN YAKUT VE PIRLANTA TAŞLI BİLEKLİK VE 
GERDANLIK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

9 5.130,00 1   %18 1 Adet KOLYE UCU 18 AYAR KOLYE UCU KDV 
%18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli düştükten 
sonra hesaplanıp alınacaktır. )

10 5.898,00 1   %18 1 Adet YÜZÜK 18 AYAR PIRLANTA TAŞLI YÜZÜK 
YEŞİL KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

11 12.870,00 1   %18 1 Adet GERDANLIK 18 AYAR İNCİ GERDANLIK 
(BRÜT 159,11 GRAM) KDV %18 (külçe altın muaf 
olup külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp 
alınacaktır. )

12 5.720,00 1   %18 1 Adet KÜPE 18 AYAR İNCİLİ ÇİFT KÜPE (BRÜT 26 
GRAM) KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

13 5.689,00 1   %18 1 Adet YÜZÜK 18 AYAR PIRLANTA TAŞLI YÜZÜK 
BEYAZ KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

14 6.715,00 1   %18 1 Adet YÜZÜK 18 AYAR LACİVERT TAŞLI ETRAFI 
PIRLANTA YÜZÜK KDV %18 (külçe altın muaf olup 
külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

15 5.318,00 1   %18 1 Adet YÜZÜK 18 AYAR ÜZERİ KAHVERENGİ 
TAŞLI ETRAFI PIRLANTA TAŞLI YÜZÜK KDV %18 
(külçe altın muaf olup külçe bedeli düştükten sonra 
hesaplanıp alınacaktır. )

16 46.201,00 1   %18 1 Adet YÜZÜK 18 AYAR BEYAZ ALTIN TEKTAŞ 
ETRAFI PIRLANTA YÜZÜK KDV %18 (külçe altın 
muaf olup külçe bedeli düştükten sonra 
hesaplanıp alınacaktır. )

17 871,00 1   %18 1 Adet KÜPE 18 AYAR YAKUT VE PIRLANTA TAŞLI 
TEK KÜPE KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

18 2.707,00 1   %18 1 Adet BİLEKLİK 14 AYAR OLDUĞU ANLAŞILAN 
BEYAZ BİLEKLİK KDV %18 (külçe altın muaf olup 
külçe bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

19 651,00 1   %0 1 Adet ÇEYREK ALTIN 22 AYAR ÇEYREK ALTIN 
KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

20 2.543,00 1   %18 1 Adet KOLYE 18 AYAR ÇAM AĞACI UÇLU KOLYE 
KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

21 3.040,00 1   %18 1 Adet ALTIN PARA 22 AYAR HATIRA ALTIN PARA 
KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

22 9.050,00 1   %18 1 Adet BİLEKLİK 18 AYAR KOPMUŞ PARÇALI 
BİLEKLİK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

23 2.170,00 1   %18 1 Adet BİLEKLİK 14 AYAR TAŞ RENGİ İPLİ 
BİLEKLİK KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe 
bedeli düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

24 3.876,00 1   %18 1 Adet KOLYE 22 AYAR KOLYE MAŞALLAH YAZILI 
KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

25 6.746,00 1   %18 1 Adet KÜPE 14 AYAR PIRLANTA TAŞLI ÇİFT KÜPE
KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

26 1.533,00 1   %18 1 Adet KOLYE UCU 18 AYAR AY MODEL KOLYE 
UCU KDV %18 (külçe altın muaf olup külçe bedeli 
düştükten sonra hesaplanıp alınacaktır. )

(İİK m.114/1, 114/3)

Erol Sırrı YOLCU 
erolyolcu3434@gmail.com 
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Silivri Belediyesi, birçok ilde
meydana gelen orman yangınları

nedeniyle konser ve eğlence
programlarını ileri bir tarihe erte-
lediği Ortaköy Börek Festivali’nin
‘Börek Yarışması’ bölümünü ger-
çekleştirdi. Ortaköylü maharetli

hanımlarından birbirinden
lezzetli böreklerinin rekabetine
sahne olan yarışmada dereceye

giren üç yarışmacı altın ve 
check-up ile ödüllendirildi

S ilivri Belediyesi, bu akşam gerçekleştir-
meyi planladığı 11. Ortaköy Börek Festi-
vali’nin konser ve eğlence programlarını,

birçok ilde meydana gelen orman yangınları ne-
deniyle ileri bir tarihe erteledi. Yaşanan can ka-
yıpları ve vatandaşların mağduriyetine kayıtsız
kalmayan Silivri Belediyesi, festivalin ‘Börek Ya-
rışması’ bölümünü ise gerçekleştirdi. Vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği ve Ortaköylü maharetli
hanımların birbirinden lezzetli böreklerinin kıya-
sıya rekabetine sahne olan yarışmada, katılımcı-
lar 96 tepsi börek ile boy gösterdi. Jüri üyeleri;
Mutfak Koçu/Şef Recep Aydoğan, Haliç Üniver-
sitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Günay
Hasdemir, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin

Otman, Silivri Belediyesi Gıda Mühendisi
Özlem Mutlu ve Mutfak Şefi Ali Ekber Kepenek
hazırlanan börekleri görüntü, form ve lezzetle-
rine göre değerlendirdi. Jüri tarafından yapılan
puanlamaya göre yarışmada birinci olan Gülcan
Karakoç tam altın, ikinci Cansu Köksal yarım
altın, üçüncü Aydan Elibol ise çeyrek altın ka-
zandı. Dereceye giren üç yarışmacıya ayrıca
check-up hediye edildi. Üçüncü olan yarışma-
cıya ödülü Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hazım Tamer Dodurka, ikinciye MHP Silivri
İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe
Başkanı Mutlu Bozoğlu, birinci olan yarışmacıya
ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tara-
fından takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye
giren yarışmacıları tebrik ederken, yarışmada
emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk günkü aşkla hizmete devam
Festivaldeki konuşmasına “Bugün geleneksel
hale gelen 11. Ortaköy Börek Festivali’ni buruk
ama bir arada olmanın, geleneklerimizi, göre-
neklerimizi yaşatmanın gururu içinde gerçekleş-
tiriyoruz.” sözleriyle başlayan Başkan Yılmaz,
Ortaköy’de yapılan ve yapılması planlanan hiz-
metler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Göreve
geldiğimiz ilk günden beri Silivri’nin çarşı mey-
danından, sahilden ibaret olmadığını söyledik.
Ortaköy var dedik, Selimpaşa var dedik, Dana-
mandıra, Sayalar, Seymen, Gümüşyaka var
dedik. Bütün hizmetlerimizi, bütün sosyal, kül-
türel ve spor faaliyetlerimizi de bu mahalleleri-
mize, bu köylerimize taşımalıyız dedik. Kendi
kendine yeten, çalışkan, üretken belediyecilik an-
layışıyla bütün vatandaşlarına önder, öncü olan 

bir belediyeyi hayal ettik. Bu anlayışla tarımsal
faaliyetlerimizle bu topraklardan ümidini kes-
mek üzere olan çiftçilerimizle el ele, gönül gö-
nüle verdik. Ortaköy’de bugün de dâhil olmak
üzere çiftçilerimize, hayvancılarımıza yerli, milli,
sertifikalı arpa tohumları ve saman dağıttık. Fide
dağıtımına da devam edeceğiz. Depremde
hasar gören Sezin Öztaş İlkokulumuzun teme-
lini Çevre Bakanımızın talimatıyla çok kısa sü-
rede attık. Çok amaçlı bir pazar alanını bitirmek
üzereyiz. Asker uğurlamaları, kına geceleri, dü-
ğünler, nişanlar, iftar yemekleri, cuma namazları
ve her türlü etkinliğin yapılacağı bir alanı Orta-
köy’e kazandırmış olacağız. Bu alanda ayrıca
çok güzel bir spor alanı ve piknik yapabileceği-
niz bir etkinlik alanı da olacak. Buradan bağışçı
Eriş ailesine Silivri halkı adına teşekkür etmek is-
tiyorum. Ortaköy’ün Kurucu Belediye Başkanı

Erdinç Tabak Beyefendi’nin başladığı ve yarım
kalan bir belediye binamız vardı. Bu bina 10 yıl-
dır kaderine terk edilmişti. Orada yapacağımız
çalışmalar ile Ortaköy’de bir mahalle evi, çocuk-
larımız için bir etkinlik alanı, bir anaokulu ve
üzerinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün
faaliyet göstereceği bir alan kazandıracağız.
Amatör maçların oynandığı Ortaköy Stadı’nın
durumu bizim istediğimiz seviyede değil. Stadı
tel örgüsüyle, zeminiyle, soyunma odalarıyla,
tribünleriyle yenileyip Silivri’deki sporcuların ve
çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı ça-
lışmaları konusunda İSKİ’yi bekliyoruz. İSKİ
çalışmalarını tamamladığında mahalle araların-
daki asfalt, bordür, kaldırım çalışmalarımıza,
elektrik direklerinin yerin altına alınmasına, ay-
dınlatma yapımına ve fiber optik kabloların dö-
şenmesine devam edeceğiz. 

MÜGE CESUR ÖZMEN
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P es artık.Aynı hatayı 4 kez yapmak ancak bize
nasip oluyor...
DOĞRU tektir. Doğruya ulaşmak için bilime,

ilime inanmak o yoldan ilerlemek gerekir. Ne zaman ki
bu yoldan yalanlarla hurafelerle, rakamlar saklanarak,
gerçekler yerine pembe söylemlere yönelinirse başımız
derde giriyor. Bakın ülke olarak aynı hatayı dördüncü
kez yapıyoruz. Bir aydan fazla olmuş 20 Haziran günü
bu köşede yazıya "Son günlerde aşılanan insan sayısı ve-
rilerek abartılarak Covid-19 pandemisinde neredeyse
sona gelindi algıları yaratılıyor. Üstelik biz hep yineliyo-
ruz küresel bir sorunla karşı karşıyayız, eğer küresel bir
yanıt veremezsek bu sorunu çözme olanağımız olmaya-
cak. Dolayısıyla DSÖ’nün o ünlü sloganı var ya ‘herkes
güvende olmadıkça hiç kimse güvende değil’ yaklaşımı-
nın bu pandemi sırasında samimiyetle sahiplenilmesi
gerekir. Ancak bugünkü durumda hem de bunu hiç yap-
maması gereken Sağlık Bakanlığı "Salgın bitti" algısı
yapıyor." 

Böyle girmişiz.
Yanıldık mı ? Hayır.. Keşke yanılsaydık.Utanıp özür

dileseydim. Haklı çıkmanın bize bir getirisi yok ki acı-
dan başka...

Teşekkürler Türkiye.
Benim tahminlerimin aksine, Covid 19’u umduğu-

muzdan çok daha hızlı bir biçimde yayıyorsunuz. Ben
Ağustos ortasında 20 binli vaka sayılarına ulaşırız de-
miştim görünen o ki, bunu çok daha önce yakalama fır-
satını bulduk. Salgının başından beri bilgi gizlemeyi
marifet sayan Sağlık Bakanlığı ise hala iki önemli hata
yapıyor. Bunlardan biri baştan beri süregelen sayılarda
detay vermeme yanlışı. Hala vaka sayısı açıklanırken
bunlardan kaçı aşılı, kaçı aşısız, ölenlerden kaçı aşılı
kaçı aşısız, yoğun bakımdakilerden kaçı aşılı kaçı aşısız
açıklamıyor.

Oysa bütün dünyada hastalığın aşı olmayanlar yüzün-
den arttığını, hastaneye yatanların da, hayatını kaybe-
denlerin de neredeyse yüzde 90’ının aşı olmayı
reddedenler arasından çıktığını biliyoruz.Her yerde
bilim insanları “Aşısızlar yüzünden vakalar artıyor”
diye bağırıyor.

Binlerce “Aşı olun” diyen doktora karşın tek bir aşı
karşıtı doktorumsu bulanlar ona sarılıp “Bakın doktor
ne diyor” diye yaygara yapıyorlar. O bulduğunuz doktor
da, “Aşı olun” diyenler kalaycı mı!Sağlık Bakanlığı ve-
rileri net açıklarsa belki aşıya talep artar.

Ama artık daha da önemli olan aşısızlara karşı ted-
birler almak. Artık bütün dünya aşı karnesi uygulama-
sına geçiyor ve aşı olmamış olanları işyerlerine,
dükkanlara, alışveriş merkezlerine, lokantalara, sinema
ve tiyatrolara, konserlere, spor müsabakalarına, toplu
taşıma araçlarına almayacaklarını, bazı mesleklerde
çalışmalarına izin vermeyeceklerini açıklıyorlar. Bizim
bu konuda neyi beklediğimizi bilemiyorum. Acaba va-
kaların 50-60 binlere çıkmasını mı! Okulların açılma
dönemi gelmeden bu tedbirleri alıp, uygulamaya koy-
mak lazım.Yoksa 2022’yi de evlerde geçireceğiz.Ve en
kötüsü çocuklarımız yine okula gidemeyecek. Aşıla-
mada çok iyi durumda olmadığımızı da bilin. Evet 70
milyon dozu geçtik ama nüfusa oranlı aşılamada dün-
yada ilk 30’un içinde değiliz. Göçmenlerle birlikte 90
milyonu bulan ülkede 60 milyon aşı, kişi başı 0,7 aşı
demek.

Vaka sayısı 20 bini geçtiGeldiğimiz noktada vaka sa-
yısı beklendiği şekilde zorlukla getirildiği 4 binlerden
20 binlere yükseliverdi.Tedbir yok Uyarı çok ve salgın
bildğimiz biçimde yine yeniden hızla yayılmaya devam
ediyor. Açıkçası siyasi otorite devlet erki bu işi yönete-
miyıor. Aşılamada oluşan güvenszilik ve aşı karşıtlığı
ise bunun üzserine tuz biber ekiyor. Delta varyantin ya-
yılımı şu ana kadar görmediğimiz ölçüde hızlı, Çin'den
çıkan virüsü 80 km giden bir arabaya benzetirsek Delta
160 km hızla gidiyor.

Bazı bölgelerde vakaların iki katına çıkma suresi  3-
5 gün. Delta bizde de yayildikca mevcut sayilar çok
ama çok artacak. bugünkü 20 binleri de arar hale gele-
ceğiz. Covid’in pençesinde değilmişiz! Turizm açık,
okullar açılacak mı?

Bayram tatiliniz iyi geçmiştir umarım. Covid alma-
dan evine dönen şanslı gruptan olmanızı da bütün kal-
bimle diliyorum. Covid salgınıyla ilgili gelişmeler bende
“deja vu”, “ben bunu daha önce de görmüştüm” ve

yazmıştım etkisi yaratıyor:Cumhurbaşkanı Erdoğan
bayram mesajında Türkiye’nin “salgının pençesinde ol-
madığını” söylüyor. Bayram tatilinin sonunda vaka sa-
yıları yeniden on bini geçti. Mart başında da benzer
rakamlarla normalleşmiş, bir ay içinde bir büyük fela-
ket yaşamıştık. Gidişat aynı gidişat. Bir farkla ki, artık
ortalıkta dolaşan virüs (ilk olarak Hindistan’da sapta-
nan Delta varyantı) Mart ayında dolaşan virüsten (ilk
olarak İngiltere’de saptanan Alfa varyantı) en az iki
kez daha bulaşıcı.Aynı Cumhurbaşkanı geçen gün "Has-
tane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda
bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantı-
sı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde
devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı
her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe
döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz
bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın
gayreti içinde olacağız." Gördünüz mü neymiş... Öngö-
rüsüzlük, kolaycılık, ekonomik anlamda batma nokta-
sına gelmemiz biz yine yeniden 4. kez başlangıç
çizgisine geri götürdü.

Varyant takibi yaptığımız yok

Bizim doğru dürüst varyant takibi yaptığımız yok.
Bakanlık yapıyor olabilir ama kimseye açıklamıyor, do-
layısıyla işimiz yine tahmin. Ama mesela ABD’de Nisan
ayında saptanan koronavirüslerin yüzde 3’ü Delta var-
yantı iken, bugün yüzde 80’i Delta varyantı. Keza, biz-
den çok daha önce ve daha sıkı bir şekilde Hindistan,
Afganistan ve Pakistan’dan gelen yolcuları karantinaya
alan İngiltere’de de yeni vakaların neredeyse tamamı
bu varyantla. Bulaşıcılığı daha yüksek olan varyantlar,
hızları sayesinde kısa bir sürede salgının ana etkeni ha-
line geliyorlar. Dolayısıyla Türkiye’de de yeni enfeksi-
yonların ezici çoğunluğunun Delta varyantıyla oluşması
çok muhtemel.

Varyantın üzerine turizm sezonu geldi

Daha bulaşıcı bu varyantın üstüne, tıpkı geçen yaz
olduğu gibi turizm sezonu içindeyiz. Delta kaynayan
Rusya’dan, Ukrayna’dan gelen turistler güney sahilleri-
mizde ne maske, ne mesafe güneşin tadını çıkarıyor,
yerel ahaliyle hemhal oluyorlar. Turistik işletme çalışan-
ları dışında maske takan yok. Hiç birinin maskesinde
“enjoy” yazmıyor ama bireysel tedbirleri tek başlarına
uygulama konularındaki kararlılıkları insana, Turizm
Bakanlığı’nın “tanıtım” filmini hatırlatıyor. Yabancı tu-
ristlere bayramla birlikte, Türk vatandaşları da ekleni-
yor. Salgınla mücadelede anlamı az ama hayatı
zorlaştırmaya etkisi çok olan manasız yasaklardan kur-
tulmanın sevincini yaşamak ve artık da salgın düşün-
mek istemeyen insanlara sokakta, pazarda tedbir
hatırlatmaya kalkışmak ciddi cesaret gerektiriyor. Tür-
kiye’nin mizah yaparken doğruları isabetle saptayan
Zaytung gazetesi Delta’nın trafik yüzünden Bodrum’a
ulaşmasının geciktiğini bildiriyor. Ama eminim bayram
sonlanmadan varmıştır. Varyant, Bodrum’un yanı sıra,
kısıtlamasız kutlanan bayramda, örneğin bayram na-
mazlarına, kurban kesimlerine, bayramlaşmalara yeti-
şebildi mi? Önüne hiç bir engel konulmadığına göre
yetişmiştir.

Aşı bulaşma zincirini kırmada 
etkili olacak mı?

Bu olayları daha önce görmüştük, sonuçları da ben-
zer olacak dediğimde, sıklıkla “ama aşı var” cevabı alı-

yorum.  Aşılamada ulaştığımız seviye vaka sayılarında
yeni bir büyük zirveyi önleyecek düzeyde değil. İki dozla
aşılanan insan sayısı 22 milyon civarında. Göçmenlerle
birlikte 90 milyonu bulmuş olan Türkiye nüfusunun
ancak yüzde 25’i. Bu tam aşılıların 8-9 milyonunun ko-
ruyuculuğu düşük olan Sinovac’la aşılandığını, geriye
kalanların önemli bir kısmının da ikinci dozlarını henüz
yaptırdığını ve tam korunma penceresine henüz girme-
diğini düşünürsek her beş kişiden dördünün enfeksiyona
açık olduğunu görürüz. Aşısızlardan oluşan 70 milyon-
luk bir nüfus. Yeni mutasyonlarla bulaşıcılığını kat ve
kat arttırmış Korona virüsün beslenip çoğalması, yeni
zirvelere ulaşması için yeter de artar bile.Nihayet aşıda
tedarik sorununun çözülmüş olması ve 18 yaş nüfusun
tamamına aşı olma şansı tanınmış olması çok olumlu
bir gelişme. Gerçekten de Haziran ayı içinde, Türki-
ye’nin fedakar sağlık ordusu nüfus başına günlük aşıla-
mada bir dünya rekoru kırdı. İyi ki varlar. Ellerinde
olanak olursa, canlarını dişlerine takıp neler yapabile-
ceklerini bir kere daha gösterdiler.

