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Bayraktar, bu yıl yaklaşık 960 bin bü-
yükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş
olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin
kesim yapılacağının tahmin edildiğini
bildirdi. Bayraktar, "Satışların en fazla
olduğu üç büyük ilimizde canlı kilo-
gram olarak büyükbaş hayvan fiyat-
ları, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu
yakasında 32 ile 35 lira, Ankara'da 26
ile 30 lira, İzmir'de ise 24 ile 35 lira
arasında değişmekte” dedi.  I SAYFA 6

ç

Halk arasında göz çizdirme ameli-
yatı olarak bilinen Excimer Lazer

tedavisinin dünya üzerinde 100 milyonu
aşkın kişiye uygulandığını belirten Göz
Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktor-

larından, Op. Dr. Ali Sipa-
hier, “Gözlük ve

kontakt lens kullan-
mak istemeyenler bu
tedaviyi tercih edi-
yor. En büyük
avantajı kalıcı bir
tedavi olması-
dır.Hastala-
rın18 yaş üzeri

olması gere-
kiyor”
dedi.

SAYFA 2

FİYATLAR EL YAKIYOR

Kurban fiyatları
ne kadar olacak?
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İBB, geçmiş dönemde ihalesi
yapılıp durdurulan son raylı sis-

tem şantiyesini de harekete geçiriyor.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro-
su’nun devamı niteliğindeki Mahmut-
bey-Esenyurt Metrosu’nda çalışmalar
başladı. Şehrin batısındaki 3 milyon-
dan fazla nüfusa hizmet verecek hat-

tın 7 km’lik ilk
etabının 2024 
yılında hizmete
alınması hedefle-
niyor. İBB Raylı
Sistem Daire
Başkanı Pelin
Alpkökin, imala-
tın 2 Ağustos’ta
başlayacağını
söyledi.   I SAYFA 5
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İLK ETAPTA 7 KİLOMETRE

Mahmutbey metrosu 
Esenyurt’a uzanıyor

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Endişelerden
kurtulabilmek

Bu ve benzerleri cümleler size tanıdık 
geliyor mu? 
Özellikle son dönemlerde insanlardan

sıkça ‘korkuyorum, kaygı du-
yuyorum, endişeleniyorum’
sözlerini duyuyorum. Bu söy-
lemler aynı anlama geliyor
gibi görünseler de aslında
farklı halleri yansıtıyorlar...

Ziya Şakir Yılmaz‘ın köşe yazısı sayfa 9’da

Pelin Alpkökin

Şişli'de ayrılmak isteyen kız 
arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp

ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi
Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği 
iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla
kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi 
B. hakkında karar çıktı. Mehmet 
Hanifi B'yi “Basit yaralama” suçun-

dan 3 ay 22 gün
hapis cezasına
çarptıran mah-
keme, hükmün
açıklanmasını
geri bıraktı.
Sanık, 5 yıl içinde
kasten yeni bir
suç işlemezse da-
vası düşürülecek.
I SAYFA 3
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4 AYRI SUÇTAN CEZA

Kadına dayağa 
3 ay 22 gün hapis

Tuğba Erçakar

Maltepe Kadın ve Aile Müdür-
lüğü Başıbüyük Kadın Da-

nışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde
ilk yardım eğitimi alan Serpil Şimşek,
“Hepimiz çocuklarımıza anne, baba,
doktor, aşçıyız” derken, aldığı kursla-
rın depresyon ilaçlarından daha fay-
dalı olduğuna dikkat çekti. Şimşek,
“Evde kaldığımızda dizi izliyoruz.
Kendi kendimize kurup düşünüyoruz,
geçmişe dönüyoruz. Buraya geldiği-
nizde o ana dair, geleceğe dair, her şe-
kilde kendinizi geliştiriyorsunuz” diye
konuştu. I SAYFA 4
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İLAÇLARDAN DAHA ETKİLİ

Evde kalınca
dizi izliyoruz!

Çekmeköy Taşdelen’deki yaklaşık 860 bin metrekarelik eski
askeri alan yeni konut alanı ilan edilerek imara açıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan
imar planları ile eski askeri alana AVM, otel, 
rezidans yapılmasının da önü açılmış oldu

2017 yılından beri bölüm bölüm imara açılan Çekmeköy
Kışlası'nın 458, 459 ve 460 sayılı parsellerini kapsayan yakla-

şık 860 bin metrekarelik kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yeni plan hazırladı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere
göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ara-
sında Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki  458, 459 ve 460 sayılı
parsellerin değerlendirilmesi için protokol imzalandı. Protokole
konu olan yaklaşık 860 bin metrekarelik alan 2020 yılının kasım
ayında bakanlık tarafından  “rezerv yapı alanı” yani yeni konut
alanı ilan edildi. Buna göre hazırlanan planlar da Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. I SAYFA 9
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İstanbul'da özellikle çocukların
vücutlarında yara oluşmasına
neden olan sivrisinekler bir çok
ilçede görünmüye başladı.
Bulaşıcı hastalıklardan korkan
vatandaşlar parklar ile çıkmaz
sokakların da ilaçlanmasını
istedi. İBB ise SMS ile sivrisinek
uyarısında bulundu
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PLANLAR ONAYLANARAK 
ASKIYA ÇIKARILDI

Yeni İBB yönetimi, eski idarenin 2014’te ihale
edip, 2019’da bitirmeyi taahhüt ettiği tarihi

Hasanpaşa Gazhanesi’ni, yaklaşık 1 buçuk yıllık 
bir çalışmanın ardından, “Müze Gazhane” adıyla
hizmete açtı. İstanbul’un yeni sembollerinden biri
olmaya aday Müze Gazhane’nin açılışında konu-
şan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burasıyla 
aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule
Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başla-
dığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları, yine çok
değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla 
buluşturacağız” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Avcılar Yeşilkent Mahalle-
si'nin ardından özellikle ço-

cukların vücutlarında yaraya neden
olan sivrisinekler birçok ilçede kabus
olmaya başladı. Sarıyer Ferahevler
Mahallesi'nde oturanlar da benzer
etkiler gösteren sivrisineklerden şika-
yetçi. Ferah Evler Mahallesi sakin-

leri, sivrisinek sokmaları nedeniyle
çocuklarında yaralar oluştuğunu
söylerken yapılan ilaçlamaların ye-
tersiz kaldığını öne sürdü. Ara sokak
ve parklarda da ilaçlama yapılmasını
isteyen mahalle sakinleri, evlerinin
camlarına sineklik takarak önlem al-
maya çalıştı.
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iLAÇLAMANIN YETERSiZ 
KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

30 senedir Ferahevler Ma-
hallesi'nde oturduğunu söy-

leyen Bülent Demirci, “Çocuklarda
özellikle izleri falan görebiliyoruz.
Sivrisinek deyip geçmemek lazım,
bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuk-
larımızda kaşınmaktan dolayı yara
ve iltihaplanma da oluyor” diye ko-

nuştu. Daha fazla ilaçlamanın yapıl-
ması gerektiğini söyleyen bir başka
mahalle sakini, parklar ile çıkmaz
sokakların da ilaçlanmasını istedi.
İBB ise sivrisineklere SMS yoluyla
uyarıda bulundu. Gönderilen me-
sajda, “Sivrisineklerle hep birlikte
mücadele edelim” denildi. I SAYFA 9
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ÇOCUKLARDA YARA VE 
iLTiHAPLANMA OLUYOR

KABUSU BUYUYOR;
IBB SMS ILE UYARDI

iSTANBUL’UN 
YENi SEMBOLÜ

ZAMANSIZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bülent
Kuşoğlu’nun “Sayın Genel Başka-

nımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygıla-
rını iletiyorum” açıklaması için “Zaman-
sız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Seçime Millet

İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gire-
ceğiz” diye konuştu. İYİ Partili Koray
Aydın da  Kuşoğlu’nun açıklamasına
yönelik, “Bizim gönlümüzden de Meral
Akşener'in Cumhurbaşkanı olması 
geçiyor” yorumunu yaptı. I SAYFA 7
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Gözlüklerinizden 
kurtulabilirsiniz!