Aşı olmayanlar sıkıntı yaratacak

Anlaşılan o ki vatandaşın önemli bir kısmının aşı ko-
nusunda tereddütleri var. Nasıl olmasın? Bizzat baka-
nın kendisi Aralık ayında çıkıp, bilimsel verilerin tam
tersini, mRNA aşılarının güvenilmez olduğunu söyle-
mişti. Dürüstçe aşı temini çok zor, biz ancak Sinovac
aşısını bulabildik, zaman kaybetmeden onu uygulayaca-
ğız demek yerine, Sinovac dışındaki aşıları kötülemek
yolunu seçti. Çok yanlış bir yol. Bugün, o zaman ekilen
kuşkuları biçiyoruz. Üstelik bu kuşkuları gidermek için
ciddi bir faaliyet de yürütülmüyor. Başka hiç bir tedbi-
rin doğru dürüst uygulanmadığı koşullarda, canları kur-
tarmak için aşı elimizdeki tek araç. Bu konuda bir
kampanya yürütmek lazım. Bilime, bilgiye dayalı bir
kampanya. Saha araştırmasıyla aşı tereddüdünün yay-
gın olduğu gruplarda, bu tereddüde yol açan yanlış bilgi
ve inanışların neler olduğunu saptayıp, doğrudan bu
yanlışları düzeltmeyi hedefleyen mesajların geliştiril-
mesi lazım. Bu mesajların farklı kültürden, farklı eği-
tim grubundan, farklı yaşlardan, farklı inançlardan,
farklı dil gruplarından insanlara, onların kabul etmesini
sağlayacak yöntemler ve biçimlerle iletilmesi lazım. Tel-
evizyonun, büyük şehirlerde reklam panolarının kulla-
nılması, değişik sosyal gruplarda güvenilir olan kanaat
önderlerinin yardımının istenmesi lazım. Geçenlerde
Selahattin Demirtaş’ın Kürt vatandaşları aşıya çağıran
bir mesajını izledim. Bütün politik parti liderlerinin
aynı çağrıları yapması lazım. Sivil toplumun, esnaf ve
meslek odalarının, hemşehrilik derneklerinin, sivil top-
lum örgütlerinin harekete geçirilmesi lazım. Salgın yö-
netimi bunu yapmıyorsa biz vatandaşların bu görevi
üstlenmesi lazım. Bir an önce ve hızla herkesin tam aşı-
lanması lazım. Aşıda seçenek olması doğru ama seçi-
min bireylere bırakılması yanlış. Zira bireyler kendileri
için doğru seçimi yapacak bilgiden yoksun. Bakanlığın
ve Bilim Kurulunun açıkça, Sinovac’ın koruyuculuğu
düşük olduğu için, geçmişte Sinovac uygulanan 65 yaş
üstü grubun bir an önce üçüncü doz hakkını kullanıp
BioNTech aşısı yaptırması gerektiğini söylemesi lazım.

Yeni bir zirve geliyor, ya okullar?

Yeni bir zirveye gidiyoruz. Turizm ve ticaretin önce-
lendiği bir salgın yönetiminin kaçınılmaz sonucu. Prof.
Ahmet Saltık Turizm bakanının ilan ettiği turist sayısı
ve turizm geliri hedeflerini bölmüş. “Hayal edilen turist

başı 700 dolar gelir uğruna ne kadar virüs geleceği, bu
yüzden hastaneye düşecek insanların tedavi masrafları-
nın bile bunun kat kat üstünde olacağını” söylüyor. Yal-
nız o mu? Ölümlerin ekonomik maliyeti, hastalanan
insanların işinden gücünden kalma maliyeti? Hepsi bir
yana 18 aydır okulsuz kalan 25 milyon çocuk ve gencin
kayıpları? Ölçülemez kayıplar dışında, bir koca kuşağı
eğitimsiz bıraktık.. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı 6
Eylül’e hazırdır. Sınıf başına öğrenci sayısı azaltılmış,
sınıflarda oturma planları yapılmış, hepsinde havalan-
dırma sağlanmış, bütün öğretmenler ve okul personeli
tam aşılanmış, öğrencilerin ve öğretmenlerin ne sıklıkta
test yaptıracağına ilişkin politikalar belirlenmiştir. Öyle
ya 18 aydır hazırlık yapıyorlar. Dünyada okullarını en
uzun süre kapatan ülke olduğumuza göre sonuç da
buna uygun bir kalitede olacaktır. Yoksa Prof. Enver
Hasanoğlu’nun dediği gibi bir kuşağı kaybedeceğiz.
Hem onlar kaybedecek, hem ülke ekonomisi. İktidar ve
Sağlık Bakanlığı, aç-kapa ve güvenlikçi sokağa çıkma
yasaklarıyla bezdirdiği toplumu son yeniden açılma ka-
rarı aldığı 17 Mayıs tarihinden itibaren hiçbir kritere
uymadan maskenin çıkartılacağı açıklamasıyla büyük
rehavet yaratıp yanılttı. Önlemlerin gevşetileceği 17
Mayıs için nereden elde edildiği bilinmeyen 5 bin yeni
vaka sayısı ile birlikte bu sayının dahi gerçekleşmediği
koşullarda tüm önlemleri kaldırdı. Uluslararası giriş-
lerde Delta varyantının yüksek olduğu ülkelere karan-
tina uygulaması getirilmesi önerisine kulaklarını
tıkayıp, ciddi bulaş kaynağı olan düğün vb. etkinlikleri
serbest bıraktığı günlerden tam açılmaya salgının yeni-
den artmasını hep birlikte izliyoruz.

Vakalar en az yüzde 39 arttı

Neticede açılımdan 10 gün sonra vakalar artmaya başla-
mış, 23 Temmuz 2021 tarihi itibariyle son bir haftada vaka-
larda %39; ölümlerde %26 ve aktif vakalarda %28 artış
görülmüş; test pozitiflik oranı yükselmiştir. Bu artışlarla be-
raber aşılamaya hız verilmesi gerekirken aşılama hızla ya-
vaşlamıştır. Daha önce günlük 1.200.000’e yaklaşan birinci
doz aşı sayısı 22 Temmuz 2021 tarihinde 85.000’e düşmüş-
tür. 22 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan aşı verilerine
göre günlük 1. doz, 2. doz, 3. doz ve toplam aşı dozunun 7
günlük ortalamaları düşmeye devam etmektedir. Daha önce
haftalık ortalamaya göre 1.200.000’e yaklaşmış toplam aşı
sayısı son hafta ortalaması 480.000’e düşmüştür. Aşılama-
nın düşük olduğu ayrıca turizmin yoğun olduğu illerde vaka
sayıları Delta varyantının etkisi ile hızla artmıştır. 24 Tem-
muz 2021 tarihi itibariyle 7 ay içinde Türkiye’de iki doz aşılı
nüfus oranı %26,8; 16 yaş ve üzeri nüfus için %35,4’tür.
Delta varyantı ile birlikte artık toplumsal bağışıklığı sağla-
mak için toplumun %85’inin aşılanması gerekirken var olan
aşılanma oranı ve hızı yeni bir alevlenmeyi kaçınılmaz kıl-
mıştır.

Filyasyon uygulaması terk edildi

Salgınla mücadeleyi değil, popülist yaklaşımla göz bo-
yamayı yeğleyen Sağlık Bakanlığı aşılamayı etkili kılma-
dığı gibi filyasyonu da tamamen işlevsiz bırakarak
dünyada hidroksiklorokin gibi klinik olarak tartışmalı olan
favipiravir ilacının dağıtımına dönüştürmüştür. Salgın yö-
netmek etkisiz olduğu gösterilmiş ya da etkisi bilinmeyen
ilaçların dağıtılması demek değildir. İktidar rant aracına
dönüştürdüğü bu filyasyon uygulamasını terk etmeli; uygu-
lama yeniden gözden geçirilerek işlevsel hale getirilmeli,
yaygın test uygulaması en kısa sürede ara istasyonlarla
yaygınlaştırılmalıdır.

Ortalık yangın yeri
Tedbir yok uyarı çok salgın

bildiğiniz gibi...

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Aşı konusundaki tereddütleri gidermek bir yana
şeffaflıktan kaçınarak belirsizliği derinleştiren,
etkin ve bütüncül sağlık politikaları izlemediği için
bölgesel eşitsizliklerin önüne geçmeyen, toplumda
aşıya güveni ve katılımı sağlamayarak yoğun ve
yaygın aşılama gerçekleştirmeyen, yerel dinamik-
lerle işbirliğine gitmeyen, toplumun tüm kesimle-
rini temsil eden demokratik kitle örgütlerinin,
meslek odalarının, sendikaların, sürece katılımını
engelleyen, günlük uygulanan test sayılarını yük-
seltmeyen, varyant analizlerini toplum ile şeffaf ve
güncel bir biçimde paylaşmayan, eksik ve işlevsiz
filyasyon hizmetleri sunan, sınır geçişlerinde koru-
yucu önlemleri yeterli düzeyde almayan, topluma
ekonomik ve sosyal destek sunmayan kısacası geç-
mişte de şimdi de pandemiyi değil, bilerek algıyı
yöneten ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek
150.000’in üzerinde fazladan ölüme sebep olan
iktidar ve Sağlık Bakanlığı, ülkenin yeni bir alev-
lenmeyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.
Britanya merkezli veri şirketi Total Analysis’ın ha-
zırladığı “COVID Veri Şeffaflık Endeksi”ne göre
Türkiye’nin 100 ülke arasında 97. sırada yer al-
ması boşuna değildir. Belirsizlikten beslenerek yö-
netme tavrının tezahürüdür.

Sağlık Bakanlığı bu tutumundan vazgeçmeli,
yurttaşlarını ölüme göndermek yerine yeni salgın
dalgasını mümkün olan en az hasarla atlatabil-
mek için TTB’nin her ortamda defalarca ortaya
koyduğu önlem ve yaklaşımlara kulak vermeli,
ayrıca bakanlık olarak aşı reddini ve tereddüdünü
bireysel bir özgürlük değil ölümcül sonuçları olan
ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele almalıdır.
Aşı reddi bir bireysel özgürlük ve hak gibi tanım-
lansa da tüm toplumu ilgilendiren ve ölümcül so-
nuçlarıyla karşı karşıya olduğumuz küresel bir
salgında insanları öldürme keyfiyetine dönüşmek-
tedir. Etkili aşılama kampanyaları ile aşı hızını
artırmak, aşı tereddüdünü aşmak mümkünken ik-
tidar bu yolu hiç kullanmamaktadır. Ancak ikti-
darın yükümlülüklerini yerine getirmemesi
toplumun sorumsuzluğuna kapı aralamamalıdır.
Son 3 ayda enfeksiyon geçirenler haricinde aşa-
ğıda belirtilen hususlar konusunda düzenlemeler
zaman kaybetmeden yapılmalıdır:Aşılama sağlık,
eğitim ve bakım evi çalışanları başta olmak üzere
ülkede tüm kamu kurum kuruluşlarında ve özel
kurumlarda çalışanlar için hızla yaygınlaştırıl-
malı ve Delta varyantı da değerlendirilerek 2. doz
mRNA aşısı düşünülmeli,

Bölgesel eşitsizlikler TTB’ne kulak verilmelidir
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F ındık Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim
Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar,

FİSKOBİRLİK'in yaklaşık 5 yıldan bu
yana fındık alımlarıyla ilgili sürdürülebilir
bir planı olduğunu söyledi. Bayraktar,
"Bu yıl geçen yıldan daha fazla fındık
alma, daha fazla üreticiye ulaşma ve al-
dığımız ürünleri Türkiye'de ve dünyada
daha fazla insana ulaştırma çabamız
olacak." dedi. Yeni sezonun hazırlıklarına
başladıklarını belirten Bayraktar, şöyle
devam etti: "Örneğin Giresun bölgesin-
deki arkadaşları topladık, Ordu'da topla-
yacağız, gelecek hafta batı bölgesini
toplayacağız. Dolayısıyla bu sezon daha
fazla kooperatifimizi, daha fazla olaya
dahil etmeye çalışacağız. Daha fazla üre-
ticiye ulaşıp, piyasada üreticinin menfaa-
tine, üreticilerin lehine oluşumlara katkı
vermek istiyoruz. Bu anlamda inşallah
geçen yıl geldiğimiz noktayı ileriye gö-
türme çabamız olacak."

Fındık üreticinin 
kapısından alınacak

Bayraktar, tüm üreticilere depoları açtık-
larını, emanet alımlarının da olduğunu
ifade etti. Piyasanın 25 kuruş üzerinde
alım yapacaklarına dikkati çeken Bayrak-
tar, "Zaman zaman kamuoyunda sadece
25 kuruş gibi algılanıyor. Mesela geçen
yıl bunun zaman zaman 1 lirayı bulduğu
oldu. En an 25 kuruş diyoruz. Mutlaka
piyasanın üzerinde bir rakamla, peşin
parayla alım yapacağız. Tüm üreticileri-
mizin kapısından fındığı alacağız, üretici-

lerimizin hamaliye ve araç gideri olmaya-
cak." diye konuştu. Kendilerine gelebile-
cek tüm fındığa talip olduklarını
vurgulayan Bayraktar, "Kapımıza gelen
hiçbir üretici, ürününün kriterleri uygun

olması halinde geri dönmeyecek." ifade-
sini kullandı. Lütfi Bayraktar, fındıkta
nihai ürünün, üreticiye, kuruma ve ül-
keye katkısı olacağını belirterek, "Üretici-
lerden kooperatiflerimiz aracılığıyla

aldığımız fındığı entegre tesislerde işliyor,
her yıl bir iki yeni ürün piyasaya sürüyo-
ruz. Nihai mamul yaptığımız ürünleri
Türkiye ve dünyaya pazarlamaya çalışı-
yoruz." diye konuştu.

Bu hasatta iyilik var
Tazemeyve sebze sektöründe yüzde 50’lere
varan kayıp ve israfı azaltmayı hedefleyen
“Gönüllü Son Hasat Projesi”nde üretici tara-

fından toplanmayan ürünler gönüller tarafından hasat
edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. “Gönüllü Son
Hasat Projesi”nde; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Spor
Toto Kulübü Başkanlığı ve Uluslararası Damla Gönüllü-
leri Derneği ortak hareket ediyor. Proje kapsamında,
2021 yılı sonuna kadar her ay bir üretim alanına gidilerek
üretici tarafından toplanmayan ürünlerin önceden eğitil-
miş gönüllüler tarafından hasadı yapılacak ve toplanan
ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Projenin ilk etkin-
liği; İzmir’in Kınık ilçesinde Ege Yaş Meyve Sebze İhra-
catçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kınık
Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr.
Sadır Doğruer, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardım-
cısı Oktay Darcan, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü
Ruhşan Özdemir Çiftçi, Spor Toto Kulübü Başkanlığı,
ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’nin katılım-
larıyla domates tarlasında gerçekleştirildi.

Kayıpların nedenlerini vurguladık

Türkiye’nin yıllık 55 milyon ton taze meyve sebze üretti-
ğini ancak bu üretim yüzde 50’sinin sofraya gelmeden
israf ve kayıp olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, hasat
ve hasat sonrası kayıpların azaltılması ve fazla ürünün
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla başlatılan “Gö-
nüllü Son Hasat Projesi”nin paydaşı olduklarını, Pro-
jeyle kayıp olacak taze gıdaların tekrar insan tüketimine
yönlendirilmesini hedeflediklerini, ayrıca gıda sistemi
içindeki bitkisel üretimde hasat öncesi kayıpların neden-
lerini vurgulamayı amaçladıklarını kaydetti. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1424532)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Geliştirme ve Basis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/401980
1-İdarenin
a) Adresi :Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 Beyoğlu 

BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123722222 - 2122521017
c) Elektronik Posta Adresi :cevdet.akarsu@iett.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :5 Kalem Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Geliştirme 

ve Basis Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı'nın belirlediği yerler

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

3 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. 
No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :25.08.2021 - 14:00
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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 işin 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, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

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 belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;
a- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Geliştirme Hizmetleri,
b- Basis Hizmetleri,
c- Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmetleri,
Yukarda belirtilen a, b ve c maddelerinde belirtilen işlerin her biri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş
olarak kabul edilecektir.
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 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, 
Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / 
İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik
Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Fındık Tarım Satış
Kooperatifleri

Birliği (FİSKOBİR-
LİK) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Lütfi
Bayraktar, bu yıl

geçen yıldan
daha fazla fındık

alımı yapmak için
çaba gösterecek-

lerini belirtti

FINDIK ALIMI
HIZLANACAK

Rusya ile ticaret artacak
Ticaret Bakanı Muş, Rusya ile karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerini
belirterek, "Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz." dedi
TicaretBakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhuriye-
ti’nin başkenti Kazan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve ardın-
dan Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldığı
Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik
Komisyonu (KEK) Toplantısını değerlendirdi. Kazan’da
düzenlenen "12. Kazan Summit 2021" zirvesine katıldı-
ğını anlatan Muş, “Orada çeşitli oturumlarda bulunduk,
oradaki fuarda da gezme imkanı bulduk. Sonra da güzel
görüşmeler gerçekleştirdik.” diye konuştu. Tataris-
tan’daki temaslarının ardından KEK Toplantısı için
Moskova’ya geldiklerini belirten Muş, “Buradaki toplan-
tılar çok güzel geçti. Mutabakat zaptını da imzaladık.
Çözüm bekleyen meseleler vardı, onların bir kısmını
çözdük. Çözülmesi gereken başka konular var. Ama bu-
rada attığımız adımlar, ticaretimizin gelişmesine katkı su-
nacak adımlardır.” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık
hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizen Muş, “Biz den-
geli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti
kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek is-
tiyoruz.” şeklinde konuştu. Bu yıl karşılıklı
ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçek-
leşmesini beklediklerini kaydeden Muş,
“Bu aslında ikili ticarette 100 milyar dola-
rın yakalanabilir bir hedef olduğunu göste-
riyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz
var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı
alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzu-
sundayız.” dedi.