CHP’li Kuşoğlu’nun
açıklaması, Millet 

İttifakı’nda 
rahatsızlık yarattı. 
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Fenerbahçe'nin eski teknik di-
rektörü Emre Belözoğlu, sos-

yal medya hesabı üzerinden A Milli
Takım'da yardımcı antrenör olaca-
ğına iddialarına ilişkin bir açıklama
yayınladı. A Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş'in ekibine
dahil olduğu iddia edilen Emre 
Belözoğlu, “Desteğiniz ve ilginiz için
çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi
gururlandırdınız.
Şenol Hoca-
mızla görüşme-
lerimiz devam
ediyor; önümüz-
deki günlerde
süreç netlik 
kazanacaktır, 
gelişmeleri 
paylaşacağız”
dedi. 
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GELİŞMELERİ PAYLAŞACAĞIM

Görüşmelerimiz 
devam ediyor

Emre Belözoğlu

Prof. Dr. Mustafa Necmi 
İlhan, Doğu ve Güneydoğu'da

genç nüfusun fazla olması ve kulak-
tan kulağa bazı yanlış bilgilerin çok
hızlı yayılması nedeniyle aşılama 
oranının düşük olduğunu söyledi.
İlhan, “Genç-
lerde algı 'Bana
bir şey olmaz,
hasta olsam da
zaten kurtarırım'
şeklinde ama
öyle değil. Süreç
içinde genç
ölümlerin de
olduğuna şahit
olduk” açıkla-
masını yaptı.  
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AŞI OLMA ÇAĞRISI

Sakın bana bir 
şey olmaz deme!

Mustafa N. İlhan

YÜZDE 80’i iNSAN ELiYLE OLUŞUYOR!
İBB'den vatandaşlara gönderilern mesajda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı.
Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin
üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.

ASKERi ARAZiYE 
REZiDANS iZNi!

DEDESiNiN KEMiKLERiNi ARIYOR!
Yakın tarihin eşi benzeri görül-
memiş katliamının yaşandığı, 

5 günde 8 bin 372 Boşnak’a mezar olan
Srebrenitsa’da dünyaya gelen Ado 
Hasanoviç, anne, babası ve dedesiyle
kaçmayı başardı. Ancak Hasanoviç’in
dedesi, birçok kişi gibi kaçarken, Sırp
askerler tarafından öldürüldü. Henüz 
6 yaşındayken yaşananlara tanıklık
eden Hasanoviç, annesinin 26 yıl önce
dedesinin bulunması için yaptığı başvu-
rudan hala bir sonuç alamadıklarını ve
kemiklerinin bulunup Potoçari Anıt
Mezarlığı’na defnedilmesini istedikle-
rini söyledi. I SAYFA 10
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SALGIN SOSYAL KIRIMA DÖNDÜ
PANDEMİ bitti. Her şey güllük gü-
listanlık oldu. İşler açıldı. Sahilller
doldu. Turistler gelmeye başladı
derken sabah oldu erken.  Sağlık

Bakanı Fahrettin Koca hafta
içinde önce Delta varyantının artış
gösterdiğini ardından ise daha
tehlikeli... Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 8'de

CHP’li Kuşoğlu’nun
açıklaması, Millet 

İttifakı’nda 
rahatsızlık yarattı. 



K ırma kusuru tedavisinde, 30 yıldır
Excimer Lazer, tedavisinin kulla-
nıldığını ifade eden Göz Vakfı Bay-

rampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Ali
Sipahier, tedavide yaş sınırı olduğunu ha-
tırlatarak önemli uyarılarda bulundu. Op.
Dr. Sipahier, “Gözlükten kurtulmak için
yapılan her işlemde numaranın sabit ol-
ması gerekiyor. Bunun için de adayların en
az 18 yaş ve üzeri olmasını bekliyoruz. La-
zeri yaptığımız kornea dokusunun bu işlem
için uygun ve belli bir kalınlıkta olması ge-
rekiyor. Bu yüzden ayrıntılı bir göz muaye-
nesi ve kornea ile ilgili filmler çekiliyor.
Yapılan değerlendirme sonucu, şartlar uy-
gunsa tedavi uygulanıyor” ifadelerini
kullandı.

Kalıcı tedavi şansı

Tedavinin en büyük avantajının kalıcılık ol-
duğunu belirten Op. Dr. Sipahier, “Kırılma
kusurları dünyada çok yaygın görünüyor.
Gözlük ve kontakt lens bunları düzeltemi-
yor. Ömür boyu gözlük kullanabilirsiniz,

fakat uzun süre lens kullanamayabilirsiniz.
Belli bir zamandan sonra göz kuruluğu ve
alerji gelişebilir. Bu sebeple lensi bırakmak
zorunda kalabilirsiniz. Kişi gözlük kullan-
mak istemeyebilir, gözü uygunsa bu tedavi
kalıcı bir düzeltme sağlıyor” diye konuştu.

Miyopta çok başarılı olunuyor

Op. Dr. Sipahier sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tedavi sonucunda göz numarası tama-
men düzelir, özellikle miyopta çok başarılı
bir tedavidir. Genelde 18 yaşından sonra
göz numarasının artmayacağını düşünü-
yoruz. Yüzde 5’lik bir kesimde belli bir yaş-
tan sonra göz numarası artışı görülebilir.
Böyle bir durumda kornea uygunsa tekrar
müdahale yapılabilir. Gözlüğe ve lense son
diyebiliyoruz.”

Körlük söz konusu değil

Her cerrahi tedavinin kendine göre riskleri
olduğunu belirten Sipahier, “Tıpta hiçbir
şey yüzde 100 değildir. Biz insan sağlığıyla
uğraşıyoruz ve makine tamiri yapmıyoruz.

Dünya üzerinde 100 milyonu aşkın insan
bu tedaviyi olmuş durumda. Uygulalanan
cihazlar çok güvenli hale geldi. Ben bu te-
daviyi gözü uygun bir insana yapmaktan
çekinmiyorum. Kimse garanti veremez. Ki-
şiye özgü bir komplikasyon bile ortaya çı-
kabilir ama bunların oranı son derece az.
Körlük diye bir şey söz konusu değil. Ame-
liyat sırasında ya da ameliyat sonrasında
iyileşme sürecine bağlı enfeksiyon başta
olmak üzere bazı sorunlar ortaya çıkabili-
yor. Bunların da görülme oranı son derece
az” diye konuştu.

Lasik tedavi tercih ediliyor

Excimer Lazer tedavi uygulamalarının
farklı olduğunu belirten Op. Dr. Sipahier,
“Yüzey tedavisi olarak adlandırılan uygu-
lamalar var. Yüzey tedavisini kornea kalın-
lığı ince olanlarda uyguluyoruz. Tedavi
sürecinde iyileşme süresi biraz uzun. 3-4
gün gözlerde lens kalıyor ve yaklaşık 15
günü buluyor. En çok uygulanan ve tercih
edilen lasik yönteminde ise, korneadan

ince bir parça kaldırıyoruz. Bunun iyileş-
mesi son derece hızlı, yaklaşık 5 saatte
yanma, batma şikayetleri ortadan kalkıyor.
Kişi belirtilen tedavi süresi sonrasında gör-
meye başlıyor. Ertesi gün de işine dönebili-
yor. Bu konfor sebebiyle, genelde lasik
tedavisini tercih ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Eestetik gibi düşünülebilir

45 yaş üzerinden sonra mercek içi operas-
yonları tercih ettiklerini belirten Op. Dr. Si-
pahier, “ExcimerLazer’in yakın görme
bozukluğuna etkisi yok. Bunu ancak mer-
cek değişimi ile sağlayabiliyoruz.” Op.Dr.
Sipahier, gözlük kullanmayı hastalık olarak
görmediklerini ifade ederek sözlerini şöyle
tamamladı:“Bizim için önemli olan insan-
ların net görmesi. Bu operasyonları estetik
gibi düşünmek gerekir ve olması zorunlu
değildir. Mesleki olarak gözlük kullanama-
yan insanlar için yapılması gerekiyor, fakat
genel anlamda estetik olarak düşünmek
gerekiyor.”
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Medicana Avcılar Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr.
Arzu Kublay, yaz aylarında artan vajinal

enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi. Dr. Kublay,
“Kadınlarda vajina ve vulva, özel yapısı gereğince
belirli bir mikroorganizma florasını doğal olarak
bulunduruyor. Fakat sağlıksız koşullarla birlikte
bir denge içerisinde yaşamını sürdüren bu orga-
nizmalardan herhangi biri aşırı şekilde üreyerek
enfeksiyona yol açabiliyor. Bu durum cinsel yolla
bulaşma veya uygunsuz koşullar nedeniyle mik-
roorganizma üremesi gibi nedenlerden kaynakla-
nabiliyor. Yaz ayları, mikroorganizmaların hızlı
bir şekilde üreyip çoğalabildiği sıcaklık koşullarını
sağlarken buna ek olarak terleme ve bazı dış et-
kenler de devreye girdiğinde vajinal enfeksiyon-
lara yatkınlık önemli ölçüde artıyor”
açıklamasında bulundu.

Pamuklu iç çamaşırları sağlıklı

Sıcaklık ve nemin haricinde vajinal enfeksiyon
nedenleri arasında sayılabilecek faktörler ara-
sında yer aldığını vurgulayan Op. Dr. Arzu Kub-
lay, nedenleri şöyle sıraladı:
“Pamuklu iç çamaşırları tercih etmemek, çok dar
iç çamaşırları ve giysiler kullanmak, mikroorga-
nizma üremesi için ortam hazırlayan günlük ped-
leri kullanmak, iç çamaşırlarını yeterli sıklıkla
değiştirmemek, ıslak iç çamaşırları veya mayo, bi-
kini gibi giyim ürünleri ile uzun süre beklemek,
cinsel ilişki sonrasında genital bölgenin temizli-
ğini gerçekleştirmemek, vajinayı temizlemek için
sabun veya kozmetik ürünler kullanmak, kokulu
pedler ve tuvalet kağıtlarını kullanmak, tuvalet ih-
tiyacı sonrası genital bölgeyi olması gerektiği gibi
önden arkaya doğru temizlememek, antibiyotik
tedavisi almak.”

Kaşıntı ve kötü kokuya dikkat

Vajinanın doğal nemliliğini ve kayganlığını sağla-
yan fizyolojik vajinal akıntı renksiz olurken vajinit
durumunda kötü kokulu, sarı, yeşil veya gri renkli
olabiliyor diye kaydeden Op. Dr. Arzu Kublay,
“Çoğu vajinit olgusunda vulvada normal olma-
yan kaşıntı ve tahriş sorunu da görülüyor. Vajinite
yakalanan birçok kadının sağlık kuruluşlarına
başvurma nedenleri arasında genital bölgede şid-
detli kaşıntı,kaşımadan kaynaklı tahriş, koyu ren-
kli, normal dışı yoğunlukta ve kötü kokulu vajinal
akıntı, idrar çıkışı esnasında ağrı ve yanma gibi
olumsuzluklar yer alıyor. 
Kadınlarda vajinite yol açan en önemli etken ise
mantar enfeksiyonları. Tüm vajinal enfeksiyonla-
rının yüzde 75’ini oluşturan mantar enfeksiyon-
ları peynirimsi bir akıntı ile karakterize olarak
vulvada yanma, kaşıntı gibi sorunlarla kendini
gösteriyor” diye konuştu.

GÖZLÜKLERİNİZDEN 
KURTULABİLİRSİNİZ!

Halk arasında göz çizdirme ameliyatı olarak bilinen Excimer Lazer tedavisinin
dünya üzerinde 100 milyonu aşkın kişiye uygulandığını belirten Göz Vakfı
Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından, Op. Dr. Ali Sipahier, “Gözlük ve 
kontakt lens kullanmak istemeyenler bu tedaviyi tercih ediyor. En büyük avantajı
kalıcı bir tedavi olmasıdır. Hastaların18 yaş üzeri olması gerekiyor” dedi.

Dijital ekran gelişimi engelliyor
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşcü, dijital ekran kullanımının çocukların motor becerilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle okul öncesi ve okul dönemindeki
çocukların oyun ve ders için klavyeyi ağırlıklı olarak kullanmaları, küçük kas motor gelişimlerinin ve el becerilerinin desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmakta" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp
Merkezi Çocuk Gelişimi ve Eği-
timi Bölümünden Dr. Öğr.

Üyesi Şebnem Gümüşcü, dijital ekranla-
rın çocukların motor becerilerine etkisi
hakkında bilgi verdi. Gümüşcü, pandemi
nedeniyle uzun süre dışarıda oynayama-
yan çocukların ilk adreslerinin tabletler
olmasının motor becerilerini negatif
yönde etkilediğini belirtti. 

Çocuklar uzak durmalı

Ailelerin çocuklarının dijital ekran kulla-
nım sürelerini kısıtlamalarının önem taşı-
dığını kaydeden Gümüşcü, "Amerikan
Pediatri Akademisi 18 aylıktan küçük ço-
cukların ekrandan tamamen uzak tutul-
ması gerektiğini belirtmekte. 18-24 ay
arası çocukların ekran kullanımı, anne
babaların takibinde ve çok kısa süreli ol-
malı. Ayrıca 2-5 yaş arası çocukların da
anne babaların gözetiminde ve günde en
fazla bir saat ekran karşısında kalması,
sonraki yıllarda ise mutlaka bir süre sınırı
verilerek kullanım sağlanması öneril-
mekte. Aynı zamanda, bebek ve küçük
çocuklarda ekran kullanımının, çocukla-
rın gelişim alanlarına yönelik kanıtlanmış
bir yararının bulunmadığı özellikle vur-
gulanmakta. Aileler uzaktan erişim ile ço-

cuklarının teknoloji kullanımlarını kontrol
edebilecekleri uygulamalardan yararlana-
rak ekran kullanım sürelerini kısıtlayabi-
lirler" dedi.

Doğal hayatın yerini alamaz 

Gümüşcü, çocuklarda motor gelişimine
katkı sağlayan etkinliklere ilişkin, "Bilgisa-
yarların, erken çocuklukta yapılması gere-
ken kritik etkinliklerin yerine geçmesine
izin verilmemeli. Bu etkinliklere örnek
olarak; sanat, müzik, oyun, sosyal etkile-
şim, kitapları keşfetme, el becerileri, bü-
yüklerle birlikte iş yapma, tırmanma,
atlama gibi bedensel etkinlikler gösterile-
bilir. Hiçbir bilgisayar yazılımı, bu gerçek
ve doğal hayatın yerini alamaz. Bu ne-
denle özellikle okul öncesi ve okul döne-
mindeki çocukların oyun ve ders için
klavyeyi ağırlıklı olarak kullanmaları,
küçük kas motor gelişimlerinin ve el bece-
rilerinin desteklenmesi ihtiyacını ortaya
çıkarmakta. Çocukların, bilgisayarda fa-
reyi doğru ve etkin bir şekilde kullanma-
ları, örneğin; bir boyama programında
renk seçme, boyayı boşaltma, silme, tek
ve çift tıklama ve benzeri becerileri yap-
maları, el-göz koordinasyonlarının geliş-
mesine yardımcı olacak. Fare ve klavye
kullanarak yapacakları bu etkinliklerin

yanı sıra; oyun hamuru, boya kalemle-
riyle boyama yapılması, ipe boncuk dizil-
mesi, dolu plastiğe çivi takılması, kuru
nohutların içinden fasulyelerin ayıklan-
ması, cetvel ile çizgi çizilmesi, şablon kul-
lanılması, mozaik çalışması yapılması
gibi üç boyutlu çalışmalar da çocukların
el becerilerinin gelişmesini destekleyici et-
kinliklerdendir" diye konuştu.

Egzersiz için ortam sağlanmalı 

Gümüşcü, düzenli fiziksel aktivite ile ço-
cukların motor gelişimi arasında ilişki
olup olmadığına dair, "Çocukların geli-
şimi bütünsel yaklaşım içinde ele alın-
malı. Bu nedenle küçük kas motor
gelişimlerinin yanı sıra, büyük kas motor
gelişimlerinin de desteklenmesi önemli
görülmekte. Özellikle Covid-19 döne-
minde hareketleri sınırlanan çocuklara,
düzenli fiziksel egzersiz yapmaları için
uygun ortam sağlanmalı. Ayrıca, Ameri-
kan Pediatri Akademisi, çocuklarda obe-
zite ve kardiyovasküler rahatsızlıkların
önüne geçebilmek için 5-10 yaş arasın-
daki çocuklara, günde bir saat koşma ve
basketbol gibi orta şiddetli fiziksel etkin-
likler; haftanın üç günü ise tenis ve futbol
gibi yoğun fiziksel etkinlikler tavsiye et-
mekte" ifadesini kullandı.