100 milyarlık hedefte mutabıkız

Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda
ilerlemek istediklerini belirterek, “Ticare-

timizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar
dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabı-
kız. Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Biz dengeli
bir şekilde bu ticaretin büyümesini istiyoruz.” değer-

lendirmesinde bulundu. Rusya’nın son dönem-
lerde, özellikle üretim anlamında, ciddi bir
emek sarf ettiğine işaret eden Muş, “Enerji,
doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke
ancak bunun yanında sanayisini de çeşitlendir-
mek istiyor. Türkiye olarak biz de aslında bu-
rada olabiliriz. Dolayısıyla buradaki ticaret
hacmimizi, üretim temelini artırma kabiliyeti-
mizin olduğunu düşünüyorum. Moskova’da
verimli toplantılar gerçekleştirdik, bunun yansı-
malarını ekonomide önümüzdeki günlerde,
haftalarda ve yıllarda göreceğiz diye düşünü-
yorum.” ifadelerini kullandı.
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P artisinin Esenyurt İlçe Baş-
kanlığı tarafından düzenle-
nen “Nasıl Bir Gelecek

Hayal Ediyorsunuz?” programına
katılan Ahmet Davutoğlu önemli
mesajlar verdi. Esenyurt İlçe Baş-
kanı Veysel Karatay'ın ev sahipli-
ğinde gerçekleşen ve Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt'un da katıldığı toplantıda
birlik beraberlik mesajları verildi.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan İlçe Başkanı Veysel Karatay,
“Bu özel günde bizi yalnız bırak-
mayan herkese teşekkür ediyorum.
Nasıl Bir Gelecek Hayal Ediyorsu-
nuz programımız ülkemizin gele-
ceği için çok şey konuşmamız
gerektiği için gerçekleştirildi.
Bugün Esenyurt'tan, Türkiye'ye bir
mesaj vermenizi rica ediyorum.
Bakın dün olan bir olay var. Konya
Meram'da yaşanan katliam hepi-
mizi üzmüştür. Bu ülke hepimizin.
Bu ülkede kimsenin ayrımcılık
yapma hakkı yoktur. Bugün ben
Gelecek Partisi'nin ilçe başkanıyım.
Genel Başkanımız Konyalı bir
Türk. Ben de Göleli Kürt bir aile-
nin çocuğuyum. Bu ülkede kimse
kimseyi ötekileştirmemeli. Hep bir-
likte yaşamlıyız” dedi.

Esenyurt'ta birlik var

Esenyurt halkının birliktelik içinde
yaşadığını kaydeden Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt ise
“Esenyurt'ta biz birlik beraberliği
başardık. Türkiye'nin de buna ihti-
yacı var. Neden? Bir kamu kuru-
luşu ne kadar kötü yönetilebiliri biz
Esenyurt'ta gördük. Bunu görür-
ken de bunlar nasıl oldu diye düşü-
nürken de fark ettik ki geçmişte
konuşulmaması gerekenleri konuş-
muşuz. Tabii ben burada sadece

merkezi hükümeti suçlamanın der-
dinde değilim. Biz yanlış gündem-
ler üzerinden tartıştık hep. Başörtü
üzerinden, insanların kökeni veya
inancı üzerinden siyaset yapmak
gibi yanlış ve beceriksiz bir yol izle-
dik. Bunun bizi götüreceği yerde
belli. Bizim tam aksine daha çok
konuşmamız lazım. Daha çok iç
içe olmamız lazım. Üretimde bu
kadar insana ihtiyaç varken niye bu
kadar işsiz var? Niye her şey Suri-
yeliler üzerinden dönüyor? Bu an-
lamda konuşup, sorgulamamız
gereken çok şey var” ifadelerini
kullandı.

Ben herkesi dinlemek isterim

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Da-
vutoğlu ise gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulundu. AK Parti
iktidarını eleştiren Davtoğlu, “Baş-
bakanlık yaptık. O dönem herkesi
dinledik. Çünkü devlet adamlığı
empoze etmez. Fikir dayatmaz.
Önce iştişare ederler. Maalesef
bugün devleti yönetenlerin en
büyük eksikliği budur. Ki ben hep-
sini tanıyorum. Onların en büyük
eksikliği kendi ilkelerine riayet et-
memeleri. İstişare etmek derler
ama iştişare etmezler. Her şeyi tek
bir kişinin aklıyla yönetirler. Adalet
derler, Hz.Ömer adaleti derler ama
kendilerine soru soranlara cevap
vermezler. Ben soru sorup, mani-
festo yayınladığım için o partinin
genel başkanlığını yapmış biri ola-
rak ihraç edildim. Sadece sorular
sordum. Bugün tespit ettiğiniz ek-
siklikleri tek tek yazarak, vurgula-
dım. İhraç edildik. Yolsuzlukla
mücadele dediler, yolsuzluğun alıp
başını gittiği dönemdeyiz. Yasak-
larla mücadele dediler, yasakları
kendi koydular beni dahi hiçbir tel-
eviyizyona çıkmamam için med-
yaya baskı uyguladılar.

Fakirleşmeyle mücadele dediler,
enflasyon aldı başını gitti. Esnafı
dinleyin, emekliyi dinleyin gerçeği
göreceksiniz. Türkiye'nin nereye
geldiği malum. O yüzden biz in-
sanları dinleyerek siyaset yapıyo-
ruz. Biz bir takım fikirleri anlatmak
değil aynı zamanda fikir alışverişi
yapmak istiyoruz. Bayramdan
önce 7 günde 7 şehir, 15 ilçe gez-
dim” dedi.

Kamu gücüne saldıramazsınız

Kamu gücünün değerli olduğunu
da anlatan Davutoğlu, “Bugün
dünyanın en büyük şehri İstanbul.
İstanbul bu anlamda birçok toplu-
mun ortak şehridir. Bölge bazlı dü-
şünmeyin. Çözüm sürecini sonuna
kadar desteklemiş biriydim. Diyar-
bakır'a gittim konuşma yaptım. Er-
doğan gibi bir gün başka, bir gün
başka konuşmadım. Ama bunları
yaparken demokrasiden sapma-
dım. Şehirlerde hendek kazılmasını
savunmadım. İş adamlarının dağa
kaçırılmasını savunmadım. Bize
öyle şikayetler geliyordu ki o
dönem. Şimdi Esenyurt barış di-
yarı. Burada bir örgüt barikat kur-
mak istese izin verir misiniz? Şimdi
Esenyurt'ta izin vermediğimiz bir
şeye Sur'da niye izin verelim Ciz-
re'de niye izin verelim? Şimdi iki
tane aykırı husus vardı. Bir grup gü-
venlikçi bir anlayışla ben devletim
diyerek, benim dediğim olur dedi.
Kendisine uymayana acımadı. Ben
bu mantığın hep karşısında yer
aldım. Bunun karşısındaki aşırı uç
da şu. Özgürlük adına ben kamu
düzenini yok sayarım. Böyle bir şey
yok. Bakın şu an burada bir kamu
gücü var. Hepimizin orta gücü. Di-
yarbakır, Van, Hakkari'de de öyle.
Bu Konya'da alçakça saldırıyı ya-
panlar işte kamu gücümüze de sal-
dıranlardır” diye konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1425195)

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy Evlendirme Dairesi Güneş Enerji Santrali alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/423834
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ No:2 34722 

KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 –
c) Elektronik Posta Adresi : cevre.mudurlugu@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi(varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : 180 kilowatt Güneş Enerji Santrali

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

b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü 

içerisinde bahse konu güneş enerji santralini çalışır halde teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. kat İhale Komisyon Odası 

( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kadıköy / İST)
b) Tarihive saati : 23.08.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

: Ayedaş’tan Lisanssız Üretim Davet Mektubu alımı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
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 belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul iş-
lemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edeceği santrale ait bileşenlerin ( Panel, Kablo, İnverter ve bağlantı aparatları) teknik 
verilerini içeren katalogları teklif zarfı içinde sunması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin daha kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında kurulumunu yapıp tamamladığı ve
hizmete geçirdiği güneş enerji santrali alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. kat İhale Komisyon Odası ( Hasan-
paşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kadıköy / İST) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese 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 vere-
ceklerdir.
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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
TURK DE BIZIM
KURT DE BIZIM
Partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Nasıl Bir Gele-
cek Hayal Ediyorsunuz?” programına katılan Ahmet Davutoğlu, gündeme
ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'de etnik bir gerilim yaratmak iste-
yenler olduğunu anlatan Davutoğlu, “Biz bunun karşısında olacağız. Kürt
de bizim Türk de bizim. Alevi de bizim Sünni de bizim. Türkiye, Esenyurt
gibi herkesin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı bir kent olacak” dedi

BARIŞ KIŞ

Türkiye'nin Esenyurt gibi farklı kültürlerin
iç içe yaşadığı bir ortam içinde olması
gerektiğini anlatan Davutoğlu, “Esen-
yurt'a bakın her milletten insanımız var.
Biz hep beraber Esenyurt'uz. Birlikte Tür-
kiye'yiz. Bizim bu provokatörlere geçit
vermemiz söz konusu olamaz. Bakın 12
Eylül de Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan

zulüm PKK'yı meydana getirdi. Yapılan
baskılar PKK gibi zalimleri terösitleri ya-
rattı. Biz baskı uygulamayacağız. Kim-
seye zorbalık etmeyeceğiz. Sadece
Kürtleri değil. Alevi vatandaşlarımızı da
çağırdım, dedelerimizi çağırdım verdiği-
miz sözleri tutmak üzereyken parti içinde
ihraç edildik. Biz Kürt, Alevi hiçbir vatan-
daşımızın hakkının zedelenmediği ger-
çek bir adalet düzeni kuracağız” dedi.

Sıkıntının sebebi THK çıktı!
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde 28 Tem-
muz'dan bu yana birbiri ardına orman yangıları başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sabah aktardığı bil-
giye göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan
98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı; Muğla,
Mersin, Antalya, Adana ve Osmaniye'deki 10 yangını
ise kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor. Öte
yadnan şimdiye kadar Antalya'da yangından dolayı ya-
şamını yitirenlerin sayısı beşe yükselirken; Marmaris'te
bir kişi öldü. Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların değer-
lendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve
etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören
ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz" ifade-
sini kullandı.

Bölgeyi ağaçlandıracağız

Yangın bölgesine giden Erdoğan, Antalya'da
yaptığı açıklamada, acil ihtiyaçların karşılan-
ması için bölgelere 50 milyon lira ödenek
gönderildiğini söyledi. Erdoğan, yangın ne-
deniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz

esnaf kredisi verileceğini duyururken, "KOSGEB acil
desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başla-
nacak" açıklamasını yaptı.  Yangınların devam etmesi
konusunda gündeme gelen THK'nın yangın uçaklarıyla
ilgili olarak da konuşan Erdoğan, "Uçak konusundaki
sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten
THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olma-
sıdır" dedi. Erdoğan, "Giden canlara rahmet dilemenin
ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine
koyabiliriz. Anayasamızın 169. maddesine göre yanan
alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandı-

rılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yö-
netim olarak elbette yanan her yeri fazlasıyla
ağaçlandırmak başta gelen görevimizdir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
"Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun
yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve
teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna
rağmen 2021 yılında da artık hurda görünü-
müne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikop-
ter THK ortaklığındaki bir şirketten kiralandı. 

Esenyurt örnek olsun
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BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

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

PENDİK BÖLGESİ

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

ATAŞEHİR BÖLGESİ

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

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

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

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

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

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

Bağcılar'dan 20 bin fidan
türkiye’nin birçok şeh-
rinde çıkan orman yangın-
larına yönelik başlatılan
fidan bağışı kampanyasına
Bağcılar Belediyesi’nden de
destek geldi. Belediye ola-
rak 20 bin fidan bağışladık-
larını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Yangına karşı
destek zincirinde biz de
varız. Yanan alanları hep
birlikte fidanlarla donataca-
ğız” dedi. Akdeniz’de başla-
yan ve daha sonra
Türkiye’nin birçok şehrinde
çıkan orman yangınlarıyla
ilgili mücadele devam edi-
yor. Yangınlar neticesinde
yok olan ormanları yeniden
canlandırmak için yurt ge-
nelinde fidan bağış kam-
panyası başlatıldı. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da 20 bin fidan ba-
ğışlayarak kampanyaya
destek verdiklerini açıkladı.
Yüreğimizi yakan bu acıları

el birliğiyle dindireceklerini
söyleyen Çağırıcı, “Önce-
likle yangınlarda hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza
baş sağlığı diliyorum. Yan-
gına karşı destek zincirinde
biz de varız. Yurt edindiği
toprağa 'ana' diyen bir mil-
let olarak her bakımdan ka-
yıplarımızı telafi edecek,
yanan alanlarımızı fidan-
larla donatacağız” dedi.
Çağırıcı, hemşehrilerini de
bağışta bulunarak ülkenin
geleceğine nefes olmaya
davet etti.

İBB, alanında dünyanın en prestijli olan IPRA Altın Küre Ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödül almaya
hak kazandı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, “ISTime for Solidarity” (İstanbul İçin Dayanışma Vakti) kapsamında Covid-19
döneminde gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları, dünyanın diğer ülkelerindeki adaylardan başarılı bulunarak birinci seçildi

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER

IBB’YE
ONEMLI
ODULLER
İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Covid-

19 pandemisine karşı ilk günden itibaren koordi-
neli şekilde sürdürdüğü çalışmalara bir ödül

daha geldi. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği
(IPRA) tarafından her yıl düzenlenen dünyanın en
prestijli Halkla İlişkiler Ödül töreninde, İBB, Covid-
19 döneminde gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla
ödüle layık görüldü. İBB Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü’nün gerçekleştirdiği bütüncül iletişim çalışmaları
“ISTime for Solidarity” (İstanbul İçin Dayanışma
Vakti) adıyla sektörün alanında uzman jürileri tarafın-
dan incelenerek IPRA Altın Küre Ödüllerinde Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödül
almaya hak kazandı. İBB’nin Altın küre ödüllü IS-
Time for Solidarity projesi kaspamında gerçekleştir-
diği çalışmaları şunlar: Covid-19 sürecinde uzun süre
okullarından ve sosyal hayatlarından uzak kalan ço-
cuklar için tasarlanan  ‘Sokak Sokak Masal’ etkinli-
ğinde; çocuklar masallarla buluşturuldu. 14 ilçede 37
mahalleye gidilerek 7 bin 370 kişiye ulaşıldı. Covid-19

salgını ile mücadele kapsamında geliştirilen proje ile
toplumsal farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Eğitim
planları oluşturuldu. Kırsal bölgelerden başlanan ça-
lışmalar ile kentin tüm meydanlarında vatandaşlara
Covid-19 salgını ile mücadelede önleyici ve koruyucu
tedbirlere dair eğitimler verildi. 

Hayalim İstanbul

‘Sokak Sokak Masal’ dinletileri kapsamında planla-
nan bir diğer çalışma da Hayalim İstanbul. Bu pro-
jeye katılım gerçekleştiren çocuklardan program
sonrası hayallerini resmetmeleri istendi. Çalışma kap-
samında 1 Ekim Dünya Çocuklar Gününde Beşiktaş
Futbol Takımıyla tanışma hayali olan Bedir ve evinin
yakınına salıncak hayal eden Erva’nın hayalleri ger-
çekleştirildi. İBB, pandemi döneminin sokağa çıkma
kısıtlaması olan günlerinde yaş almış vatandaşların
yardımına koşarak ihtiyaçlarını giderdi. 153 Çözüm
Merkezi’ne ulaşan 65 yaş üstü 2 bin 500 vatandaşın
market alışverişleri yapılarak adreslerine ulaştırıldı.

Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay
Spor Kompleksi Rekreasyon Ala-
nı’nda “Çocuklarla Gece Kampı” baş-
lıklı bir dizi kamp etkinliği başlattı. 18
mahalleden 50’şer çocuk olmak üzere
toplam 900 çocuk, güvenli bir or-
tamda kamp hayatını tecrübe ederken,
spor kompleksinde yer alan basketbol
sahası, yüzme havuzu gibi alanlar da
çocukların kullanımına açılıyor. Her
defasında 50 çocuğun alındığı günü-
birlik kamp programı, basketbol,
yüzme gibi spor aktivitelerinin yanı

sıra film gösterimi ve korunaklı bir şe-
kilde yerleştirilen kamp ateşinin etra-
fında müzik dinletisi de içeriyor.
Pandemi koşullarına uygun bir şekilde
düzenlenen alan, iki kişilik çadırlarda
birer çocuk kalacak şekilde dizayn
edildi. Kamp alanı güvenlik kamera-
ları ile izlenirken, güvenlik görevlileri
de gece boyunca alanda nöbet tuttu.
Maltepe Belediyesi görevlileri de oluş-
turulan WhatsApp grubu ile ailelere
sürekli olarak bilgi verdi. İlk kamp
programında Zümrütevler ve Fındıklı

mahallelerinden çocukların ağırlıklı
olarak yer aldığını belirten Maltepe
Belediyesi Spor Müdür Vaner Pekin,
“Çocukların aidiyet duygusunun iler-
lemesi, öz güvenlerinin artması, daha
fazla sorumluluk sahibi olmaları gibi
temel kriterleri çocuklarımıza yansıt-
maya çalışıyoruz” dedi. Pekin, “Ço-
cukların ailelerinden uzak bir bölgede,
bir çadır ortamında, doğayla beraber,
kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabi-
leceği, yeni arkadaşlar edinebileceği
bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu tür
etkinliklerin çocukların ilerleyen yıllar-
daki hayatlarına önemli bir yaşam tec-
rübesi katacağını düşünüyoruz. Temel
amacımız bu” diye konuştu. 

Çocuklara özel gece kampı
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Maltepe Belediyesi ve Türk halkları-
nın gönül birlikteliğini ve kardeşliğini
güçlendirmek, ortak Türk kültürünü

gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıt-
mak için çalışmalar yapan TÜRKSOY tarafın-
dan düzenlenecek etkinlik 2 Ağustos Pazartesi
günü saat 19:00’da Beşçeşmeler Meydanı’nda
gerçekleşecek. Kutlama programına Türk dün-
yasının UNESCO'su olan, 1993 yılında, Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür
Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla
kurulan TÜRKSOY’dan, TÜRKSOY Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Daire
Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY
Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakhytzhan Oma-
rov da katılacak. Programda “TÜRKSOY Öz-
bekistan” isimli fotoğraf sergisi vatandaşların
beğenisine sunulacak. Özbekistan’dan “Ha-
rezm Müzik Dram Tiyatrosu” ve Kırgızis-
tan’dan “Exclusive Dans Topluluğu”, konser
ve halk dansları gösterisiyle Maltepeli vatan-
daşların karşısına çıkacak. 