Enfeksiyon 
kabus olmasın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. 
Dr. Arzu Kublay “Mantarlar, bakteriler veya
parazitlerden kaynaklı olarak oluşabilen bu 
enfeksiyonlar yaz aylarında artan sıcaklıklarla
birlikte çok daha yaygın olarak görülüyor” 
diyerek yaz aylarında artan vajinal 
enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi
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Ş işli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba
Erçakar (26) arkadaşı Ceylan
A'nın evindeyken ayrılmak iste-

diği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B.
tarafından darp edilmişti. Kendini ko-
rumaya çalışan genç kız, erkek arka-
daşı tarafından defalarca
yumruklanmıştı. Evdeki güvenlik ka-
merasına yansıyan ve Tuğba Erça-
kar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum"
diyerek paylaştığı olay, sosyal med-
yada gündem olmuştu. Sanık Mehmet
Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözal-
tına alınmış, çıkarıldığı mahkemece
adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
mıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılı-
ğında Uzlaşma Bürosu'nda taraflar
arasında uzlaşma sağlanamaması
üzerine Mehmet Hanifi B. hakkında
Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yara-
lama" ve "Tehdit" suçlarından 10
aydan 3 yıla kadar hapis cezası iste-
miyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da
"Hakaret", "Kişilerin huzur ve süku-
nunu bozma" ve "Tehdit" suçlarından
1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası iste-

miyle dava açılmıştı. İddianameyi
kabul eden mahkeme tensip zaptıyla
birlikte Mehmet Hanifi B. hakkındaki
adli kontrol kararının 8 Mart 2021'de
kaldırılmasına hükmetmişti. 

Pişmanlık duyuyor

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi,
Mehmet Hanifi B. hakkındaki yargıla-
manın basit yargılama usulü ile yapıl-
masına karar verdi. Taraflar,
mahkemeye dosya üzerinden dilekçe-
lerini sundu. Mehmet Hanifi B. avu-
katı Sedat Çakar savunma
dilekçesinde, Hatice Tuğba Erçakar'a
kasten yaralama hariç, diğer suçların
hiçbirini kabul etmedikleri belirtti. Di-
lekçede, "Kamera kaydından da görü-
leceği üzere müvekkilin hareketlerinin
hayatın olağan akışı içerisinde akli
sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı
açıkça görülecektir. Müvekkil zaten
bunların nasıl yaşandığını hatırlama-
maktadır ve pişmanlık duymaktadır.
Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete
bozukluğu ve panik atak vardır" diye-

rek beraat talebinde bulundu. 

Cezalandırılmasını istedi

Öte yandan şikayetçi Tuğba Erçakar'ın
avukatı Ayşegül Mermer ise sanıktan
şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer
müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşa-
masında bir çok defa hakaret ve teh-
ditlere maruz kaldıklarını belirterek
sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme dosya üzerinden yaptığı in-
celemede, dosyanın bilirkişiye gönde-
rilmesine karar verdi. Bilirkişi,
görüntüler üzerinden yaptığı incele-
mede sanığın şikayetçiye yönelik darp
eylemini belirlerken, görüntülerde ses
olmadığı için sarfedilen sözleri tespit
edemedi. Bilirkişi raporunun gelmesi-
nin ardından mahkeme, 5 Temmuz ta-
rihinde dosyayı karara bağladı.

Üç suçtan beraat kararı

Kararda, sanığın Şikayetçi Tuğba Er-
çakar'a yönelik "Seni tornavidayla öl-
düreceğim, öldürmeden buradan
çıkmayacağım" dediği iddiasına ilişkin

yeterli delil elde edilemediği, şikayetçi
Ceylan A'ya yönelik iddia edilen sözle-
rinin ise ses, görüntü kaydı ve tanıkla
delillendirilemediği kaydedildi. Ka-
rarda, şikayetçilerle sanık arasındaki
husumet dikkate alındığında soyut şi-
kayetçi beyanlarının cezalandırmaya
yeterli olmadığı belirtilerek "Tehdit",
"Hakaret" ve "Huzur ve sükunu
bozma" suçlarından sanığın beraatine
karar verildi. 

İndirim yapıldı

Mahkeme sanık Mehmet Hanifi B.
hakkında "Basit yaralama" suçundan
önce 6 ay hapis, cezanın geleceği üze-
rindeki etkileri gözönüne alınarak ce-
zayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Basit
yargılama usulü ile yargılama yapıldı-
ğından usul kanunu uyarınca da indi-
rim yapılarak sanık Mehmet Hanifi B.
hakkında sonuç olarak 3 ay 22 gün
hapis cezası verilerek hükmün açıklan-
ması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde
kasten yeni bir suç işlemezse davası
düşürülecek. DHA

Şişli'de ayrılmak isteyen kız 
arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp 
ettiği ve olayın gerçekleştiği evin
sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit
ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 
8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet
Hanifi B. hakkında karar çıktı.
Mehmet Hanifi B'yi "Basit yaralama"
suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına
çarptıran mahkeme, hükmün
açıklanmasını geri bıraktı

KADINA DAYAgA 
3 AY 22 guN HAPIS

Önce otomobile
sonra köprüye
Kadıköy D-100 karayolunda önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra direksiyon
hakimiyetini kaybeden sürücü köprü ayaklarına çarptı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri
tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen eşi gözyaşlarını tutamadı

Kaza saat 10.00 sırala-
rında D-100 karayolu
Ankara istikameti Koz-

yatağı mevkiinde meydana geldi.
İddialara göre 34 NZL 12 plakalı

otomobil sürücüsü Hakan Elyıldı-
rım önünde ilerleyen Uğur Dağ'ın
kullandığı 34 P O557 plakalı oto-
mobile çarptı. Çarpmanın ardın-
dan direksiyon hakimiyetini
kaybeden sürücü yeşillik alana çık-

tıktan sonra Tuzcuoğlu köprüsü-
nün ayaklarına çarparak

durabildi. Kazayı görenler it-
faiye, sağlık ve polis ekip-

lerine haber verdi. İhbar
üzerine olay yerine

gelen itfaiye ekip-
leri, yaralı sürü-

cüyü kısa
sürede sıkış-

tığı yer-
den

kur-

tardı .Ambulansla Fatih Sultan
Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan
yaralının hayati tehlikesinin olma-
dığı öğrenildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Kaza haberin alan sürücünün eşi
Seda Elyıldırım hemen olay yerine
geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden
eşinin durumun iyi olduğunu öğ-
renen kadın gözyaşlarını tutamadı.
Eşinin kan vermeye gittiğini söyle-
yen Seda Elyıldırım "Kazanın nasıl
olduğu hakkında çok bilgim yok,
konuşamadık. Hastaneye gidi-
yordu açtı, kan vermeye gidiyordu.
Tansiyonu düşmüş olabilir, kontro-
lünü kaybetmiş otomobilin. Ha-
beri alır almaz geldim" diye
konuştu. Seda Elyıldırım kaza ye-
rine geldiği arkadaşıyla birlikte eşi-
nin kaldırıldığı hastaneye gitti.
DHA

Birbirlerini öldürdüler
İstanbul'da Bulgaristan'a kaçak olarak gitmek üzere toplanan
Afganistan uyruklu bir grup arasında hırsızlık iddiaları 
yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken, bir kişi
yaralandı. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatİh'tE Bulgaris-
tan'a kaçak olarak
gitmek için buluşan

Afganistan uyruklu bir grup
hep birlikte yemek yedikleri sı-
rada kavga çıktı. Birbirlerinin
parasını çalmakla suçlayan Af-
ganistan uyruklu grup ara-
sında başlayan tartışma kısa
sürede bıçaklı kavgaya dön-
üştü. Bodrum kattaki  otur-
dukları evde yaşanan kavga
sırasında Afganistan uyruklu
Farhad İsmail ile Mohammad
Ayub bıçaklanarak öldürüldü.
Kavga sırasında grupta bulu-
nan bazı kişilerinde yaralan-
dığı öğrenildi.

4 kişi gözaltında

Cinayet Büro Amirliği tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan ça-
lışmada cinayetle biten
kavganın ardından şüphelile-
rin kaçarken güvenlik kamera-
larına yakalandıkları görüldü.
Bu görüntüler kullanılarak
olaya karışan kişiler tespit
edildi. Polis düzenlediği ope-
rasyonda Afganistan uyruklu
Celal A.Z.(21), S.A.(17), Mu-
hibbullah H.(18) ve Ubeydul-
lah A.(18) gözaltına alındı.
Asayiş şube müdürlüğünde iş-
lemleri tamamlanan şüpheliler
adliyeye sevk edildi. DHA

2 göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Göçmen
Kaçakçılığıyla Müca-

dele ve Hudut Kapıları Şube
Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran
ve 9 Temmuz tarihleri arasında,
göçmen kaçakçılığına karşı ya-
pılan 8 operasyonda 17 kişiyi
gözaltına aldı. Operasyonlar
kapsamında 123 kaçak göçmen
de yakalandı. Operasyonlarda 3
minibüs, otobüs, 10 adet kamp
malzemesi, 2 deniz aracı, göç-
men kaçakçılığından elde edil-
diği değerlendirilen 11 bin 215
lira para ve çok sayıda dijital
materyal ele geçirildi. Polis ekip-
lerinin yaptığı 8 ayrı operas-
yonda gözaltına alınanların 6'sı
emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adli makamlarca serbest bı-
rakılırken, 3 kişi ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Arala-

rında şebeke liderinin de bulun-
duğu 8 kişi ise tutuklandı

Folyaya sarmışlar

Bu arada operasyonlardan bi-
rinde Atatürk Havalimanı
Kargo Terminali'nde yük taşı-
macılığı yapan bir TIR'ın dorse-
sinde, Suriye uyruklu 3 kişinin
olduğu yönünde bilgi aldı. Ha-
rekete geçen ekipler, TIR'ın
dorse kapağının mührüne zarar
verilmeden özel bir yöntem kul-
lanarak açıldığını tespit etti. X-
RAY cihazlarının vücut ısısını
tespit etmesine engel olmak için
de yolcuların kendilerini alü-
minyum folyoya sardıkları belir-
lendi. TIR'ın dorsesinde yapılan
aramalarda, 2 göçmen yaka-
landı. Yakalanan göçmenlerin
500 euro karşılığında anlaştığı 2
kişi de gözaltına alındı. DHA

61 şüpheli  gözaltında
EsEnlEr' de polis
ekipleri ilçe gene-
linde birçok noktada

asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Esenler İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, denetimi, Güven
Timleri Şube Müdürlüğü'ne
bağlı Motorize Büro Amirliği
ve Önleyici Hizmetler Şube
Müdürlüğü'ne bağlı Yunus
Ekipleri ile birlikte yaptı. Dene-
timlerde 18 bin 523 kişinin
GBT sorgusu yapılırken, hak-

larında arama kararı bulunan
61 şüpheli yakalandı. Uygula-
mada bin 325 araç denetlendi.
2 ruhsatsız silah bulunduran
araç sürücüsüne ise işlem ya-
pıldı. Ayrıca Esenler ilçe sınır-
ları içerisinde bulunan 12
metruk bina ve 30 çocuk par-
kını kontrol eden polis ekipleri,
uyuşturucu madde bulundu-
ran 12 şüpheliyi de gözaltına
alarak işlemlerinin ardından
adliyeye sevk etti.

Avcılar’da sanal

TOMBALA 
BASKINI

Merkez Mahallesi’ndeki bir iş
merkezi içerisinde sanal tombala
oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi

üzerine bu adres izlemeye alındı. Yapılan
kontrolde işyerinde bulunan bilgisayarlar
üzerinden ‘Sanal Tombala’ olarak bilinen
kumar oynatıldığı görüldü. İşyerinde 19 bilgi-
sayar kasası, 20 monitör, 2 dizüstü bilgisa-
yara el konuldu. kumar oynayan 6 kişi
hakkında 5 bin 326 Sayılı kabahatler ka-
nunu’nun 34’üncü maddesi uyarında idari
işlem yapılırken işyeri sorumlusu Ş.k. hak-
kında ‘kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân
Sağlamak’ suçundan adli işlem uygulandı.
ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri İlçe za-
bıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek
faaliyetine son verildi. DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, 1 Temmuz'da

Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar
Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın dü-
zenlendi. Yapılan aramalarda, "2863 Sa-
yılı Kanun Kapsamında olan ve
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri ta-
rafından da aranan 12 adet Osmanlı
Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlan-
dırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt al-

tına alın-
dığı "Kadı Si-
cili/Şeriye"
olarak adlandırılan
klasör ele geçirildi.
Belgelerde, Kastamonu
Vilayeti Cide kazasında
görevli Kadılar tarafından
görülen davalara ait kararların
yazılı olduğu da tespit edilirken İs-
mail Lütfü S., gözaltına alındı.

Kaçakçı sahaf!



5 Aralık 2019 Dünya Kadın Hak-
ları Günü’nde açılan Maltepe
Kadın ve Aile Müdürlüğü Başı-

büyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam
Merkezi, kurulduğu günden bu yana ver-
diği birçok eğitimle, kadınların hayatına
dokunan, rehber olan, yardımcı olan bir
çatıya dönüştü. Her geçen gün kadınların
hayatına farklı pencereler açılan mer-
kezde bu kez ilk yardım eğitimi verildi.
Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal
Yaşam Merkezi’nde okuma yazma, iğne
oyası, makrome, dikiş, örgü gibi meslek
edindirme kurslarının yanı sıra geri dönü-
şüm, aile içi şiddet, hijyen eğitimi, ilk yar-
dım gibi farklı başlıklarda da eğitimler
veriliyor. Ayrıca psikologların da katılı-
mıyla dersler düzenleniyor.

Her şpeyi öğreniyoruz

Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal
Yaşam Merkezi’nde 8-9 Temmuz tarihle-
rinde düzenlenen ilk yardım eğitimini
Maltepe Belediyesi Hastane Müdür-
lüğü’nde görevli Hemşire Ömür Güden
verdi. Eğitimin amacının kadınların kulla-
nabilecekleri acil müdahale tekniklerini
öğrenmeleri olduğunu belirten Güden,
derslerde yabancı cisim çıkarma, büyük-
lerde ve çocuklarda temel yaşam desteği,
acil tedavi ve ilk yardım arasındaki fark-
lar, 112 arandığında neler yapılmalı gibi
konuları işlediklerini, yaşam kurtarma
zincirini gösterdiklerini anlattı. “İlk yardı-
mın ABC’si”ni öğretmeye çalıştıklarını
aktaran Güden, ilk gün verdiği iki saatlik
eğitimin sonunda eğitime katılan kadınla-
rın sorularını da cevaplayarak yardımcı
oldu.

Geçmişe dönüyoruz

Eğitime katılan Başıbüyük semti sakini
Serpil Şimşek, “Biz ev hanımları, herkesin
bildiği gibi evlatlarımıza hem anne, hem
baba, hem doktor, hem aşçı, her şey olu-
yoruz. Anneyiz çünkü. İlk yardım olarak
ne yapabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyo-
ruz” dedi. Çocukların başlarına yanma,
böcek ısırığı, boğazına cisim kaçma gibi
birçok şey gelebildiğine dikkat çeken Şim-
şek, “Başıbüyük Kadın Danışma ve Sos-
yal Yaşam Merkezi’nin diğer kurslarına

da katılıyorum. Daha önceleri psikolojik
destek alıyordum. Doktorlarım bana
kurslara katılmamı önermişti. Ben de on-
ların önerisiyle burada kurslara katıldım.
Ve gerçekten ilaçlardan daha etkili oldu
diyebilirim. Çünkü kadınların bir şeyler
yapması, insanın kendisinin bir şeyler
üretmesi, insanı rahatlatıyor. Evde kaldı-
ğımızda dizi izliyoruz. Kendi kendimize
kurup düşünüyoruz, geçmişe dönüyoruz.
Buraya geldiğinizde o ana dair, geleceğe
dair, her şekilde kendiniz geliştiriyorsu-
nuz” diye konuştu.