Türk dünyası
Maltepe’de
buluşuyor

Yardım TIR'ları yola çıktı

Esenyurt Kent Konseyi Yönetim Kurulu, “24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü”
ve Esenyurt’un Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıkları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Burada konuşan İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD) Başkanı Mehmet Mert, “Böylesi günler biz ga-
zeteciler için artık bir bayramdan öte sansürle mücadele günleridir. O nedenle 24 Temmuz veya
10 Ocak gibi günlerde sorunlarımızı paylaşıp, mücadelemizi sürdürmek çok değerlidir” dedi

BAYRAM YOK SANSURLE 
MUCADELE VAR Basın özgürlüğü kısıtlandı

Toplantıda konuşan İGD Başkanı Mehmet Mert ise gazetecilerin yaşadığı
zorluklara ve basın özgürlüğüne dair kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.
Mert, “1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla sansürün kaldırılması olarak
ilan edilen daha sonra ise Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz san-
sürün kaldırılış yıldönümü nedeniyle buradayız. Aradan geçen yıllarda başa
gelen birçok iktidarın basın özgürlüğü konusundaki ihlalleri bizi geri gö-
türmüştür. Türkiye'de de gazetecilik deyince ilk akla gelen Türkiye Gazete-
ciler Cemiyeti, bugünü basın bayramı olarak değil sansüre karşı mücadele
günü olarak kutlamak da. Aynı şekilde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
de artık bayramdan çıkmış ve bir mücadele günü olmuştur. Biz gazeteciler
o günden bugüne kaybettiğimiz hakların mücadelesini vermeli ve böylesi
günleri bayram değil de her zaman mücadele günü ilan etmeliyiz. Bugün

gazetecilik yapmak konusunda da
ince nüanslar var. Örneğin Esenyurt
Belediyesi'nin gazetesi var. Her be-
lediyenin yayın organı var. Beledi-
yelerin sosyal medya organları var.
Şu belediye nasıl gazete çıkarır di-
yorlar sadece gazete değil sosyal
medyaları da var. Biz bunları engel-
leyemeyiz. Bizim amacımız onların
yayın organlarından daha elverişli
yayınlar yapabilmek. Örneğin artık
yeni 24 Temmuz'lar yeni 10
Ocak'lar yazmak gerekiyor. Son 30
yıldır çağ değişti, sistem değişti,
ekonomi değişti. Eskiden fabrika-
larda 1000 kişinin yaptığını şimdi 1
kişi yapıyor. Eskiden bizim sektörde
de neler neler vardı şimdi günü-
müzde 1 tuşla o eski uğraşların ile-
risine geçtik. Bu çağda ne
kıymetli? Hız kıymetli. Hızlı olaca-
ğız, güvenilir olacağız. Üçüncü
özelliğimiz haberi en az 3 yere doğ-
rulatarak yazacağız. Benim görevim
Esenyurt Belediyesi'nin bülteninden
daha hızlı daha dolu ve daha güve-
nilir haber yapmak.Her gazeteci bu
eksende şeffaf bir şekilde çalışma-
lıdır” ifadelerini kullandı.

ZEHRA ÇELİK

E senyurt Kent Konseyi Yönetim Ku-
rulu, görev yapan basın mensupları
ile bir araya geldi. “24 Temmuz Ba-

sında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü” ve
Esenyurt’un Sorunları ve Çözüm Önerileri”
başlıkları ile düzenlenen toplantıda, Esenyurt
Kent Konseyi tarafından hazırlanan 23 mad-
delik rapor da kamuoyuyla paylaşıldı. Esen-
yurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde bu sabah
gerçekleşen toplantıya çok sayıda basın men-
subu katıldı. Esenyurt Kent Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncer Dağ ve yönetim ku-
rulu üyelerinin yanı sıra İstanbul Yerel Gaze-
teciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, Yerel
Basın Birliği Derneği Başkanı Nezir Karayün,
İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Genel Se-
kreteri Hanifi Çelik, gazeteciler Cemal Kara-
tay, Celal Karaali, Gürsel Karasansar, Cihan
Güner, Cihan Beyaz, Mihrican Deniz, Hakan
Azar, Gökmen Çaylar, Zehra Çelik, Çetin Yıl-
maz ve İsa Karaarslan toplantıya katılan
isimler arasında yer aldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan Esenyurt Kent Konseyi
Basın Sorumlusu Erdal Karasansar, gazeteci-
lerin çok zor şartlarda çalıştıklarına dikkat çe-
kerek, bağımsız ve özgür gazeteciliğin

önemine vurgu yaptı. Daha sonra söz alan
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ
ise, Esenyurt’un sorunları ve çözüm önerile-
rine ilişkin 23 maddelik raporun sunumu
yaptı. 

Raporda çok sayıda görüşe yer verildi

Esenyurt Kaymakamlığına, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına ve Esenyurt Bele-
diye Başkanlığına da yollanan söz konusu
raporda yer alan bazı görüşler ise şöyle; İlçe-
mizde öncelikli sorunların çözümü için başta
Kaymakamlık ve Belediye arasında olmak
üzere kurumlar arasında işbirliği iradesi ve
dayanışmanın artırılması gerekmektedir. Bu
amaçla gerek kamu kurumları ve gerekse sivil
toplum kuruluşları arasında duyarlılık, farkın-
dalık, bilinçlendirme, kültürler arası ilişki ko-
nularında işbirliği, ortak çözüm ve projeler
geliştirilmeli ve geliştirilen projelere katılım
sağlanmalıdır. Trafik sorununun çözümü için
her ne kadar yapılması planlanan Metro pro-
jesinin gerçekleştirilmesi bir nebze yararlı olsa
da sorunu temelden çözemeyeceği için, bu
sorunun çözümü için; Avcılar-Firüzköy-
Esenkent yolu gibi alternatif güzergâhların
hayata geçirilmesi, Doğan Araslı Bulvarı üze-
rindeki cep araç parklarının tamamen kaldırıl-

ması, Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki trafik
lambalarının azaltılarak buralarda üst geçitler
yapılması, eski belediye önündeki kavşağın
gözden geçirilmesi, merkezi noktalarda çok
katlı otoparklar yapılması, trafik yoğunluk sa-
atlerinde trafik zabıta denetimlerinin sağlan-
ması, minibüs yolcu taşımalarında daha
uygun bir taşıma anlayışı getirilmeli, sabah ve
akşam saatlerinde çevre ilçelere ve yakın gü-
zergâhlara İETT otobüslerince sefer düzen-
lenmesi, Esenyurt dolmuş ve taksi
şoförlerinin sosyal eğitimden geçirilmesi ge-
rekmektedir.”

Esenyurt için objektif haber

Esenyurt'la ilgili objektif haberlere yer veril-
mesi gerektiği de belirtilen raporda şöyle de-
nildi; “Esenyurt'un imajı sorununun çözümü
için bütün paydaşların ortak tavır ile hareket
etmesi;  Esenyurt başlığı ile abartılı olarak ve-
rilen haberlerin yerine objektif haber yapıl-
ması; kent meydanındaki güvenlik araçlarının
meydan dışında daha uygun yere alınması ve
meydandaki Kızılay araçlarının meydanın
doğu kenarına taşınması, kente sanatsal eser-
ler (heykel, anıt vs.) kazandırılması gerekmek-
tedir. Basın kuruluşlarının bağımsız ve
özgürce faaliyet gösterebilmeleri, kamu yararı

açısından çok önemlidir. Bu anlamda merkezi
ilçemizde bulunan basın kuruluşlarının, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Bele-
diyesi ve Esenyurt Kaymakamlığınca maddi
olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz.”

Kültür kentin parçası olmalı

Kültürel etkinliklerin kentin bir parçası olması
gerektiği vurgulanan raporda sanatsal faaliyet-
lerle ilgili ise şu ifadelere yer verildi; “Kültürel
sorunların çözümü için başta sanatsal etkinlik-
ler olmak üzere yeteri kadar sinema, tiyatro,
konser, festival, sergi, müze, fuar vb. etkinlikle-
rin kentin bir parçası haline getirilmesi gerek-
mektedir. İlçenin tiyatro sahnesi ve genel
olarak da sanatsal gösterilerin sergileneceği
sahnelerin nüfusa göre çok yetersiz kaldığı,
kolay ulaşılabilir bir lokasyon da olmadığı ve
bu nedenle yeni sahnelerin yapılması gerek-
mektedir. İnsan hakları ihlalleri ve kötü mua-
mele sorununun çözümü için görevlilerin
daha hassas davranması gerekmektedir. Bu
konuda kamu görevlilerinin, üniversite ile iş-
birliği içinde ceza mahkemesi hukuku kapsa-
mında eğitime tabi tutulması, sığınma
evlerinin artırılması ve kadın sığınma evlerinin
gizliliğinin sağlanması gerekmektedir.”

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının 30. yılını Maltepe’de kutluyor
Maltepe Belediyesi, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının
30.yılına ithafen düzenlenecek “Türk Dünyası’ndan Esintiler” isimli
sergi, konser ve halk dansları gösterisine ev sahipliği yapacak

Tuzla Belediyesi, yangından etkilenen Manavgat'a bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.
Ayrıca yanan alanları söndürme çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 2 su tankeri de yola çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçe-
sinde çıkan orman yangınları,
yerleşim ve tarım alanlarına

da sıçradı. Türkiye’yi acıya boğan yan-
gınlar ve yaşanan can kayıpları için
Tuzla Belediyesi de harekete geçti. Tuzla
Kaymakamlığı koordinasyonunda,
Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla
Şubesi iş birliği ile içerisinde gıda kolisi,
hijyen seti ve temel ihtiyaç malzemeleri-
nin olduğu yardım TIR’ı yola çıktı.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı-
sı’nda bulunan gıda kolilerinin yardım
TIR’ına yüklendiği sırada dualar edildi.
Yardım TIR’ı ile birlikte Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla

bölgeye 2 su tankeri de gönderildi.
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangın böl-
gelerinde yaşanan olayların herkesi de-
rinden üzdüğüne dikkat çekerek, “Son
zamanlarda Türkiye’de meydana gelen
yangınlar içimizi çok acıttı. Tuzla olarak
ülkemizde veya ülkemizin dışında yaşa-
nan zor durumlarda yardım etme şuu-
ruyla hareket eden insanlar olarak çok
tez organize oluyoruz. Biz Tuzla’dan ih-
tiyaç olan her yere birçok yardım TIR’ı
gönderdik. Yardım bize inancımızın,
kültürümüzün öğrettiği bir husus. Bu
yaptığımız yardımlar biraz insan olma-
mızın gereği, yaratıcımızın bize bildir-
diği bir emrin gereği. Oradaki yaralara

derman olma, yaraları sarma anla-
mında gerçekten insan hissettiren bir
organizasyon” dedi.

Birbirimize destek olmalıyız

Yangın bölgelerine geçmiş olsun dilekle-
rini ileten Dr. Şadi Yazıcı, “Bir anda bu
kadar yangının olması şaibeler doğuru-
yor. Hukuk bununla ilgili gerekli araştır-
mayı yapacaktır. Bizim yapmamız
gereken maddi durumumuz, imkânları-
mız ne olursa olsun doğal afetler karşı-
sında yardımlaşmak, dayanışma,
birbirimize destek olmaktır. Bizler eli-
mizden geleni yapmaya gayret gösteri-
yoruz” ifadelerini kullandı.
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A rnavutköy Sazlıdere Baraj Gö-
lü'nün kıyısındaki manzarayı
gören vatandaşlar, baraj gölü-

nün renk değiştirmesine anlam veremedi.
Baraj Gölü'nün kıyılarındaki ilginç renk
değişimi, drone kamerasıyla da görüntü-
lendi. Sazlıdere Baraj'nın bu halde olma-
sının nedeni çevrede yaşayan insanlar
olduğunu söyleyen Hidrobiyolog Dr. Erol
Kesici, "Şu an karşılaştığımız olay, baraj
suyunda bulunan mikroskobik özelliğe
sahip olan su yosunlarının aşırı bir şe-
kilde çoğalarak kümeler oluşturması. Biz
bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi
ise su yosunu" dedi. Sazlıdere Barajı'nın

kullanım amacının içme suyu sağlamak
olduğunu söyleyen Tabiatını Koruma
Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Hid-
robiyolog Dr. Erol Kesici, "Ancak barajın
şu an kullanım amacı değişti. Örneğin,
baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kul-
lanılmaya başlandı. Burada önemli olan
nokta bu barajların insanlar tarafından
kirletilmemesi. Şu an karşılaştığımız
olaysa baraj suyunda bulunan mikrosko-
bik özelliğe sahip olan su yosunlarının
aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler oluş-
turması. Biz bu duruma alg adını veriyo-
ruz. Türkçesi ise su yosunuö dedi.

Atıklar baraja taşınıyor

Hidrobiyolog Dr. Kesici, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Ancak şu an Sazlıdere
Barajı kimyasal atıkların etkisi altında. Bu
barajın temiz kalabilmesi için iki önemli
konuya dikkat etmek gerekir. Birincisi ba-
rajın yeri, ikincisi ise kirletici faktörlerin
bu ortamdan uzaklaştırılması. Barajı en
çok kirleten barajın yakınlarında yaşayan
insanlar. Bu insanların bilgilendirilmesi
gerekiyor. Çünkü Sazlıdere Barajı'nın ya-
kınlarında çok yoğun bir tarım ve hay-
vancılık var. Hayvanların gübreleri,
dışkıları, atıkları direk baraja taşınıyor." 

İnsanlar buradan su içemez

Kesici, "Şu an barajın bezelye çorbasına
dönmesinin nedeni barajda su seviyesinin
azalması. Bu durum hem hayvanlara hem
de insanlara oldukça zararlı. İnsanlar özel-
likle bu barajdan su içemez artık. Bu baraj-
daki sular biyolojik arıtmalarla temizlenmesi
gerekir. Sazlıdere Barajı'nın durumu bu şe-
kilde devam ederse balık ölümleri artacaktır.
Aynı zamanda insanlarda çeşitli rahatsızlık-
lar ortaya çıkacaktır" dedi. DHA

Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri
barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan nu-

mune aldı. Ortaya çıkan yeşil görüntü ise piknik yap-
mak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti

Sazlıdere Barajı
tedirgin etti
Sazlıdere Barajı
tedirgin etti
Sazlıdere Barajı
tedirgin etti
Sazlıdere Barajı
tedirgin etti
Sazlıdere Barajı
tedirgin etti
Sazlıdere Barajı
tedirgin etti Kartal yara

sarmaya gitti
KARTAL Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde
farklı noktalarda çıkan ve rüzgârın etkisiyle yayılan
orman yangınları ile mücadele etmek için tüm ekip-
leri ile seferber oldu. 7’si arama kurtarma, 3’ü sağlık
personeli olmak üzere toplam 10 personel ve 3
araçla yangın söndürme, yayılmasını önleme ve so-
ğutma çalışmalarına destek vermek amacı ile yola
çıkan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine
ulaşarak görevlerine başladı. Bölgeye sevk edilen
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan gö-
revlilere destek verirken bir yandan da yangından
etkilenen bölge halkının da yaralarını sarmaya çalışı-
yor. Antalya Gazipaşa İtfaiye İstasyonu’nda İstan-
bul İtfaiyesi ekipleri ile bir araya gelerek durum
değerlendirmesi yapan Kartal Belediyesi Sivil Sa-
vunma Uzmanlığı ekipleri, görev paylaşımı yapar-
ken, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilkyardım
personeli de yangından etkilenen itfaiye erlerine mü-
dahalelerde bulunuyor. Yangın söndürme ve so-
ğutma işlemi esnasında vücudunun çeşitli
yerlerinden yaralanan itfaiye erlerine tıbbı müdaha-
lede bulunan ekipler, gelen yardım taleplerine göre
görev yerlerine hareket ediyor. DHA

DÜN itibariyle başlayan ormanlara giriş ya-
sağı nedeniyle İstanbul İl Jandarma ekipleri
ormanlarda denetime başladı. Sarıyer'de de
denetim yapıldı Orman yangınları ile müca-
dele kapsamında Sarıyer'deki ormanda İs-
tanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
denetim yaptı. Ormanın bazı kısımları hava-
dan drone ile kontrol edildi. İçeriye girmek
isteyenler olması halinde müdahale için Jan-
darma Personeli ormanın belirli alanlarında
hazır bekledi. Ormanlara yakın yerlerde araç
duraklamalarına da jandarma tarafından
izin verilmedi. 4 bin 510 jandarma personeli
ormanlarda, görev alacağı belirtildi. Kont-
roller 24 saat boyunca sabit ve hareketli ola-
rak devam edecek. Atlı jandarma ekipleri
görev de denetimlerde görev aldı.

Jandarma denetime çıktı



KOVİD-19 vakalarının 12 
Temmuz’dan bu yana giderek 
arttığı ve 15 Temmuz’da 56 

bin 757 ile en yüksek seviyeye ulaştığı 
Endonezya’da ise bu ay içinde bazı 
günlerde vaka sayıları, Asya’da en 
yüksek vaka artışlarının olduğu Hin-
distan’ı geçti. Delta varyantı, yetersiz 
Kovid-19 tedbirleri ve aşılamadaki 
yavaşlık, ülkede vaka artışlarını te-
tikleyen unsurlar arasında. Endonez-
ya’da bugüne dek nüfusun yüzde 16’sı 
birinci doz, yüzde 7’si ise ikinci doz 
aşılarını yaptırdı. 16 Temmuz’dan bu 
yana her gün virüs nedeniyle 1000’in 
üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 
ülkede ölümlerin büyük çoğunluğu, 
Delta varyantından kaynaklanıyor. 
Pandeminin ilk yılında başarılı Ko-

vid-19 ile mücadele 
yönetimi sergileyen 
Vietnam’da ise 
salgın, temmu-
zun başından bu 

yana etkisini gösterdi ve rakamlar 
giderek artıyor. 24 Temmuz’da 9 bin 
256 vakayla en yüksek vaka artışının 
görüldüğü ülkede son bir haftadır 
günlük vaka sayıları ortalama 7 bin 
ve üzerinde. Vietnam, Güneydoğu 
Asya’da Kovid-19 aşılamalarının en 
düşük olduğu ülkelerden biri ara-
sında yer alırken şimdiye kadar ülke 
nüfusunun sadece 5’i birinci ve ikinci 
doz aşı yaptırdı. Haziranın sonundan 
bu yana Kovid-19’un Delta varyan-
tının yayıldığı ve bugüne kadarki en 
yüksek vaka sayılarının görüldüğü 
Tayland’da ise 17 Temmuz’dan bu 
yana vakalar 10 binin üzerinde artış 
gösteriyor, ölü sayıları son bir aydır 
50’nin üzerinde ilerliyor. Aşıların böl-
ge ülkelerine göre geç temin edildiği 
ve aşılamaların çok yavaş ilerlediği 
Tayland’da nüfusun yüzde 18’ine 
birinci doz aşı uygulanırken nüfusun 
sadece yüzde 5’i ikinci doz aşılarını 
yaptırdı.