Anneme yardım edemedim

Bir diğer katılımcı Saliha Oruk ise, an-

nesini kalp krizinden kaybettiğini, gizli
kalp hastalığı olduğunu ve bunu zama-
nında bilemediklerini anlattı. Oruk,
“Bu durumu bilseydim, ona yardım
ederdim. Kusması vardı ve nasıl dur-
duracağımı bilmiyordum. Yardım ede-
mediğim için kendimi kötü hissettim”
dedi.  Oruk, Başıbüyük Kadın Da-
nışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’ne
geldiği zamanlarda kendisini daha iyi
hissettiğini söyledi. Maltepe Kadın Aile
Müdürlüğü tarafından verilen ilk yar-
dım eğitimlerinin ikincisi 13-14 Tem-
muz tarihlerinde Fındıklı Kadın
Danışma ve Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde düzenlenecek. 
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Silivri Belediyesi 2021 yılı Temmuz ayı
meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. otu-
rumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçek-

leştirildi. Meclis gündeminin 19. maddesinde yer alan
ve mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesine iliş-
kin İmar Komisyonu raporu belediye meclis üyeleri
tarafından oy birliği ile kabul edildi. Mahalle sınırları-
nın düzenlenmesine yönelik karar İstanbul Valiliğinin
onayının ardından resmiyet kazanmış olacak. 

Rapor okundu

Meclis toplantısında, mahalle sınırlarının değiştiril-
mesine ilişkin İmar Komisyonu raporu, Komisyon
Başkanı Celalettin Yazıcı tarafından okundu. Ra-
porda şu ifadeler yer aldı:
“Plan-Proje Müdürlüğü tarafından, Meclis günde-
mine getirilen yazı ekinde bulunan halihazır ve
cadde-sokak haritaları incelenmiştir. Kavaklı Mahal-
lesi sınırı içerisinde kalan kuzeyinde D-110 Karayolu,
doğusunda 3254.Sokak, batısında Cumhuriyet Ma-
hallesi sınırı, güneyinde ise 3360. Sokak ile güneybatı-
sında 3398. Sokak arasında kalan alanın Selimpaşa
Mahalle sınırına dâhil edilmesi. Yeni Mahalle sınırları
içerisinde kalan batıda Kavaklı Caddesinin Kırlangıç
Dere ile kesiştiği yerden dere güzergâhın da güney
yönünde ilerleyerek Selanik Caddesi ile kesişen eski
Yeni Mahalle sınırının D-110 Karayoluna inen sını-
rını takip ederek güneyde D-110 Karayolu ile kesişen
bölgenin Kavaklı Mahallesi sınırına dâhil edilmesi.
Yeni Mahalle sınırının kuzeyde Tem Otoyolu, batıda
Akören Caddesi, doğuda Tem Otoyolu ile mevcut sı-
nırın bulunduğu bölge olarak düzenlenmesi."

Mahalle sınırları
yeniden belirlendi

G ünü, sabahın ilk ışıklarıyla Haliç’in
eşsiz manzarası eşliğinde Pierre Loti
tepesinden Galata Kulesini izleyerek

yüzümü laboratuvarlarda hazırlanan nem-
lendiricilerden çok daha etkili sevgilinin ok-
şadığı narin ellerini andıran meltem rüzgârı
eşliğinde karşıladım. 

Rüzgârdan uçan masadaki kâğıtlara, kar-
delen çiçeğinin sabır ve fedakârlığıyla direnç
gösterirken yüzümde beyaz, sarı renkli açan
papatya gülümsemesi oluştu. Fondaki “has-
retinle yandı gönlüm” şarkısı kulağıma nak-
şederken dalıp gittiğim Yunus’un düştüğü
kuyudan “Ne alırsınız?” sorusu ile kardelen
gibi çıktım. Ürperdim.

Kâğıtsız kalınca, bir türlü İki el parmak-
larımla yazmayı beceremediğim telefondan
da vazgeçtim. İmdadıma sesli not uygula-
ması yetişti. Akıllı telefonlarda çok işlevli
canımm. 

Haliç’i, Eyüp’ü, Galata’yı ve etrafını izle-
meye dalmışken, şarkının "Başa geldi olmaz
işler. Yokluğunda öldü gönlüm" sözleriyle
yarım yüzyıllık geçmişimde nelerle mücadele
ettiğim bir çırpıda geçiverdi ansızın beyni-
min oksijen alan her yerinden. 

Öyle bir zamana geldik ki, meğerse yaşa-
dıklarımız hiçbir şey değilmiş, anladık. Kur-
tuluş Savaşı, Cumhuriyeti kurmak neredeyse
daha kolaymış diyecek hale getirildik. Lakin
hiçbir davamızdan pes edip vazgeçmememiz
gerektiğini de biliyoruz. 

Gezi’de, sevgilimizin anlamsız kıskançlık-
larına dayandığımız gibi coplara, gaz, su
bombalarına karşı doğa hakkımızı kullana-
rak günlerce gece gündüz inatla direnenler
bizlerdik.      

Mademki bu topraklar bizim ve burada
doğduk öleceğiz. O halde bize bırakılandan
daha güzelini bırakmak için direnmek zo-
rundayız. Yurdumuza gelen yabancı uyruklu
vatandaşların bu ülkenin kurallarına göre
yaşamaları gerektiğini bizleri huzursuz et-
meye haklarının olmadığını anlatmak için
direneceğiz. Gecenin yarısında aşka gelip
silah sıkmalarına izin vermeyeceğiz.  

Yüreği yanan Oğuz Arda Sel’in annesinin
haklı davasında dik durdurdu gibi,

Basının tekelden çıkıp özgür olabilmesi,
Basın yayın organlarına ilan ve reklam veril-
mesin diyen zihniyete, getirim peşinde olan-
lara direneceğiz.

Daha çok adaletli hâkimleri, savcıları
görmek için direneceğiz.

Elbette ki devletin yurttaşların vergilerine

ihtiyacı olduğunu anlayabiliyo-
ruz. Ancak 15 günde bir yapılan zamlara,
paramızın değer kaybına direneceğiz. 

Ozan’ın parmaklarını kanatırcasına çal-
dığı sazın nağmelerinde ki ezgilerin şahane-
liği, çabası gibi üniversiteyi bitirdikten sonra
işsizliğe mahkûm edilen gençler için,  andı-
mızı bize öğreten bizlerle haykırarak söyle-
yen atanamayan öğretmenler için, aşı
yapmak için dahi işe alınsın diye bekleyen
sağlıkçılar için direneceğiz.

Biriktirdiğimiz sözleri söylemek için di-
renme hakkımız vardır. Ve bu hak doğayı
bizler için var eden Rahman’dan verilmiştir.
Hak için direneceğiz. 

Bilinçli yönetilmeyen, oynak tansiyon gibi
düştüğü yerden bir türlü çıkıp nefes alma-
mızı engelleyen enflasyona, yüksek banka
faizlerine direneceğiz. 

Oksijen kaynaklarımızı yok eden HES’ler-
den kurtulmak, makine kimya gibi TEİAŞ’ın
da özelleştirilmesine elbette direneceğiz. 

Söz verdiği halde vazgeçen sevgilinin ya-
şattığı travma gibi hakları gasp edilen
YAŞ’a takılanlara, düşük asgari ücrete, ge-
çinmek için tekrar tekrar çalışmak zorunda
bırakılan emekli yurttaşlarımız adına diren-
mek borcumuzdur.  

Can suyu verdiğimiz, hatta tomurcuğunu
görebileceğimiz sebzenin –meyvenin yeşilini
daha çok görmek için Kanal İstanbul’a 
direneceğiz. 

Mevlana ne diyor “Ya olduğun gibi
görün, ya da göründüğün gibi ol." Geçmişi-
miz belli, olduğumuz gibiyiz. Göründüğü
gibi olmayanların kurdukları tuzaklara 
direneceğiz. 