KOVİD-19KOVİD-19K vakalarının 12 yana etkisini gösterdi ve rakamlar 

Tayland’da aşılar
yavaş ilerliyor

 
 

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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Myanmar’da siyasi istikrarsızlık etkiledi

Salgın Avustralya’da kontrol altında

ASYA-Pasifik ülkelerinin büyük 
çoğunluğunda günlük yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) vaka artış 

sayıları yükselirken bazı bölge ülkelerin-
de salgınla mücadele giderek zor hale 
geliyor. Hindistan, Malezya ve Japonya 
gibi ülkelerde Kovid-19 aşılamaları hızlı 
ilerlemesine rağmen son haftalarda vaka 
sayıları çoğalırken Tayland, Endonezya, 
Vietnam ve Myanmar’da aşılamalardaki 
yavaşlık vaka artışlarına sebep oluyor. Ko-
vid-19’un Delta varyantının Hindistan’ın 
ardından Asya genelinde yayılması da 
son günlerdeki vaka artışlarının bir diğer 
sebebi. Dünyada ABD’nin ardından en 
çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Hin-
distan’da ise günlük vakalarda son hafta-
larda yakalanan azalma eğilimi yeniden 
tırmanışa geçti. Sağlık uzmanları ülkedeki 
son vaka artışlarını, çok sayıda eyaletin, 
vakalardaki düşüşün ardından Kovid-19 
tedbirlerini kontrolsüz hafifletmesine 
bağlıyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği 
“Worldometers” internet sitesine göre, 26 
Temmuz’da 30 bin 844 vakanın görüldüğü 
Hindistan’da son 3 gündür vaka sayıları 

42 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede dün 
44 bin 230 ile 7 Temmuz’dan bu yana en 
yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Aşı tedarikleri eksik
Haziran’da günlük vaka sayılarının 3 
haneli rakamlara kadar düştüğü Pakis-
tan’da temmuzun ilk haftasında tedbirlerin 
gevşetilmeye başlaması sonrası vaka sayı-
ları yeniden 4 haneli rakamlara yükseldi. 
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve 
Kontrol Merkezinin (NCOC) verilerine 
göre, 22 Haziran’da günlük vaka sayıla-
rının 663’e kadar düştüğü Pakistan’da bu 
rakam son birkaç gündür 4 binin üzerinde 
seyrediyor. Bu durum, ülkede Kovid-19’un 
4’üncü dalgasının başladığı şeklinde 
yorumlanıyor. 29 Temmuz’da tespit edilen 
4 bin 537 vakayla ülkedeki toplam vaka 
sayısı 1 milyon 24 bin 861’e yükselmiş ve 
bu, 30 Nisan’dan bu yana kaydedilen en 
yüksek vaka sayısı olmuştu. Pakistan’da 30 
Nisan’da 4 bin 696 vaka görülmüştü. Ülke-
de Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 
7,33’ü geçerken bu, 20 Mayıs’tan bu yana 
görülen en yüksek oran oldu. Öte yandan 
yetkililer, ülkede etkili Delta varyantı ve 

aşı tedariklerindeki zorlukların da vaka 
artışlarını tetiklediğini belirtiyor.
Malezya’da durum kritik
Malezya’da 13 Temmuz’dan bu yana en 
yüksek Kovid-19 vaka artışları görülürken 
günlük vakalar 10 binin üzerinde, Kovid-19 
kaynaklı ölümler de temmuzun başından 
bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor. 
Ülke nüfusunun yüzde 41’inin birinci doz, 
yüzde 19’unun da ikinci doz aşı yaptırması-
na rağmen Malezya’da yüksek vaka artışları 
durdurulamıyor. Uzmanlar, Malezya’daki 
yüksek vaka artışlarının, iş yerlerinin kapa-
tılmamasından kaynaklandığını savunuyor. 
Japonya’da ise son 3 gündür salgınının 
başından beri en yüksek sayıda günlük 
vaka saptanıyor. Ülke geneli günlük virüs 
vakaları önce 28 Temmuz’da 9 bin 500, 29 
Temmuz’da ise 10 bin eşiğini geçti. Dün 
ise tespit edilen 10 bin 744 vaka ile yeni bir 
rekor kırıldı. Ülkede nüfusun yüzde 38’i 
birinci doz, yüzde 28’i ikinci doz aşılarını 
yaptırdı. Son bir haftadaki yüksek vaka 
artışlarının 23 Temmuz’da başlayan Tokyo 
Olimpiyatları’yla bağlantılı olup olmadığı 
ülke gündemini meşgul ediyor. DHA

Kovid-19 aşılamalarındaki yavaşlıklar ve delta varyantı, Asya-Pasifik’te vaka 
sayılarının son haftalarda çoğalmasının sebepleri arasında bulunuyor

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 
ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücade-

leye destek için Türkiye’ye geldi

BAKÜ Haydar Aliyev Hava-
alanı’ndan uçakla Dalaman 
Havalimanı’na gelen 100 

kişilik grubu Dalaman Kayma-
kamı Ali Güldoğan, Dalaman 
Belediye Başkanı Muhammet 
Karakuş ve yetkililer karşıladı. 
Havalimanında pasaport işlem-
leri tamamlanan Azerbaycanlı 
ekipler kendilerine tahsis edilen 
otobüslerle Muğla’nın Kötek-
li Mahallesi’ndeki kalacakları 
yere uğurlandı. Ekip sorumlusu 
Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev’in onayıyla 
yüz kişilik ekibin yangın söndür-

me çalışmalarına destek vermek 
üzere Türkiye’ye geldiğini söyledi. 
Azerbaycan’ın her zaman Tür-
kiye’nin yanında olduğunu dile 
getiren Xudiyev Rza, “Önce genel 
bir çalışma ve koordinasyonla 
neler yapabileceğimizi planlayaca-
ğız. Biz canımızla, kanımızla her 
zaman Türkiye’nin zor gününde 
yanındayız. Ve ne zaman bize 
ihtiyaç olursa her zaman kardeş 
Türkiye’nin yanında olacağız. 
Birlikteliğimizi göstereceğiz” dedi. 
Xudiyev Rza, son günlerde yaşa-
nan orman yangınları dolayısıyla 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 

Kardeşlerimiz 
yardıma geldi

TALiBAN TEHDiDi BUYUYOR

ASYA ULKELERASYA ULKELERiiNDENDE
VAKALAR ARTIYORVAKALAR ARTIYOR

1 Şubat 2021’deki askeri darbe 
nedeniyle Kovid-19 ile mü-
cadelenin sekteye uğradığı 
Myanmar’da siyasi istikrarsız-
lık ve sağlık çalışanlarının sivil 
itaatsizlik eylemi yapması gibi 
olaylar, haziran ayından itiba-
ren Kovid-19’un üçüncü dalga-
sını tetikledi. 28 Haziran’dan 
bu yana vaka artışlarının 4 
haneli rakamlarda geliştiği 
ülkede hastanelerdeki oksijen 

tüpü yetersizliği nedeniyle 
Kovid-19 ölümleri de giderek 
artıyor. Bugüne dek kaç doz aşı 
yapıldığının bilinmediği ülke-
de resmi kaynaklar, aşılamala-
ra dair henüz bilgilendirmede 
bulunmadı. Delta varyantının 
da etkisini giderek artırdığı 
ülkede test sayılarındaki yeter-
sizlik nedeniyle Kovid-19 vaka 
ve ölümleri tamamen tespit 
edilemiyor.

AVUSTRALYA ve Yeni Zelanda 
ise Asya-Pasifi k’te son hafta-
larda Kovid-19 vakalarının 
ciddi artış göstermediği ülkeler 
arasında yer alıyor. Nüfusu-
nun yüzde 32’sinin birinci doz, 
yüzde 14’ünün ikinci doz aşı 
yaptırdığı Avustralya’da Ekim 

2020’den bu yana Kovid-19 
ölümleri çok nadir görülüyor. 
Yeni Zelanda’da nüfusun yüzde 
23’üne birinci doz, yüzde 15’ine 
ikinci doz aşı uygulanırken yıl 
başından bu yana günlük vaka 
sayıları 30’un üzerine çıkmadı.

Afganistan’daki 407 ilçenin 
150’den fazlasını kontrolünde 
bulunduran Taliban mili-

tanları, vilayet merkezlerine yönelik 
saldırılarını arttırdı. Militanlar, son 24 
saat içinde ülkenin batısındaki İran 
sınırında bulunan Herat, güneydeki 
Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda 
Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar 
düzenledi. Herat emniyet yetkilileri, 
militanların, Herat merkezine yönelik 
saldırılar başlattığını ve çatışmaların 
devam ettiğini açıkladı. Çatışmala-
rın Herat Uluslararası Havalimanı 
yakınlarında devam ettiği ifade edilen 
açıklamada, bu nedenle söz konusu 
havalimanından 2 gündür uçuşların 
yapılamadığı kaydedildi. Emniyet 
yetkilileri, çatışmalarda militanların 
ağır kayıplar verdiğini belirtti. Herat 
Hastanesinden yapılan açıklamada, 
çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin 
hayatını kaybettiği bildirildi. Herat 
kenti girişinde dün akşam Taliban 
militanlarıyla güvenlik güçleri ara-
sında yaşanan çatışma sırasında bir 
havan mermisinin Birleşmiş Milletler 
(BM) Afganistan Yardım Misyonunun 
(UNAMA) kentteki ofisine isabet et-
mesi sonucu, 1 Afgan koruma hayatını 
kaybetmişti.
Tahar vilayetlerinde çatışma 
sürüyor

Helmand İl Şura Vekili Ataullah 
Afgan, militanların, Helmand vilayet 
merkezi Leşkergah şehrinde saldırı dü-
zenlediğini ve çatışmaların kent mer-
kezinde devam ettiğini söyledi. Afgan, 
Helmand vilayetinin çoğu bölgesinin 
Taliban’ın kontrolünde bulunduğunu 
kaydetti. Kandahar emniyet yetkilile-
rinden alınan bilgiye göre, militanlarla 
güvenlik güçleri arasında son 24 saat 
içinde kent merkezinde çatışmalar 
yaşandı. Kandahar sağlık yetkilileri, 
çatışmalarda 30 kişinin yaralandığını 
kaydetti. Tahar Valiliği de militanların, 

Tahar vilayet merkezine saldırdığını ve 
ağır kayıplar verdiğini bildirdi. Afga-
nistan Savunma Bakanlığı, militanların 
söz konusu vilayet merkezlerinde 
düzenlediği saldırılarda geri püskürtül-
düğünü açıkladı.
Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan’da barış süreci belirsiz-
liğini korurken güvenlik güçleri ile 
Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar 
sürüyor. Taliban, haziranın son haf-
tasında başlattığı saldırılarda Özbe-
kistan ve Tacikistan sınırındaki ilçele-
rin tamamına yakınını ele geçirdi. 
Özbekistan’a açılan en önemli ticaret 
güzergahı Hayratan Sınır Kapısı’nı 
iki yönden kuşatan Taliban, güneyba-
tıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan’da ilerleyişine devam 
eden Taliban, 8 Temmuz’da ülkenin 
İran sınırındaki İslam Kale ve 14 
Temmuz’da da Pakistan sınırında-
ki Spin Boldak Sınır kapılarını ele 
geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, 
Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis 
vilayetlerinde şiddetli saldırılarla 
baskısını artırdı. Yerel yetkililerden 
edinilen bilgiye göre, Taliban 407 
ilçenin 150’den fazlasını, merkez-
leri dahil olmak üzere ele geçirmiş 
bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki 
ilçe merkezi sayısının 260’ı geçtiğini 
savunuyor. Ülkede, 34 vilayet merke-
zi hükümet güçlerinin kontrolünde 
bulunuyor.

Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat 
merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve 

çatışmaların devam ettiğini açıkladıçatışmaların devam ettiğini açıkladı

İsrail’den İran’ı 
durdurun mesajı

İngiltere bir kez daha uzaya gidiyor

LAPİD sosyal medya hesabından yaptığı 
yazılı açıklamada, İsrailli nakliye şirketine ait 
geminin saldırıya uğramasının arkasında İran 
olduğunu ima ederek, “İran sadece bir İsrail 
sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar 
veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kayna-
ğıdır.” değerlendirmesinde bulundu. İran’ın 
uluslararası nakliyat ve ticaret seyrini de tehdit 
ettiğini ileri süren Lapid, “Seyir özgürlüğüne 
de zarar veren İran terörü karşısında asla ses-
siz kalmamalıyız.” ifadelerini kullandı.
Lapid, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic 
Raab ile sürekli temas halinde olduğunu 
aktararak, “Bu akşam kendisine bir İngiliz 
vatandaşının da öldürüldüğü gemiye yapılan 
saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini 
söyledi.” açıklamasında bulundu. İsrail, Hint 
Okyanusu’nda bir nakliye gemisini hedef alan 

saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu 
İsrail’in Kanal13 televizyonu, 
adının açıklanmasını istemeyen 
üst düzey İsrailli bir yetkili, 
“İsrail gemisinin Hint Okya-
nusu’nda hedef alınmasının 
arkasında İran var. Bir İran 
terör saldırısı var, iki masum in-
san öldü.” şeklindeki sözlerine 
yer verilmişti. 

ESA bugün yaptığı açıklamada, 
“Uzaydayken başka bir amaçla kulla-
nılmak üzere değiştirilebilen sofistike 
bir telekomünikasyon uydusu fırla-
tıldı” ifadelerini kullandı. 
Eutelsat Quantum adlı ticari 
uydu, dün Fransız Guyana-
sı’ndan Ariane 5 roketiyle 
birlikte fırlatıldı. Uydu yö-
rüngede yeniden program-
lanabilir olduğu için hareket 
halindeki gemilerdeki, 
uçaklardaki, kamyonlardaki, 
TIR’lardaki ve diğer kara 
taşımacılığındaki yolculara 

bilgi sağlamak için neredeyse gerçek 
zamanlı olarak hareket edecek 
şekilde Dünya’dan yönlendirilecek. 
Eutelsat Quantum adlı uydunun 

İngiltere için üretildiği ifade 
edilen açıklamada, kötü ni-
yetli veya kötü niyetli olarak 
yayılan sinyallerin kaynağını 
tam olarak belirleyebildiği 
ve herhangi bir kötü niyetli 
müdahaleyi düzeltmek için 
harekete geçebildiği belir-
tildi. Uydu, Batı Afrika’dan 
Asya’ya kadar geniş bir alanı 
kapsayacak. 
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NNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne 2012 yılında dahil 
edilen ve il merkezine 50 

kilometre uzaklıkta yer alan antik 
kentte, bu yıl kazılar Kütahya Müze 
Müdürlüğünce yürütülüyor. Kazı 
koordinatörü Dumlupınar Üni-
versitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, 
antik kentin tarihinin yaklaşık 5 bin 
yıl öncesine dayandığını söyledi. 00 
işçi ve 25 teknik personelle yürütü-
len kazı çalışmalarında tapınağın 
merdivenli anıtsal giriş 
kapısının ortaya çıkarıl-
dığını anlatan Coşkun, 
şöyle devam etti: “Bu sene 
yaptığımız çalışmalarda 
2 bin yıldır ayakta duran 
Zeus Tapınağı’nın kutsal 
alanının merdivenli anıtsal 
giriş yapısını ortaya çıkar-
maya başladık. Bu yapıya 
ait kalıntılar gün geçtikçe 
fazlalaşarak ortaya çıkarılı-
yor. Merdiven temellerinin 
büyük oranda korunmuş 
olduğunu görebiliyoruz. 

Yıkılmış olan anıtsal giriş kapısının 
mimari bloklarını da büyük oran-
da tespit edebiliyoruz. Buradaki 
çalışmalarımız tamamlandıktan sonra 
yapı büyük oranda restore edilerek, 
Aizanoi’yi ziyaret edenlerin tıpkı 
antik dönemde olduğu gibi agoradan 
yürüyerek merdivenle bu anıtsal giriş 
kapısından tapınak alanına geçme-
sini hedefliyoruz.” Coşkun, tapınak 
alanının bütünlüğü açısından anıtsal 
giriş kapısının ortaya çıkarılmasının 
önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı’nın, 1925’te Kara-
deniz’de geçen bir mübadele hikayesini anlattığı filmi, 

“Uzak Ülke” yarın vizyona girecek

İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde düzenlenen, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye’nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı paneller ile tamamlandı

Gaziantep coğrafi işaretlemede 63 coğrafi işaret ve 1 
geleneksel ürünle Türkiye’deki liderliğini korudu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde yürütülen kazı ça-
lışmalarında, Zeus Tapınağı’nın anıtsal merdivenli giriş kapısı ortaya çıkarıldı

BEYLERBEYI Sarayı’nın 
1863-1865 yılları ara-
sında Sultan Abdülaziz 

tarafından yaptırıldığını belirten 
Urhan, “Bugün ziyarete açmış 
olduğumuz rıhtım özellikle 
yazlık saray olarak yaptırılan 
Beylerbeyi Sarayı’na devlet 
adamları ve yabancı konukla-
rını rıhtımdan rahat bir şekilde 
ulaşılabilmesi için yaptırılmıştır. 
113 metre olan rıhtımı ziyarete 
açarak İstanbul’umuza bir teras 
kazandırdık.” diye konuştu.

İnanılmaz bir atmosfer
Urhan, rıhtımın gün batımı 

manzarasının 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’yle beraber inanıl-
maz bir atmosfer oluşturduğunu 
dile getirerek, şöyle devam etti: 
“Bu atmosferi yaşamak iste-
yen ziyaretçilerimiz pazartesi 
günleri hariç gece 22.30’a kadar 
restoran, kafeteryamız, bahçe-
mizle beraber rıhtımı ziyaret 
edebilirler. Rıhtımın 113 met-
relik alanı güvenlikli bir şekilde 

gezebiliyorlar. Buna ek olarak 
deniz köşklerimizin de görül-
düğü şekilde 15 metre olarak 
düşündüğümüzde İstanbul’un 
en büyük manzarasal bir rıhtımı 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu rıh-
tım tarihi bir rıhtım. Bu manada 
rıhtımı açarken güvenlik önlem-
lerini alırken tarihi dokunun 
zarar görmemesine de önem 
gösterdik, hiçbir şekilde tarih 
zemine ve mermerlere zarar 
verici objelerden uzak durmaya 
çalıştık.” HABER MERKEZI

Çocuklar için sanat atölyesi

Topraktan tarih fışkırdı

Pazar klasiğine hazır olun

Merhamet duygusu veren bir film

“Uzak Ülke” hakkında

ÇOCUKLAR, İstanbul Modern’in 
Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na 
Türkiye’nin her yerinden katıla-

rak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat 
çalışmaları gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Birbirinden farklı ve zengin içe-
riğe sahip atölyeler çocukları bekliyor
 İstanbul Modern Çocuklara Çevrimiçi 
Yaz Sanat Okulu farklı kavramlara ve 
sanatsal uygulamalara odaklanıyor. 
Program müze koleksiyonundan sanat 
çalışmalarının gösterimiyle başlıyor. 
Müze uzmanlarıyla birlikte sanat 
yapıtlarını çözümleyen çocuklar, sanat 
tarihinden örneklerin ele alındığı kısa 
bir sunumun ardından kendi sanat 
çalışmalarını yaratıyor.  Çocuklar 

İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz 
Sanat Okulu’nda Benim Renklerim, 
Lekeler ve Çizgiler, Doğadan Motifler, 
Tuvalimdeki İzler, Dokulu Resimler, 
Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, 
Fotoğraftan Resme, Birleşen Nesneler 
ve Benim Bakışım başlıklı 10 farklı 
etkinliğe katılabiliyor. 
Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda etkin-
likler, hafta içi her gün yaz boyunca 
tekrar ederek farklı tarihlerde uygula-
nıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere 
katılacakları tarihleri seçerek belirleye-
biliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine 
veya hepsine, istedikleri tarihlerde katı-

labiliyor. İstanbul Modern, on farklı 
seçenek sunan atölyelerin en az beşine 
katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu 
Katılım Belgesi veriyor.

GAZIANTEP’IN geleneksel lez-
zetlerinden “Antep içli köftesi” 
ve “Antep börek çorbası”, Türk 

Patent ve Marka Kurumunca coğrafi 
işaret belgesiyle tescillendi. Büyük-
şehir Belediyesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, UNESCO gastrono-
mi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 
Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan 
Gaziantep, lezzetlerini tescillemeye 
devam ediyor. Tarımsal Hizmetler ve 
Gıda Daire Başkanlığı tarafından yü-

rütülen çalışmalar neticesinde şehrin 
kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetle-
ri korumak, gelecek nesillere aktar-
mak ve tanıtmak amacıyla 2 yemeğin 
daha coğrafi işareti alındı. Şehrin 
mutfağına has “Antep içli köftesi” ve 
“Antep börek çorbası”na Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından coğrafi 
işaret tescil belgesi verildi. Gaziantep 
coğrafi işaretlemede 63 coğrafi işaret 
ve 1 geleneksel ürünle Türkiye gene-
lindeki liderliğini korudu.
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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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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

13KÜLTÜR - SANAT 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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 

1AĞUSTOS 2021 PAZAR

UZAK ULKEUZAK ULKE
YAKINA GELYAKINA GELiiYORYOR

BIR kuşak pazar 
konserleriyle 
büyüdü. Şimdi 
sıra gençlerde… 

GAİN, 1 Ağustos’ta 
başlayacak yepye-

ni programı ‘Pazar 
Klasiği’ ile televizyonda ailece 
klasik müzik dinlenen o eski pazar 
sabahlarının keyfini ve mutluluğunu 

günümüze taşıyor. ‘Pazar Klasiği’n-
de Bach, Çaykovski, Chopin, Liszt, 
Rachmaninoff, Brahms gibi klasik 
müzik devlerinin, iyi hissettiren kült 
eserlerinden oluşan, 15’er dakikalık 
efsane repertuvarlar sunulacak. 
Klasik müzik ruhuyla bütünleşen 
Saint Pierre Han, Mongeri Evi, 
Tophane-i Amire, İstanbul Arkeo-
loji Müzesi gibi tarihi mekânlarda 

çekilecek program, görselliğiyle de 
izleyiciyi derinden etkileyecek. İlk 
bölümde neredeyse yaşı kadar ödü-
lü olan 12 yaşındaki genç yetenek 
İlyun Bürkev ve Saint Pierre Han’ın 
büyüleyici atmosferi var. GAİN 
yeni programı ‘Pazar Klasiği’ ile 
izleyicilerini bir masal dünyasında 
15 dakikalık bir mola vermeye davet 
ediyor. 

Beylerbeyi Sarayı ziyarete açıldıBeylerbeyi Sarayı ziyarete açıldı

Ziyaretçilerin “denize sıfır 
bir yerimiz var ama bahçeden de-

nizi göremiyoruz” dediklerini altını 
çizen Urhan, “Bu manada özellikle 
daire başkanımızın yönlendirmesi 
uzmanlarımızın desteğiyle gerekli 

çalışmalar yapılarak hem harem hem 
de selam tarafındaki kapılarımızı 
açarak İstanbul’a böyle bir teras 

kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.” dedi.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beylerbeyi Sarayı’nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı. Milli Saraylar Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beylerbeyi Sarayı’nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı. Milli Saraylar 
Anadolu Yakası Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, Beylerbeyi Sarayı’nda gazetecilere yaptığı açık-Anadolu Yakası Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, Beylerbeyi Sarayı’nda gazetecilere yaptığı açık-

lamada, Beylerbeyi Sarayı’nın Anadolu Yakası’nda tek saray olma özelliğine sahip olduğunu söyledilamada, Beylerbeyi Sarayı’nın Anadolu Yakası’nda tek saray olma özelliğine sahip olduğunu söyledi

İstanbul’aİstanbul’a
güzel bir teras güzel bir teras 

kazandırdıkkazandırdık

Filmin yönetmeni ve oyuncuları filme dair samimi Filmin yönetmeni ve oyuncuları filme dair samimi 
açıklamalarda bulundu. Yönetmen Erkan Yazıcı, açıklamalarda bulundu. Yönetmen Erkan Yazıcı, 

“Bu film Karadeniz’e dair önemli detayları önplana “Bu film Karadeniz’e dair önemli detayları önplana 
çıkaran bir görsel harikası” diye konuştu.çıkaran bir görsel harikası” diye konuştu. Yönetmen ve senarist Erkan Yazı-

cı’nın, 1925’te Karadeniz’de geçen 
bir mübadele hikayesini anlattığı 

filmi, “Uzak Ülke” yarın vizyona gire-
cek. Uluslararası Soçi Film Festivali’nde 
En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen 
filmin yönetmeni Yazıcı, filmin çekim aşa-
masından festival süreçlerini anlattı. Yazı-
cı, Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film 
Festivali’nde yapan filmin, “merhamet 
ve güzellik arayışı” olduğunu belirterek, 
sinemada merhamet ve güzelliğin peşinde 
olduğunu, dünyayı bunların kurtaracağına 
inandığını söyledi.
Film festivallerde gösterildi

Filmin hikayesinin, cumhuriyetin ku-
rulduğu ilk yıllara odaklandığını dikkati 
çeken Yazıcı, şunları kaydetti: “Uzak 
Ülke, iki öteki karakter üzerinden hikaye-
sini şekillendiriyor. Birisi Binbaşı Osman; 
Milli Mücadele’ye büyük emeği geçmiş 

ulusal bir kahraman. Diğeri ise Yunanis-
tan’a gönderilecek 12 yaşında bir Rum 
çocuk. Bu iki insan, benzer kaderin onları 
bir araya getirmesi sonucu Karadeniz’in 
kıyısında bir kampta zorunlu bir gemiyi 
beklemek durumunda kalıyor. O esnada 
görünürde ona bakıcılık yapan fakat ken-
disi de bir tutuklu olan Binbaşı Osman’ın 
hikayesiyle filmi tamamlıyoruz.” Erkan 
Yazıcı, 2018’in sonunda gerçekleşen 
çekimlerin 5 haftada tamamlandığını 
aktararak, uzun süren post prodüksiyon 
sürecinde hem festival seyircisine hem de 
ana akım izleyiciye uygun bir film ortaya 
çıkardığını dile getirdi. Uzak Ülke’nin ilk 
kez 2020’de İstanbul Film Festivali’nde 
seyirci karşısına çıktığının altını çizen 
yönetmen Yazıcı, “Film, 12 ülkede, çok 
değerli festivallerde gösterildi. Bana ve 
kendisine çeşitli ödüller kazandırdı. Festi-
val süreci hala devam ediyor.” ifadelerini 
kullandı.

YAZICI, Türkiye’de 159 salonda filmin 
gösterime gireceğini vurgulayarak, sine-
maseverlerin internet üzerinden salonları 
ve seansları sorgulayabileceklerini belirtti. 
Filmlerin çekilebilmesi için seyirci deste-
ğinin önemine dikkati çeken yönetmen, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Çok olağanüs-
tü şartlardayız ama salonların tedbirler 

aldığını biliyorum. İnsanların bu filmi bir 
fırsat olarak görmesini istiyor ve mutlaka 
gitmelerini, desteklemelerini bekliyorum. 
Sinema, merhamet denilen kavramla bizi 
birçok defa karşı karşıya getirmiştir. Uzak 
Ülke de seyirciyi merhamet duygusuyla 
yüz yüze bırakan bir film. O yüzden insan-
ların bu filmi görmelerini isterim.”

YAPIMCILIĞINI Altın Yazıcı’nın 
üstlendiği filmin görüntü yönetmenli-
ğini Murat Karabina, kurgusunu Umut 
Sakallıoğlu, müziklerini ise Burak Beşir 
yaptı. Filmin başrol oyuncuları arasın-
da Haydar Şişman ile Abdurrahman 
Gönan yer aldı. Yönetmen koltuğunda 

Erkan Yazıcı’nın oturduğu, Karadeniz 
Sahili’nde 1925 yılında geçen filmde, 12 
yaşındaki Trabzon Rum’u Paris’in ge-
miye binmek için bekledikleri kamptan 
kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı 
Osman ile arasında yaşananlar anlatılı-
yor. DHA

Aizanoi’de, Zeus Tapınağı, 
15 bin kişi kapasiteli amfi ti-
yatro, tiyatroya bitişik nizam-
da yapılmış 13 bin 500 kişilik 
stadyum, iki hamam, mozaikli 
hamam, ticaret borsası yapısı, 
sütunlu cadde, Koca Çay üze-
rinde ikisi ayakta kalmış 5 köp-
rü, iki agora (çarşı), gymnasium 
(spor faaliyetlerinin yapıldığı 
alan), Meter Steunene kutsal 
alanı, nekropoller (mezarlık), 
antik bir bent baraj, su yolları, 
kapı yapıları bulunuyor. Roma 
döneminde antik kentte 80-100 
bin kişinin yaşadığı tahmin 
ediliyor. Bölgede 1970 yılından 
itibaren Alman arkeologlar 
tarafından yürütülen kazı çalış-
malarını, 2010-2020 yıllarında 
Pamukkale Üniversitesi Arkeo-
loji Bölümü sürdürdü. Kazılar 
bu yıl Kütahya Müze Müdürlü-
ğüne devredildi.

Kazılar 51 yıl
önce başladı

İçli köfte resmen
Gaziantepli oldu



Disiplin ve Tahkim Kurulu ile birlikte 
UÇK’nın artık TFF’den bağımsız bir şekilde işle-
yeceğinin altını çizen Rezan Epözdemir, şunları 
söyledi: “Galatasaray Spor Kulübü’nün devreye 
girmesiyle, başkanımızın açıklamaları, Kulüpler 
Birliği’ndeki tavrı, Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki 
tüm başkanların dik duruşu neticesinde TFF de 
yapıcı bir adım attı. Uzlaşma kültürü egemen 
kılındı ve umut ediyorum yargılama kurulların 
bağımsızlığı ile ilgili yapılan bu değişme ve 
gelişmeden sonra, ikinci çalışmada yayın hak-
ları ile ilgili Galatasaray’a ve diğer kulüplere 
verilen taahhütler yerde getirilecek diye ümit 
ediyorum. Bunun da fikri takipçisi olaca-
ğız. Bu metnin değiştirilmesi gerekiyordu. 
Zaten Kulüpler Birliği Vakfı’nın bir metni 
vardı. Bize TFF hukukçularıyla birlikte 
sabaha kadar bunu yetiştirelim dendi. Biz 
de sabah 8.00’e kadar meslektaşım Hazer 
Akil Bey ile metni birlikte yazdık. Ona 
da bu vesile ile teşekkür edelim. Sabah 
8.00’e metnin revize edilmiş halini yetiş-

tirdik ve onu Genel Kurula getirdik. İkinci 
problem o metni Genel Kuruldan geçire-

bilmek. Statüyü değiştirmek çok zor. Delege 
tam sayısının 2/3 ile değiştirebiliyorsunuz 

statüyü. Çünkü statü çerçeve metin. 1/5 ile tek-
lif ediyorsunuz. 1/5 imzayı Kulüpler Birliği Vakfı 
buldu, tek tek imzalattı. Sonrasında oylama ile 
gündeme aldık değişikliği. TFF kendi önergesini 
ve değişiklik talebini çekti. Son maddede önerge 
görüşmelerinde ben kalktım genel kurulda 
metni anlattım. Orada futbol ailesinin vicdanı 
olan delegelere metnin ne anlama geldiğini, 
kurulların nasıl tarafsız bağımsız hale geleceğini, 
TFF’ye bağımlı olmaktan kurtulacağını adalet ve 
hakkaniyet zemininde karar vereceğini anlattım. 
Oylama faslına geçildi. Divan Başkanı bireysel 
mi yoksa toplu oylama mı yapalım dedi. Biz de 
statünün 25. Maddesi açık, toplu oylama yapmak 
zorundasınız dedik. Nihayetinde toplu oylama 
yapıldı. Türk futbolunda devrim mahiyetinde bir 
adım atılmış olundu. UÇK, Disiplin ve Tahkim 
Kurulu, TFF yönetimi ile değil, bir sonraki 
genel kurullarda seçilecek. Dört yıl süre ile 

görev alacak. TFF’den tam olarak bağımsız ve 
tarafsız olacak. TFF ile organik, ekonomik ve 
fiziki bir bağı olmayacak. Hukuk kurulları aday 
komisyonları tarafından gönderilen 39’ar kişilik 
listelerden seçilecek. Özlük ve huzur haklarını, 
maaşlarını bizim başvururken ödediğimiz harç-
lardan alacaklar. TFF’den direkt almayacaklar. 
Tam bağımsız şekilde karar alma mekanizması 
bu suretle işleyecek.”

BEŞİKTAŞ’IN kadrosuna kattığını 
açıkladığı Valentin Rosier, sosyal 
medya hesabı üzerinden yaptığı 
paylaşımla,siyah-beyazlı taraftarla-
ra teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon 
Beşiktaş’ta kiralık olarak forma 
giyen ve gösterdiği performansla 
dikkatleri üzerine çeken Valen-
tin Rosier, siyah-beyazlı ekip ile 
yeniden anlaşmaya varmıştı. Dün 
akşam saatlerinde İstanbul’a gelen 
Fransız sağ beki, havalimanında 
yüzlerce Beşiktaş taraftarı karşıla-
mıştı. Gün içinde resmi sözleşmeye 

imza atan 
Rosier, 
sosyal 
med-
ya üzerinden yaptığı paylaşımla 
siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür 
etti. Havalimanındaki karşılama 
için Beşiktaş taraftarlarına teşek-
kür eden Rosier, “Havalimanında-
ki sıcak karşılamanız ve tüm mesaj-
larınız için teşekkür ederim. Sizinle 
olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Umarım geçen sezonki gibi harika 
bir sezon geçiririz” diye konuştu.

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 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Kouyate de gelebilir

Fırtına golcüsünü arıyor
Bolu’da yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor’un 

yeni transferi Benjamin Stambouli, “Bir an önce 
sahaya çıkıp onlar adına oynamak istiyorum. Çok 

yüksek potansiyele sahip bir takımız. Hedefimiz, ligi 
bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek” dedi

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve şu ana kadar 6 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattını da güçlendirmek 
için yoğun bir çalışma başlattı. Bu noktada listesi kabarık olan bordo-mavililer, 5 oyuncu ile temaslarını sürdürüyor

SÜPER Lig ekibi Adana 
Demirspor’un yeni transferi 
Benjamin Stambouli takı-

mının Bolu’daki kampına katıldı. 
Günde çift antrenmanla yeni sezona 
hazırlanan Adana Demirspor akşam 
antrenmanında ısınma koşusunun 
ardından kuvvet çalıştı. Antren-
man öncesi Adana Demirspor’un 
Schalke 04’ten transfer ettiği 
Benjamin Stambouli gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. Stambouli, 
bir an önce taraftar için sahaya çıkıp 
futbol oynamak istediğini ifade 
ederek, “Öncelikle vermiş oldukları 
mesajlar için tüm taraftarlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bir an önce 
sahaya çıkıp onlar adına oynamak 
istiyorum. Çok yüksek potansiyele 
sahip bir takımız. Hedefimiz, ligi 
bitirebileceğimiz en iyi yerde bitir-
mek. Bunun için elimizden gelenin 
en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Stambouli, Adana Demirspor’un 
başarılı bir takım olduğunu belirte-
rek, “Şimdiye kadar sadece Adana 

Demirspor 
hakkın-
da bilgi 
aldım. Ge-
çen sene 
şampiyon 
olduğunu 
biliyorum. 
Bu da 
başarılı 
bir takım 
olduğunu 
gösteriyor. 
Onun dışında Türkiye hakkında ko-
nuşacak olursak, Türkiye’de sadece 
Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştım. 
Onun için çok bir bilgim yoktu. 
Ama şimdiye kadar gördüğüm her 
şey çok iyi gidiyor. Her şey umarım 
çok iyi olacak. Gerçekten çok sıcak 
bir karşılama oldu takım arkadaş-
larımdan. Herkes beni çok sıcak bir 
şekilde karşıladı. Umarım onlarla 
beraber saha içerisinde birlik olup 
elimizden gelenin en iyisini yapaca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

Filenin Sultanları çeyrek fi nale yükseldi

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, “Biz şunu arzu ediyoruz Galatasaray Spor 
Kulübü olarak adalet ve hakkaniyet zemininde bir yarışma olsun. Hak eden kazansın, rekabetçi bir anlayış 

egemen olsun. Hukuk kurulları başkaca parametreler, kazananın belirlenmesinde belirleyici olmasın” dedi

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012’de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020’de 
Arjantin’i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 
sekizinci gününde A Milli Voley-
bol Takımı, B Grubu dördüncü 

maçında Arjantin’i 3-0 yenerek çeyrek 
finale yükseldi. Maça servis hatalarıyla 
başlayan milliler, file üstünde de etkisiz 
kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve 
Hande ile bloktan sayılar bulan milli 
takım, 10-9 ile skoru lehine çevirme-
yi bildi. Milliler, servisteki hatalarını 
düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda 

ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, 
seti 25-23 kazandı. Ebrar’ın fileden uzak 
kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta 
zorlanan milli takım ikinci setin başında 
7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önü-
ne çektikçe sayı bulan milliler, Hande 
ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 
16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve 
Ebrar’ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, 
bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geç-
ti. A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride 

başlayan milli takım, çabuk toparlandı 
ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye 
düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı 
bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı. Olim-
piyat tarihinde ilk kez Londra 2012’de 
mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020’de 
Arjantin’i 3-0 mağlup ederek tarihinde 
ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı. A 
Milli Takım, grubundaki son maçını 2 
Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpi-
yat Komitesi ile yapacak.

GALATASARAY Spor Kulübü 
Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan 
Epözdemir, “Biz şunu arzu ediyo-

ruz Galatasaray Spor Kulübü olarak ada-
let ve hakkaniyet zemininde bir yarışma 
olsun. Hak eden kazansın, rekabetçi bir 
anlayış egemen olsun. Hukuk kurulları 
başkaca parametreler, kazananın belir-
lenmesinde belirleyici olmasın” dedi

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yar-
dımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, kulüp 
televizyonunda Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Genel Kurulunda yapılan statü 
değişikliği sürecini anlattı. Epözdemir, 
çıkan yangınlarda yanan ormanlar için 
sosyal sorumluluk projeleri hayata geçire-
ceklerini vurgulayarak, “Hem yüreğimiz 
hem ciğerlerimiz yanıyor gerçekten. Çok 
talihsiz ve çok üzücü bir süreç yaşanıyor. 
Biz hem Mağazacılık A.Ş.’de hem de 
bütün itibariyle bir sosyal sorumluluk 
projemiz var. Yakın zamanda kamuoyu 
ile paylaşacağız. Onu da hayata geçirece-
ğiz bu süreçle ilgili özellikle. An itibariyle 
net ölü sayısını da bilmiyoruz. Allah 
rahmet eylesin, Allah geride kalanlara 
sabır versin. Umut ediyorum bir an önce 
kontrol altına alınır bu talihsiz olay. Biz 
Galatasaray olarak sporda, futbolda ve 
diğer alanlarda da olduğu gibi birçok sos-
yal sorumluluk projesine imza atıyoruz. 
Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bir sosyal 
sorumluluk projesi hazırlığındayız. Onu 
da çok kısa sürede kamuoyuna duyura-
cağız. Allah geride kalanlara sabır versin. 
Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin 
diyorum” diye konuştu.