Oltaya gelen balığın çırpınışı iğneden çık-
mak direnişidir. Ateşten elini çekmen, ışık-
tan gözünü kırpman ve hatta aşı olurken
irkilmen bedeninin direnişidir.  

Ekmeğimizle oynayanlara, aldatanlara,
ihanet edenlere gecenin karanlığında yolu-
muzu aydınlatan ilham kaynağımız yıldızlar
gibi direneceğiz. 

Z-Y kuşağının istismar ve işsizlik kâbu-
sunu yenmeleri için direneceğiz. Gençlere,
Türkiye’mizin halen taşının toprağının altın
olduğunu, vatanlarından gitmek gibi düşün-
cesi olanlara vücudumuzdaki kanser illetini
atarcasına yok etmek için direneceğiz. 

Tosuncukların olmayacağı, insanları sö-
müren kişiliksizleri içimizden temizlemek,

Bizleri kandırmayacak liderlerin 
olması için,

Çok okuyarak bilgimizi paylaşmak için
direneceğiz. 

Sevdiğimiz uğruna ölmeyi değil, yaşa-
mayı göze alarak direneceğiz. 

Namusun bacak arasında olmadığı, sada-
katin parmağa takılan metal parçasından
daha kıymetli olduğunu, aşkta onurun, guru-
run yersiz olduğunu haykırmak için 
direneceğiz. 

Çağdaş, gelişmiş, uygar, mutlu bir birey
olmamıza izin vermediklerinde direnmek,
hakkımızdır. 

18 Ekim 2020 yılında kaybettiğimiz rah-
metli gazeteci Bekir Coşkun’un da dediği
gibi "Bu hak demokrasinin, yasaların, dev-
letlerin verdiği bir hak değildir. Var olabil-
memiz için verilen mücadele hakkımızdır."

Yani, ekmeğimizle oynadıklarında, hakkı-
mız yedildiğinde, sesimizi kestiklerinde, do-
landırıldığımızda yapılan zulme karşı
susmamalıyız. 

Tüm kötülüklere karşı, iyilikler yapmak
için direneceğiz.

Ulusum, boş işler, kötülük planları ve ge-
çici hevesler yerine, Var olmak için DİREN.

Diren…
Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com
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Maltepe Kadın ve Aile
Müdürlüğü Başıbüyük Kadın

Danışma ve Sosyal Yaşam
Merkezi'nde ilk yardım eğitimi
alan Serpil Şimşek, “Hepimiz

çocuklarımıza anne, baba,
doktor, aşçıyız” derken, aldığı

kursların depresyon
ilaçlarından daha faydalı

olduğuna dikkat çekti
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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından
pandemi dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar
için ücretsiz doğa kampı düzenlendi. Polonezköy Kids-
landpark’ta çeşitli yaş gruplarından 50’den fazla ço-
cuğun katılımıyla düzenlenen ‘Doğa Kampı’ etkinliği
gerçekleştirildi. Çocuklar birbirinden eğlenceli etkinlik
ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdi. Kamp eğitmen-
leri ve antrenörler eşliğinde farklı gruplar halinde ço-
cuklar hem birbirleriyle yarıştı hem de eğlenceli anlar
yaşadı. Survivor parkurunda birbirleriyle rekabet eden
çocuklar ayrıca elmas bulma oyunları, doğa ve orman
yürüşü, orman ağaçlarını ve bitki örtüsünü tanıma,
ateş yakmayı öğrenme, çalılarla ve ağaçlarla ev ya-
pımı, çadır yapımı, saksılarda bitki yetiştirme, doğal
yaşam hayvanları tanıma gibi alanlarda etkinlikler dü-
zenlendi. Hem yarışan, hem eğlenen, hem spor
yapan, hem de sosyalleşen çocuklara ayrıca ilkyar-
dım ve AFAD eğitimleri de verildi. 

ÇOCUKLAR DOĞA 
KAMPI’NDA BULUŞTU

İnsanlık ölmemiş
Zeytinburnu’nda 
temizlik işçisi olarak
çalışan Abdülkerim 
Sağlar, sokakta bulduğu 
4 bin lirayı Iraklı Taha
Alani’ye teslim etti.
Belediye Başkanı 
Arısoy da temizlik işçisine
örnek davranışından
dolayı teşekkür ederek
yarım altın hediye etti

Zeytinburnu Bele-
diyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nde çalı-

şan 56 yaşındaki Sağlar, geçtiği-
miz gün öğle saatlerinde 74.
sokağı süpürürken kaldırımda
parayı fark ettiğini söyledi. 13 se-
nedir Zeytinburnu’nda temizlik
işçisi olarak çalıştığını ifade eden
Abdülkerim Sağlar, “Altı çocu-
ğum ve sekiz torunum var. Çok
şükür çocuklarım da çalışıyor.
Hiçbir sıkıntımız yok. Sokakta
saat 14.00 ile 14.30 arasında kal-
dırımları süpürürken buldum
parayı. Paranın önce sahte oldu-
ğunu düşündüm. Gerçek oldu-
ğunu anladıktan sonra ekip
sorumlumuzu arayarak para
bulduğumu bildirdim. Başka in-
sanlar gelerek paranın kendile-
rine ait olduğunu söyledi. Kısa
sürede paranın sahibi bulundu.
Parayı teslim ettik. Paranın sa-
hibi bulunduğu için çok sevin-
dim. Sokakta bulduğum bir
lirayı dahi camideki yardım ku-

tusuna atarım. Çok şükür sağlı-
ğımız yerinde ve çalışıyoruz”
dedi.

Muhteşem biri

Türkiye’de yaşadığını söyleyen
Iraklı 52 yaşındaki Taha Alani,
“Temizlik işçisinin bulduğu para,
bizim ev kiramızdı. Çok teşekkür
ediyorum. Paramızı bulan insan
muhteşem biri. 4 bin lira az bir
para değil. 7 senedir
İstanbul’da yaşıyo-
rum. Bu para bizim
için çok önemliydi
çok teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.
Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy,
makamında ağırladığı
temizlik işçisi Abdül-
kerim Sağlar’a ilkeli
davranışından dolayı
teşekkür ederek yarım
altın hediye etti. DHA
muhabirine konuşan
Arısoy, “Temizlik işçi-

miz Abdülkerim kardeşimiz
yerde bulduğu parayı yöneticile-
rine bildiriyor. Arkadaşlarımız
paranın sahibini bularak teslim
ediyor. Personelimizin davranışı
yapılması gereken bir hareket.
Herkese örnek olacak bir davra-
nış. Tamamen helal kazanç üze-
rine odaklanmış bir arkadaşımız.
Sağlar’a teşekkür ettik. Küçük bir
de hediye verdik” dedi. DHA

Silivri Belediyesi 2021 yılı temmuz ayı
meclis toplantısında alınan kararla ilçede
bulunan bazı mahallelerin sınırlarının
yeniden düzenlenmesine karar verildi

İstanbul Havalimanı’nı bugüne kadar
kullanan yolcuların unuttuğu, almadığı
eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmet-

leri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1
yıl bekletildikten sonra açılan ilk ihalede açık art-
tırma ile satıldı. Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldık-
ları kamyonlar dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki
deposuna indirerek tek tek sınıflandırdıkları eşyaları
bugün saat 10.00’dan itibaren satışa çıkaracaklarını
duyurdu. Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki
mağazanın önünde başlayan kuyruk, caddeye taştı.
Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat
önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet
ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri yapılan  ci-
hazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarı-
lırken bunlar için belli döneme kadar garanti de
verildiği ifade edildi. 

Kuyruk caddeye taştı

İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşya ve
alınmayan bavullardan çıkan eşyaların
Avcılar’da satıldığı mağazanın önünde uzun
kuyruk oluştu. Erken saatte sıraya girenlerin
oluşturulduğu kuyruk caddeye taşınca
mağazanın açılış saati öne çekildi
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Dilek BOZKURT
ÖZGÜR RUH
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Metin Feyzioğlu

D edesi Turhan Feyzioğlu CHP'den politikaya
atıldı ve milletvekili oldu. Ayrıca bakanlık
yaptı ve Deniz Gezmiş'lerin idamında evet

oyu verdi. 
CHP'den 47 milletvekili ve senatörle ayrılarak

Güven Partisi'ni kurdu. 
12 Eylül sonrası tüm partiler kapatıldı. Bir tek

Cumhuriyetçi Güven Partisi hariç ve darbe yönetimi
Turhan Feyzioğlu'nu başbakan yaptı. 