Hukuk kurulları vurgusu
Galatasaray olarak tarafsız, hakkani-

yetli ve bağımsız bir yapı arzuladıklarını 
vurgulayan Epözdemir, “Türk futbolunun 
çok önemli sorunları var. Sayın başka-
nımızda bunları ifade etmişti müteaddit 
defalar. Kulüpler Birliği Vakfı da en son 

Türkiye Futbol Federasyonu’na bir baş-
vuru yaptı. Limit problemi var, yabancı 
sayısı, yayın haklarıyla ilgili çok ciddi bir 
travma var. Kulüplerin, özellikle de 4 
büyük kulübün ve Galatasaray’ın tabii ki 
hukuk kurullarının bağımsızlığı, adalet 
dağıtması ve tarafsızlığıyla ilgili çok ciddi 
endişeleri var. Bunlarla ilgili Kulüpler 
Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol 
Federasyonu’na bir yazı göndermiştik bu 
sorunlar çözülsün diye. Özellikle yayın 
haklarıyla ilgili bir Süper Lig A.Ş.’nin 
kurulması ve bir kanun değişikliğiyle 
birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve 
Kulüpler Birliği Vakfı’nın bunu parla-
mentodan geçirmek suretiyle bundan 
sonraki yayın hakları sözleşmesinin, bu 
meselenin aktörü olan aslında hukuken 
de taraf olması gereken kulüplere dev-
redilmesi birinci talepti. Çünkü yayıncı 
kuruluş ödemeleri yapmayınca kulüpler 
de müzayaka halinde kalıyor. Edimlerini 
ifa edemiyor, temerrüde düşüyor. Dola-
yısıyla bu çok ciddi bir travma yaratıyor, 
ekonomik travma yaratıyor. Kulüpler 
bununla ilgili bir hukuki yola başvurmu-
yor, başvuramıyor sözleşmenin tarafı 
değil kulüpler. Türkiye Futbol Federas-
yonu tarafı. Biz öneri olarak, Kulüpler 
Birliği bunun tarafı olsun bir Süper Lig 
A.Ş. kurulsun, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 
temel önerisi buydu ve bu yayın hakları 
Kulüpler Birliği Vakfı’na devredilsin. 
Süper Lig A.Ş.’ye yeni kurulacak tüzel 
kişiliğe devredilsin diyorduk. Bununla 
ilgili de Genel Kurul’da Türkiye Futbol 
Federasyonu başkanının bir açıklaması 
oldu. Bu talebin kabul edileceğine dair 
bir açıklaması oldu. Bu önerimizi biz Sa-
yın başkanımızla birlikte Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na yapmış olduğumuz ziyare-
timizde de ifade etmiştik Sayın bakana 
da. O da müspet karşılayabileceklerini 
Federasyon ve kulüplerin bu konuda 
uzlaşı ve konsensus olması halinde böyle 

bir aksiyon alınabileceğini 
söylüyordu. İkinci talep bence 
en önemli sıkıntılardan biri 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 
Disiplin Kurulu ve Tahkim 
Kurulu’nun tarafsız ve 
bağımsızlığı. Geçtiğimiz 
senelerde Türkiye’de 
herhalde bu konuda 
en fazla muzdarip olan 
kulüp bizizdir. Hocamıza, 
oyuncularımıza, yöne-
ticilerimize çok önemli 
cezalar verildi. Bu cezalara 
itiraz edildi ki cezaların önemli 
bir kısmı da hukuki dayanaktan 
yoksun ve mesnetsizdi. Fakat bu 
itirazların tamamı bizim anlam-
landırmakta güçlük çektiğimiz 
şekilde, algılayamadığımız 
şekilde reddedildi. Biz şunu 
arzu ediyoruz Galatasaray 
Spor Kulübü olarak adalet 
ve hakkaniyet zemininde bir 
yarışma olsun. Hak eden 
kazansın, rekabetçi 
bir anlayış egemen 
olsun. Hukuk 
kurulları başkaca 
parametreler, 
kazananın 
belirlenmesin-
de belirleyici 
olmasın. 
Bunun için 
de adil, 
hakkaniyet-
li, tarafsız, 
bağımsız, si-
lahların eşitliği 
ilkesinin ege-
men olduğu bir 
yapıyı tahsis etmek 
lazım” açıklamasında 
bulundu. DHA

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, “Biz şunu arzu ediyoruz Galatasaray Spor 

HAK EDEN KiMSE 
O KAZANSIN!

Teşekkürler Beşiktaş

Disiplin 
UÇK’nın artık TFF’den bağımsız bir şekilde işle-
yeceğinin altını çizen Rezan Epözdemir, şunları 
söyledi: “Galatasaray Spor Kulübü’nün devreye 
girmesiyle, başkanımızın açıklamaları, Kulüpler 
Birliği’ndeki tavrı, Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki 
tüm başkanların dik duruşu neticesinde TFF de 
yapıcı bir adım attı. Uzlaşma kültürü egemen 
kılındı ve umut ediyorum yargılama kurulların 
bağımsızlığı ile ilgili yapılan bu değişme ve 
gelişmeden sonra, ikinci çalışmada yayın hak-
ları ile ilgili Galatasaray’a ve diğer kulüplere 
verilen taahhütler yerde getirilecek diye ümit 
ediyorum. Bunun da fikri takipçisi olaca-
ğız. Bu metnin değiştirilmesi gerekiyordu. 
Zaten Kulüpler Birliği Vakfı’nın bir metni 
vardı. Bize TFF hukukçularıyla birlikte 
sabaha kadar bunu yetiştirelim dendi. Biz 
de sabah 8.00’e kadar meslektaşım Hazer 
Akil Bey ile metni birlikte yazdık. Ona 
da bu vesile ile teşekkür edelim. Sabah 
8.00’e metnin revize edilmiş halini yetiş-

tirdik ve onu Genel Kurula getirdik. İkinci 
problem o metni Genel Kuruldan geçire-

bilmek. Statüyü değiştirmek çok zor. Delege 
tam sayısının 2/3 ile değiştirebiliyorsunuz 

statüyü. Çünkü statü çerçeve metin. 1/5 ile tek-
lif ediyorsunuz. 1/5 imzayı Kulüpler Birliği Vakfı 
buldu, tek tek imzalattı. Sonrasında oylama ile 
gündeme aldık değişikliği. TFF kendi önergesini 
ve değişiklik talebini çekti. Son maddede önerge 
görüşmelerinde ben kalktım genel kurulda 
metni anlattım. Orada futbol ailesinin vicdanı 
olan delegelere metnin ne anlama geldiğini, 
kurulların nasıl tarafsız bağımsız hale geleceğini, 
TFF’ye bağımlı olmaktan kurtulacağını adalet ve 
hakkaniyet zemininde karar vereceğini anlattım. 
Oylama faslına geçildi. Divan Başkanı bireysel 
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söylüyordu. İkinci talep bence 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 

itiraz edildi ki cezaların önemli 
bir kısmı da hukuki dayanaktan 
yoksun ve mesnetsizdi. Fakat bu 
itirazların tamamı bizim anlam-
landırmakta güçlük çektiğimiz 

şekilde reddedildi. Biz şunu 

ve hakkaniyet zemininde bir 

Disiplin 
UÇK’nın artık TFF’den bağımsız bir şekilde işle-
yeceğinin altını çizen Rezan Epözdemir, şunları 
söyledi: “Galatasaray Spor Kulübü’nün devreye 
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FUTBOLUNDA 
FUTBOLUNDA 

DEVRİMDEVRİM

TFF Genel Kurulunda mevcut 
yönetimi ibra etmediklerini ve çekimser 

kaldıklarını vurgulayan Epözdemir, “Galata-
saray Spor Kulübü olarak bir tavır alınması gere-

kiyordu biz de tavrımızı şöyle şekillendirdik: Biz bu 
Türkiye Futbol Federasyonu’nu ibra etmiyoruz. Çünkü 

Galatasaray’a geçmişte yapılanlar ortada. Tartışmaya ma-
hal vermeyecek kadar aşikar. Kesinlikle ibra etmiyoruz ve 

çekimser kalıyoruz.’’ dedik ve daha sonra gidip oradaki hu-
kukçu ve Divan’daki arkadaşlara bu çekimser tavrımızı ifade 

ettik. Net bir şekilde oraya da derç etmek amacıyla söyle-
dik. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü, ibra oylamasın-
da TFF’yi ibra etmiş değildir. Sonuç değişmeyecekti ama 

biz yine de tarihe not düşmek için geçmişte kulübü-
müzün maruz kaldığı haksızlıkları da betimlemek 

için oradaki delege arkadaşlarımızla birlikte 
Sayın Başkanımız önderliğinde bir ibra 

etmeme kararı aldık ve çekimser 
kaldık bu sürece” şeklinde 

konuştu. 

GalatasarayGalatasaray
TFF’yi� ibra etmedi�TFF’yi� ibra etmedi�

Bruno Peres, Gervinho, Ham-
sik, Koita, İsmail Köybaşı ve 
son olarak Dorukhan Toköz’ü 

kadrosuna katan Trabzonspor, 
transfer çalışmalarında forvet 
hattına yoğunlaştı. Kadrosunda ön 
bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni 
transferlerden Koita’yı bulunduran 
bordo-mavililer, bu mevkiye nokta 
atışı bir takviye daha yapmayı plan-
lıyor. Bu noktada Alexander Sörloth 
için uzun süre bekleyişte olan bor-
do-mavililer, geride kalan süreçte 
beklediği geri dönüşü alamayınca 
listedeki diğer isimlere de yöneldi. 

Forvet hattına yapacağı takviye ile 
transfer çalışmalarını büyük ölçüde 
tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 
bu mevki için 5 isimle temasları-
nı sürdürüyor. Bordo-mavililerin 
Dnipro’dan 24 yaşındaki Ukraynalı 
Artem Dovbyk, Chelsea’den 27 ya-
şındaki Michy Batshuayi, Parma’dan 
28 yaşındaki Andreas Cornelius, 
Real Sociedad’tan 29 yaşındaki Wil-
lian Jose ve Leipzig’den 25 yaşında-
ki eski golcüsü Alexander Sörloth 
için girişimlerine devam ettiği, bu 
5 isim arasından birini kadrosuna 
katacağı öğrenildi.

ÖNCELİKLİ mevki olan forvet hattı için trans-
fer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trab-
zonspor’un, bu noktada yoğun çaba harcadığı 
belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının 
ardından hem stoper hem de defansif orta saha 
olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate’yi de 
kadrosuna katabileceği öğrenildi. Bordo-mavili-
lerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, 
bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada 
alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedil-
di. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 
Trabzonspor’da teklifler alan Caleb Ekuban’ın 
takımdan ayrılmasının gündemde olduğu bildi-
rildi. Ekuban’ın kısa süre içerisinde takımdan 
ayrılabileceği ifade edildi. 

Adana Demir’deAdana Demir’de
HEDEF BÜYÜKHEDEF BÜYÜK



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı’nda 57 kiloda bronz madalya 
kazanan milli tekvandocu Ha-

tice Kübra İlgün, Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) açıklamalarda 
bulundu. İlgün, hedefinin 2024 Paris 
Olimpiyatları’nda altın madalya 
olduğunu belirtti. 28 yaşındaki milli 
tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 
sporun zirvesi olimpiyatlarda ma-
dalya almanın gururunu yaşadığını 
ifade ederek, “Böyle bir başarı elde 
ettiğim için çok mutlu ve gururlu-
yum. Bizi destekleyen çok insan var-
dı, arkamızda milyonlarca kişi dua 
ediyordu, en önemlisi buydu bizim 
için. Madalya kazandır-
dığım için mutluyum 
ama bunun altın 
olmasını çok 
istiyordum. 
Buna en 
yakın aday-
lardan 
biri de 
bendim. 
Özellikle 
en iyi 
favoriler-
den son 2 
olimpiyat 
şampiyonunu 
yendikten son-
ra herkes ‘Hatice 
kesin şampiyon 

olur’ dedi. Çün-
kü biz hemen 
hemen dişe diş 
gidiyoruz. Ba-
zen istediğimiz 
her şey yolun-
da gitmiyor. 
Hatalarımız, 
eksiklerimiz 
oluyor. Ama 
çok şükür ki 
bronz madalya 
kazanabildim. Ülkemize madalya 
getiren 2 tekvandocu olarak açılışı 
yaptık. Umuyorum diğer sporcu 
kardeşlerim de madalyalar kazan-

dırabilir. Olimpiyatlar sporun 
zirvesi ve burada madalya 

almak bizim için büyük 
bir gurur. Diliyorum 

2024 Paris Olimpi-
yatları’nda altın 
madalya kaza-
nabilirim” diye 
konuştu. 

Ayaklarım 
titriyordu

Pandemi do-
layısıyla farklı 

bir olimpiyat 
yaşadıklarının altını 

çizen milli tekvando-
cu, Hatice Kübra İlgün 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Olimpiyat 
öncesinde de tüm dünya pandemiyle 
mücadele ediyordu. Bu yüzden çok 
zorluk çekiyorduk açıkçası. Ama 
oraya gittiğimiz anda yaklaşık 7-8 
saat havaalanında beklemek zorun-
da kaldık. Her gün test veriyorduk. 
Buna alışkın değiliz, tribünlerde se-
yirci yok, ses yok. Sessiz bir şekilde 
yapıldı ama bu aslında bizim için bir 
şeyi değiştirmedi hala çok heyecan-
lıydık. O ringde dövüşmek farklı bir 
heyecan. Heyecandan ayaklarım 
titriyordu. Ama bu duyguyu yaşa-
mak çok güzel çünkü olimpiyatlara 
gidiyorsun, sporun zirvesindesin ve 
orada ringe çıkıyorsun. 2020 yılında 
da yapılsaydı ben madalya alacağı-
ma inanıyordum. Benim için aslında 
pek bir şey değişmedi ve Bakanlığı-
mızın da vermiş olduğu imkanlarla 
çalışmalarıma devam ettim. Ama 
2024’te altın madalya gelecek.”

YUMENOSHİMA Okçu-
luk Alanı’nda 29 Temmuz 
Perşembe günü yapılan ilk 

tur maçında Lüksemburglu Jeff 
Henckels’i, ikinci tur müsabakasında 
ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen 
Mete Gazoz, son 16 turuna yüksel-
mişti. Milli okçu, sabah seansında 
son 16 turunda Avustralyalı Taylor 
Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 
22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda 
da dünya sıralamasında 1 numara 
olan ABD’li Brady Ellison’u eledi ve 
yarı finale adını yazdırdı. Yarı final-

de de Japon Takaharu Furukawa’yı 
mağlup ederek finalist olan Mete 
Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile 
altın madalya maçına çıktı. Takımda 
Londra 2012’de altın madalya alan, 
dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi 
karşısında Mete, maça iyi başlaya-
madı. İlk set 26 puan atan Mete, 
rakibinin 29’a ulaşmasıyla 2-0 geri 
düştü. İkinci set 28-28’lik eşitlikle 
tamamlanınca sporcular 1’er puan 
aldı. Müsabakanın üçüncü setini 27-
26 alan ay-yıldızlı sporcu, genel skor-
da 3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü 

sette iki sporcu da üst düzey atışlar 
yaptı. 29-29 sona eren setin ardından 
genel skorda beraberlik sürdü: 4-4.

Kazanan sporcunun olimpiyat 
şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 
9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki 
sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı 
buldu. Son atışında 10 puan atan 
Mete, rakibinin atışını beklemeden 
genel skorda 6-4 üstünlük kurarak 
maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya 
uzandı. Gümüş madalya Nespoli’ye 
giderken, bronz madalya Japon 
Takaharu Furukawa’nın oldu.

Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) açıklamalarda bulunan 
21 yaşındaki milli tekvandocu, 

hastalık sürecini ve olimpiyatlarda his-
settiklerini anlattı. 2013 yılında transvers 
miyelit teşhisi konulan milli tekvandocu 
önce hastalığı yendi, ardından da Avrupa 
ve dünyada madalyalar kazanarak 2020 
Tokyo Olimpiyatları’nın yolunu tuttu. 
Omurilikte meydana gelen enflamasyon 
sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk 
transvers miyelit hastalığını 15 yaşında ye-
nen Reçber, “Hastalık çok zor bir süreçti 
benim için. Hayatımın en kötü dönemiydi. 
Tekvandoda da beni çok geriye attı. Ama 
tekvandoya olan aşkım ve hırsım bunu 
yenmeyi başardı. Hastalıktan sonra çoğu 
turnuvaya girdim ama kaybettim. Ancak 
en sonunda dünya şampiyonluğunu yaka-
ladım. Bana büyük bir ilham ve motivas-
yon oldu. Ondan sonra çeşitli başarılar 
aldım ve olimpiyatlarda bronz madalya 
kazandım. Onun için çok gururluyum” 
diye konuştu.

Paris’i bekliyorum
Çok çalıştıklarını belirten Reçber, “Asıl 
hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Önüm-
de dünya ve Avrupa şampiyonaları da 
var. Onlar da benim için önemli maçlar. 
Oralarda altın madalya kazanıp en sonda 
da Paris’te altın madalya almak istiyorum. 
Bunun için elimden gelen çalışmayı yapa-
cağım” ifadelerini kullandı.

Stres için-
de kaldım
Milli tekvan-
docu Hakan 
Reçber, korona-
virüs pandemisi 
altında düzenlenen organizasyonun spora 
ve sporcuya dayalı olduğunu ve hiçbir 
sıkıntı çekmediklerinin altını çizerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gezemedik, çok 
dışarıya çıkamadık, eğlenemedik. Ama za-
ten oraya ben eğlenmeye gitmedim, işimi 
yapmaya gittim. Organizasyon olarak çok 
spora ve sporcuya dayalı bir organizasyon-
du. O konuda sıkıntı yaşamadık. Yemek, 
içmek, konaklamak, bütün imkanlar çok 
güzeldi. Normalde olimpiyatlarda seyirci 
olur, atmosfer müthiş olur ama burada 
çok sessizdi. Bunun da sporcuya ekstra bir 
heyecan ve stres kattığını düşünüyorum. 
Çünkü bana kattı. Ama onun da üste-
sinden gelmeyi başardık, hocalarımızla 
beraber bunu yendik.”

Tribünde olması sevindirdi
Tokyo’da Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’nun hep yan-
larında olduğunu belirten Hakan Reçber, 
“Çok sağ olsun, bizimle çok ilgilendi. Des-
tekleri için gerçekten çok teşekkür ediyo-
rum kendisine. Bizi tebrik etti, yanımızda 
oldu her zaman. Tribünde onu gördük ve 
zaten gururlandık. Bu bizim için büyük bir 
onur” şeklinde konuştu. DHA

HEDEF 2024 PARiS 
OLiMPiYATLARI

Büyük sevinç yaşandı

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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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

*2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 68 kiloda bronz 
madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, “Hastalık 
çok zor bir süreçti benim için. Hayatımın en kötü dönemiydi. 
Tekvandoda da beni çok geriye attı. Ama tekvandoya olan 

aşkım ve hırsım bunu yenmeyi başardı” dedi

Karagümrük’te transfer

Tekvando aşkı
madalya getirdi

Olimpiyatla gelen büyük gurur
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 

düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nın 8. gününde sırıkla at-
lama elemelerinde mücadele eden 
Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derece-
siyle adını en iyi 12 atlet arasına 
yazdırdı. 22 yaşındaki Ersu Şaşma, 
Londra 1948’de Ruhi Sarıalp ve 
Londra 2012’de Burcu Ayhan’dan 
sonra atlamalar yarışlarında 
olimpiyat finaline kalan 3. spor-
cumuz olurken, sırıkla atlamada 
bunu başaran ilk isim oldu. 5.80’lik 
derecesiyle Türkiye rekorunun 
sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada 
olimpiyat finali gören ilk Türk atlet 
olarak tarihe geçirdi. Milli sporcu, 
3 Ağustos Salı günü yapılacak final-
lerde yarışacak. 

Yok böyleYok böyle
sırık atlayansırık atlayan

Gençlik 
ve Spor 

Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 

spor psikoloğunun önerisi üzerine 
karşılaşmayı tribünden seyretmedi. 
Karşılaşma öncesi Yumenoshima 
Okçuluk Alanı’na gelen Bakan 
Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan 

Gizep’in önerisi üzerine tribüne 
çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir 
alanda takip eden Kasapoğlu, mü-
sabakanın sona ermesiyle tribüne 
gelerek Mete’nin şampiyonluğuyla 
büyük sevinç yaşadı. Mete Gazoz’un 
bugünkü karşılaşmalarını Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı 
Uğur Erdener de yerinde izledi.

YUMENOSHİMA YUMENOSHİMA Y Okçu-
luk Alanı’nda 29 Temmuz Yluk Alanı’nda 29 Temmuz Y de de Japon Takaharu Furukawa’yı 

mağlup ederek finalist olan Mete 

Büyük sevinç yaşandı

SPOR www.gazetedamga.com.tr

Gençlik 
ve Spor 

Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 

spor psikoloğunun önerisi üzerine 
karşılaşmayı tribünden seyretmedi. 
Karşılaşma öncesi Yumenoshima 
Okçuluk Alanı’na gelen Bakan 
Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Uğur Erdener de yerinde izledi.Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan 

METE GAZOZ
EFSANE OLDU! 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan 
Mauro Nespoli’yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, “Olimpiyatlar Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, “Olimpiyatlar 
sporun zirvesi ve burada madalya almak bizim sporun zirvesi ve burada madalya almak bizim 
için büyük bir gurur. Diliyorum 2024 Paris Olimpi-için büyük bir gurur. Diliyorum 2024 Paris Olimpi-
yatları’nda altın madalya kazanabilirim” dediyatları’nda altın madalya kazanabilirim” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 

kendilerine çok destek verdiğini belir-
ten Hatice Kübra İlgün, “Ben yenildikten 

sonra da yanıma geldi. Ama repesajda 
tribünde onu görünce bana bağırdığını 
duyuyordum. Dedim ki Hatice bu maçı 

alacaksın yapacak başka bir şeyim yoktu. 
Çünkü o kadar heyecanlılardı, o kadar 

bize destek verdiler ki bunu biz yü-
rekten hissettik. Buradan da sa-

yın Bakanıma çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

DesteğiDesteği
yürekten hissettikyürekten hissettik

AK Parti Nevşehir Milletvekili 
Mustafa Açıkgöz, Belediye 
Başkanı Mehmet Savran, 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin 
Özdemir ile milli boksör Esra Yıl-
dız’ın annesi Selma, babası Tahsin, 
kız kardeşleri Sudenaz ve Tuğba 
Yıldız, çeyrek final mücadelesini, 
Kapadokya Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde kurulan dev ekranda izledi. 
60 kiloda Arjantinli rakibi Erika Da-
yana Lo Hanna Sanchez ile mücade-
le eden Esra Yıldız, rakibini yenerek 
çeyrek finale yükseldi. Anne Selma 
Yıldız, kızının mücadelesini gözyaş-
ları içinde izledi. Anne Yıldız, “Kı-

zım 12 yaşından beri boks yapmaya 
başladı. Kendi çabası ve Nedim 
hocamızın desteği ile buraya geldi. 
İnşallah altın madalyayı da ülkemize 
getirir. Kızım ile gurur duyuyorum. 
Türkiye’mizi temsil edince daha da 
gururlanıyorum. Allah yolunu açık 
etsin. Allah başarılarının devamını 
getirsin. Türk bayrağımızı dalgalan-
dırmasını bekliyorum. İnanıyorum 
ki kızım başaracaktır” diye konuştu. 
Esra Yıldız’ın ablası Sudenaz Yıldız 
ise kardeşinin elde ettiği bu başa-
rıdan dolayı aile olarak büyük bir 
sevinç yaşadıklarını söyledi. Sudenaz 
Yıldız, “Sürekli antrenman yaptı. 

Aile hayatı hiç yoktu. Çok heyecan-
landık. Olimpiyat 4’üncülüğünü ga-
rantiledi. Telefon ile görüştüğümde 
başarılar diledim. İnşallah olimpiyat 
şampiyonluğuna da ulaşır” ifadeleri-
ni kullandı. 

2020 Tokyo Olimpiyatlarında boksta 60 kiloda Arjantinli rakibini yenen Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Esra 
Yıldız’ın Nevşehir’de yaşayan annesi Selma Yıldız, mücadeleyi kurulan dev ekrandan gözyaşlarıyla izledi

SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 
tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia’yı kadro-
suna kattığını açıkladı. Yeni sezon öncesinde 
transfer çalışmalarına devam eden Fatih Ka-
ragümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen 
Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı. Kariye-
rinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve 
Roma gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde de 
forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie 
A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu 
bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli 
Takımı’nın formasını terletti.
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SimSiyah gelinlikle POz verdi

SiSlili kadInlar
icin iS birliği

Çevre dostu ulaşım aracı bisiklet ihracatta
rekora pedal basıyor. Daha yeşil bir dünyada
yaşama gerekliliği, çevre dostu ulaşım aracı
bisiklete talebi artırıyor. Dünya genelinde bi-
siklete yöneliş Türkiye’nin bisiklet ihracat ra-
kamlarına da olumlu yansıyor. Türkiye, 2021
yılının ilk yarısında bisiklet ihracatını yüzde
87’lik artışla 70 milyon dolara yükseltti.
Türkiye’nin bisiklet ihracatı 2017 yılında 30
milyon dolar iken, sonraki yıllarda sürekli ar-
tarak 2020 yılı sonunda 92 milyon dolara
ulaştı. Özellikle Avrupa ülkelerinden büyük
talep alan Türk bisiklet sektörü, 2021 yılının
Ocak – Haziran döneminde de ihracatta
yüzde 87’lik artış hızı yakaladı. 2020 yılının
Ocak – Haziran döneminde 37,2 milyon
dolar olan Türkiye’nin bisiklet ihracatı, 2021
yılının ilk yarısında 70 milyon dolara ulaştı.
Sektör, 2021 yılı sonunda 150 milyon dolar
ihracat hedefliyor. “Karbon salınımını azalt-

mak isteyen dünya bisiklet kullanımına yöne-
liyor” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordi-
natör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi
sonrasında bisikletin artık hobi amaçlı kulla-
nılmadığını, özellikle gelişmiş toplumlarda
bisiklet kültürünün oluştuğunu, ulaşım aracı
olarak nitelendirildiğini, Türkiye’nin bisiklet
ihracatının yüzde 70’inin Ege Bölgesi’nden
yapıldığı bilgisini paylaştı. Manisa’nın 2021
yılının ilk yarısında 40,5 milyon dolarlık bi-
siklet ihracatıyla Türkiye’nin lideri olduğuna
işaret eden Eskinazi, “İzmir ise; 8,2 milyon
dolarlık bisiklet ihracatıyla Manisa ve İstan-
bul’un ardından üçüncü sırada yer aldı. Bi-
siklete olan talep arttıkça bölgemizden
bisiklek ihracatının da artacağına inanıyoruz.
2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150
milyon dolar, Ege Bölgesi’nden ise; 100 mil-
yon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu.

Lüleburgaz İtfaiyesi, Marmaris’te çıkan
orman yangınına müdahale etmek için yola
çıktı. Kırklareli’nden tek ekip olarak yola
çıkan itfaiye personeli, İtfaiye Müdürlü-
ğü’nden alkışlarla uğurlandı. Duygu dolu an-
ların yaşandığı uğurlamada konuşan İtfaiye
Müdürü Ceyhun Akgöl, “Allah yolunuzu açık
etsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Çok zor bir
görev biliyorum. Kendinize dikkat edin” dedi.
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangın-
larıyla mücadele edilirken, Lüleburgaz Bele-
diyesi İtfaiye Müdürlüğü, Marmaris’ten gelen
talep üzerine AFAD’ın görevlendirmesi Lüle-
burgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Geren-
li’nin de onayıyla yangınlara müdahale etmek
için yola çıktı. Üç personel, bir ilk müdahale
aracıyla yola koyulan isimsiz kahramanlar ar-
kadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Bütün teçhizat ve donanımlarıyla hazırlanan
üç personel, Marmaris’e doğru yola çıkma-
dan önce İftaiye Müdürü Ceyhun Akgöl duy-
gulandıran bir konuşma gerçekleştirdi.
Akdeniz Bölgesi’ndeki yangınların devam et-
tiğini belirten Akgöl, “Arkadaşlar biliyorsunuz
Akdeniz Bölgesi’nde büyük yangınlar mev-
cut. Destek için bize Marmaris’ten görev
icabı talep geldi. Biz de ekipman, donanım ve
personelimizle Marmaris’e desteğe gideceğiz.
Allah yolunuzu açık etsin. Ayağınıza taş değ-
dirmesin. Çok zor bir görev biliyorum. Ken-
dinize dikkat edin” dedi.  İRFAN DEMİR

Toplumcu ve eşit hizmet anlayışı ile hareket
eden Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan kadın-
ların kurduğu bir kooperatif kanalıyla ihti-
yaç duyulan yaşlı bakımı hizmetlerine
yönelik yerinde hizmet sağlayan bir model
geliştirmek üzere Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği protoko-
lüne imza attı. Proje, Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’in ev sahipliğinde,
KEDV Başkanı Zehra Coşkun ve KEDV
Kurucu Üyesi Şengül Akçar’ın katılımı ile
30 Temmuz Cuma günü Şişli Belediye-
si’nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna
duyuruldu.

Projenin iki amacı bulunuyor

Protokol imza töreninde konuşan Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin, Şişlili
komşulara birden fazla alanda hizmet su-
nacak bir iş birliğini açıklamanın sevincini
yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı.
Keskin, bu konuda “Türkiye’de Yaşayan
Mülteci ve Yereldeki Dar Gelirli Kadınları
Güçlendirme Projesi”nin iki amacı var; Şiş-
li’de ikamet eden 65 yaş ve üstü bireylerin
kendi sosyal çevrelerinde ihtiyaç duydukları
hizmetleri alabilmelerini sağlamak ve çeşitli
nedenlerle istihdam edilemeyen kadınlar
için yaşlı bakımı alanında alternatif iş alan-
ları yaratmak” şeklinde bilgi verdi.

Anket çalışması gerçekleştirdik

Yerel yönetimlerin, ilçelerinde ikamet eden
bireyleri iyi tanıması ve her mahallenin ihti-
yaç haritasını doğru tespitlerle oluşturması
gerektiği bilincinde olduklarını, bu sebeple
kapsamlı bir saha çalışması yürüttüklerine
işaret eden Keskin, bu çalışma hakkında şu
bilgileri verdi: “Komşularımızın demografik
bilgilerini, sosyal destek sistemlerini, sağlık
durumlarını ve ihtiyaç duydukları hizmet

türlerini tespit edebilmek amacıyla, beş
pilot mahalle belirleyerek, Cumhuriyet, Fe-
riköy, Merkez, Teşvikiye, Yayla mahallele-
rinde yaşayan 65 yaş ve üstü 1.023
komşumuzla bir anket çalışması gerçekleş-
tirdik. Yaptığımız araştırmalara göre, Şiş-
li’de yaşayan 65 yaş ve üstü
komşularımızın yaklaşık çeyreği yalnız, ya-
rısı ise yine kendisi gibi yaşlı olan eşiyle be-
raber yaşıyor. Yani Şişlili 65 yaş ve üstü
komşumuzun neredeyse yüzde 75’i bakım
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için genç olan
aile bireylerinden destek almak mecburiye-
tinde. Ancak, bu komşularımız genç aile bi-
reylerinin de çalışıyor olmalarından dolayı,
yardım almakta zorluk yaşıyorlar. Özellikle,
pandemi döneminde 65 yaş ve üstü kom-
şularımızın evlerinde izole edilmesiyle
bakım krizinin ciddi boyutlarını görmüş
olduk. Görüştüğümüz bireylerden pek
çoğu, en büyük isteklerinin sosyalleşmek ve
sohbet edecek birine ihtiyaç duymaları ol-
duğunu belirttiler. Pandeminin 65 yaş ve
üstü bireyler üzerindeki en büyük etkisinin
izolasyon ve yalnızlaşma olduğuna bir kere
daha tanıklık ettik. Gerçekleştireceğimiz bu
projeyle, komşularımıza sağlayacağımız
güvenilir ve kapsamlı destek hizmetlerinin
pandeminin yarattığı yalnızlık duygusu
üzerine de olumlu etki yaratacağına inanı-
yoruz”

Gerontolojik Hizmetler Birimi’ni
kurduk

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bu sene
Şişli Belediyesi’nde Gerontolojik Hizmetler
Birimi’ni kurduklarını hatırlatan Keskin,
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri aynı çatı altında
veriliyor. Bu durum engelli ve 65 yaş üstü
bireyleri ayrıştırarak her iki grubun da işlev-

siz ve pasif olduğu algısını yaratıyor. Bizler,
hak temelli bir yaklaşımla 65 yaş üstü ve
engelli bireylere verilen hizmetleri ayırıp
farklı birimler içerisinde çalışmalarımızı yü-
rütmeye başladık. Gerontolojik Hizmetler
Birimimizin ilk projesinin, KEDV ile yaptı-
ğımız iş birliği olmasının heyecanını da ay-
rıca yaşıyoruz. Türkiye nüfusu genç
olmasına rağmen, yaşlanma hızı en yüksek
ülkelerden biri. Bu sebeple 65 yaş ve üstü
nüfus grubu için şimdiden sosyal politika-
ların hızla üretilmesi gerekmektedir. KEDV
iş birliği ile yürüteceğimiz Yaşlılar İçin Ye-
rinde Yaşlı Bakım Programı’nın bu amaç
için uygun olacağına ve ileride üretilecek
yeni projeler için örnek olarak incelenece-
ğine gönülden inanıyorum”

Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Şevval
Şahin, İstanbul boğazının en güzel yeri olan
Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan gelinlik defi-
lesinde podyuma çıktı. Defilenin sürprizi Selin
Ciğerci oldu.Koreogra-
fisini Serkan ve Gökhan
Duman kardeşlerin üst-
lendiği muhteşem defi-
lede Özge Ulusoy,
Şebnem Schaefer ve

Şevval Şahin birbirinden güzel gelinlikleri tanı-
tırken defilenin sürprizi siyah gelinlikle pod-
yuma çıkan Selin Ciğerci oldu. Boğazın harika
atmosferinde yapılan defile sonrası heyecanını

dile getiren Özge Ulusoy
podyumda olmayı özle-
diğini söylerken Şebnem
Schaefer sergilenen ge-
linlik modellerin çok be-
ğendiğini dile getirdi. 

Şişli Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile yaptığı iş birliği sonucu;
Şişlili kadınların kurduğu kooperatif kanalı ile çeşitli nedenlerle işgücü piyasasına
katılamayan kadınlar için yaşlı bakımı alanında alternatif iş alanları yaratacak

Bisiklet rekora pedallıyor!

İtfaiye hızır gibi yetişti

K aza, saat 14.30 sıralarında,
Gülhane Parkı yakınlarındaki
tramvay hattında meydana

geldi. Bağcılar-Kabataş seferini
yapan T1 tramvayı, Sultanahmet ile
Gülhane durakları arasındaki virajı
döndüğü sırada, raylara sıkışan bir
POS cihazına çarparak raydan çıktı.
Yaklaşık 2-3 metre sürüklenen tram-
vay, kaldırım üzerindeki elektrik di-
reğine çarparak durabildi. Kaza
sonrasında tramvayda bulunan yol-
cular hızla aracı terk etti. Kazada
can kaybı ya da yaralanan olmaz-
ken, tramvay büyük hasar aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine
gelen ekiplerin, tramvayı kaldırma
çalışmaları sürüyor.  Metro İstanbul
sosyal medya hesabından, kaza ne-
deniyle seferlerin Bağcılar-Sulta-
nahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında
yapıldığını duyuruldu.

Büyük bir şanssızlık

Yaşanan kaza ile ilgili bilgi veren
Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür
Soy, "Kaza, 1-2 saat önce meydana
geldi. İlk belirlemeye göre; oluklar

halindeki raylara, bir kuryenin mo-
tosikletten düşürdüğü bir POS ci-
hazı tespit edildi. Çok büyük bir
şanssızlık. Hem viraj hem de yoku-
şun olduğu bir bölgeye denk geliyor.
Tramvayın tekerlekleri raya sıkışan
cisme çarptığı zaman, zıplama mey-
dana geliyor. O sırada tramvay ray-
dan çıkıyor. Makinistimiz acil frene
basıyor. Fazla bir zarar vermeden
direğe çarparak atlattık. Çok şükür
hiç yaralanan olmadı. Maddi hasar
ile atlattık" diye konuştu. 

Vatandaşlar tramvayı terk etti

Kazayı gören Mesut Karaatay,
"Saat 02.30 sularında, Sultanah-
met'ten Gülhane durağına ilerleyen
tramvay, Gülhane Parkı'na geçen bir
vatandaşın cebinden raylara düşür-
düğü telefon ya da powerbank gibi
bir şeye çarptı. Raylara düşen cis-
min geçen tramvay raydan çıktı. 2-3
metre sürüklenerek ilerideki direğe
çarpıp durdu. Çok şükür can kaybı
ya da yaralı yok. Vatandaşlar da
panik halinde tramvayı terk etti" ifa-
delerini kullandı. DHA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, motosikletli kuryenin
düşürdüğü POS cihazının raylara sıkışması sonucu Gülhane Parkı
yakınlarında raydan çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen
tramvay, büyük hasar alırken, kazada yaralanan olmadı
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Hafta sonunda sıcak havadan bunalan-
lar Sarayburnu Sahil'de denize girdi.
Sahilde yoğunluk olduğu görülürken,
kalabalık havadan da görüntülendi. İs-
tanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceye
kadar çıkarken, sıcak havadan bunalan-
lar ve hafta sonu tatilini değerlendirmek
isteyenler Sarayburnu Sahil'e geldi. Sa-
hile gelenler denize girip yüzerken, sa-
hilde yoğunluk olduğu görüldü.
Vatandaşlar yanlarında getirdikleri ye-
mekleri yedi. Sahile gelenler Saray-

burnu Sahili estiği ve Boğaz suyunun
serin olduğu için tercih ettiğini söyledi.
Denizde yüzmeye gelenlerden Burha-
nettin Efendigil, "Arada bir kaçıp geliyo-
ruz buraya. Havada sıcak surlar serin.
Tatil yerlerine gidemediğimiz için bura-
lara kaçtık. Kalabalıkta burası insanlar
yakın diye geliyor" diye konuştu. Seyfi
Şahin de,"Her gün gelirim burası esiyor.
Akıntıda var suda serin. Saat 11'den
beri buradayım 6-7 gibi giderim. Her
zaman kalabalık olur burası" dedi.

İstanbullu denize koştu