Bu duruma bazı generaller; "Eski liderler gözal-
tında, küçük bir partinin genel başkanını Başbakan
yapmayalım" dediler ve 5 saat sonra karar geri alındı. 

Yani Türkiye tarihinin en kısa süreli Başbakanı
Turhan Feyzioğlu olmuş oldu.

Büyük dedesi Ali Galip Bey (Feyzioğlu); önceleri
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yakınlaşmış olsa da
daha sonra kendisi Saray ve Padişahın yanında yerini
almıştır.

Ali Galip Bey karşımıza sonraları Kurtuluş Sava-
şı'nda çıkıyor üstelik de Atatürk'e suikast düzenlemek
için.

Ali Galip 'in adı Nutuk’ta üç yerde geçiyor. 
Özeti şöyle; "İstanbul hükümeti tarafından 100-

150 kürdü de yanına alarak İngiliz Binbaşı Nowil'in
de desteğiyle Atatürk'ü öldürmek veya tutuklamak
için görevlendirildiği.."

Suikastı başaramayan Ali Galip Halep'e kaçıyor!
Bu olay üzerine Atatürk Dahiliye Nazırı'na ( İçiş-

leri Bakanı) çektiği telgraf da şöyle diyor:
"... Galip Bey ve yardakçıları gibi aptalların verdik-

leri ahmakçasına ve asılsız sözlere kapılarak ve Mis-
ter Nowil gibi yabancılara vicdanınızı satarak
yaptığınız alçaklıkların, milletçe sorulacak hesabını
göz önünde bulundurunuz..."

İşte Metin Feyzioğlu'nun dedeleri, Turhan Feyzi-
oğlu ve Ali Galip Bey !

Elbette hiç kimse ailesinin yaptıklarından sorumlu
değildir. Her türlü eylem kişiseldir. Ancak Metin Fey-
zioğlu'nun hatırlarsanız bir zamanlar CHP'nin başına
geçeceği konuşuluyordu, olmadı. Şimdilerde ise
Saray' a yakın bir konumda !

Kendisine bağlı barolardan da ciddi tepkiler var
Feyzioğlu'na...

Gözle görülür bu yaşananlara bakınca da insan
haklı olarak aklından şunu geçiriyor:

"Tarih gerçekten tekerrürden ibaret."T ürkiye'nin en önemli endüstriyel kül-
tür miraslarından biri olan Kadı-
köy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi,

İstanbul'da 1800’lü yıllarda peş peşe kurulan
4 gazhaneden birisi oldu. 112 yıl boyunca
Kadıköy ve çevresine havagazı sağlayan 32
bin metrekarelik Hasanpaşa Gazhanesi ile il-
gili 1998-2001 yılları arasında İTÜ tarafından
hazırlanan restorasyon dosyası, Koruma Ku-
rulu tarafından 2014 senesinde onaylandı.
Onaylanan proje, önceki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından 8 Ocak
2014 tarihinde ihale edildi. 7 Mart 2014 tari-
hinde başlayan çalışmaların 2019 yılında ta-
mamlaması planlandı. Ancak çalışmalar,
çeşitli nedenlerle süresinde sonuçlandırıla-
madı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni
İBB yönetimi, göreve gelir gelmez Hasan-
paşa Gazhanesi’ne özel önem verdi. İBB,
yaklaşık 7 yıllık bir sürenin ardından Hasan-
paşa Gazhanesi’ni, “Müze Gazhane” adıyla
İstanbul halkına kazandırdı.

Etkinlikler başladı

İstanbul’un sembol alanlarından birisi ol-
maya aday Müze Gazhane, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı.
Bünyesinde; 6 sergi/müze salonu, 2
tiyatro/konser salonu, performans stüdyoları
kütüphane, İstanbul Kitapçısı, 3 yeme içme
alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve ka-
palı otoparkı barındıran Müze Gazhane açı-
lışı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği
yaptı. Açılışta İmamoğlu’na, Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kartal

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti.
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, açılış ön-
cesinde, İstanbul’un yeni sembol mekanında
kısa bir gezinti gerçekleştirdi. Açılış önce-
sinde, İBB Kent Orkestrası ile prodüktörlü-
ğünü ve yaratıcılığını Lalin Akalan’ın
üstlendiği  “Chromas Korosu (Başak
Doğan), Amir Ahmedoğlu ve Tolga Böyük”
işbirliğinde gerçekleşen canlı görsel-işitsel
koro performansı sergilendi. Geleneksel ko-
royu teknolojiyle karıştırarak, izleyicilere iç içe
geçmiş bir ses ve renk gösterisi sunan perfor-
mansta, İstanbul'un gün doğumu ve gün ba-
tımı renklerini anımsatan, kodlanmış ve dev
LED ekrana yansıtılan minimal görseller
eşlik etti. Kolektif üretim ve teknolojinin gele-
neksel sanatlara katkısını ortaya koyan per-
formans, bireyselleşen dünyanın unutulmuş
değerlerinin altını çizdi.

Bir hasret bitiyor

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı sözlerine,
“Bugün burada, bir hasret bitiyor. Bugün bu-
rada, Gazhane ile Kadıköylü, Gazhane ile İs-
tanbullu kucaklaşıyor. Yaklaşık 30 yıl süren
bir mücadele bugün; direnenlerin, üretenle-
rin, bilime ve sanata inananların zaferiyle taç-
lanıyor. Bugün burada, Kadıköy’ü var eden
değerlerine bir yenisini daha ekliyoruz.  Daha
doğrusu, hafızayı güncelleyip, yeniden dağar-
cığımızdaki yerine teslim ediyoruz” şeklinde
başladı. Gazhane’nin Kadıköy için önemine
değinen Odabaşı, “Gazhane, bizim hem ta-
rihsel hem de toplumsal belleğimiz. 1993’ten
beri kullanılmayan ama Kadıköylü’nün sü-

rekli bir ilişki kurduğu, hatırında tuttuğu ko-
caman bir anı. İşlevi ve mimarisiyle bir döne-
min tanığı. Bu bölgenin, yaklaşık 100 yıllık
ateşi, ışığı Gazhane” ifadelerini kullandı.

Bilime ışık olacak

Odabaşı’nın ardından konuşan İmamoğlu,
sözlerine, “130 yıllık bu endüstri mirasımızın
bu güzel başlangıcını, Müze Gazhane’yi, kül-
tür-sanat yaşamına katmanın keyfini ve guru-
runu yaşıyoruz. Yıllar boyu İstanbul'a enerji
veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi,
bundan böyle kültüre, sanata ve bilime ışık
olacak. Hayatı aydınlatacak Müze Gaz-
hane’nin bu muhteşem tarihi atmosferde
sunduğu imkanlar ve deneyimler” şeklinde
başladı. Müze Gazhane’nin sosyal hayatın
merkezi haline geleceğine inandığını vurgula-
yan İmamoğlu, süreçte emeği geçen bilim in-
sanlarına teşekkürlerini sundu. “Rahmetli
Afife Batur Hocamıza, İTÜ Mimarlık Fakül-
tesi öğretim üyelerinden Gülsün Tanyeli'ye,
Yıldız Salman'a, Deniz Aslan'a, Sevim As-
lan'a ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’ne de te-
şekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, Batur’un
adının kompleks içindeki kütüphaneye veril-
diğini duyurdu.

Topbaş’ı unutmadı

Gazhanenin dönüşümü sürecinde kıymetli
mücadeleler verildiğine vurgu yapan İma-
moğlu, projeyi başlatan eski İBB Başkanı
merhum Kadir Topbaş’ı da unutmadı. “Bu
süreci başlatmasından dolayı, rahmetli
Topbaş'a da teşekkür ediyorum” diyen İma-

Yeni İBB yönetimi, eski idarenin 2014’te ihale edip,
2019’da bitirmeyi taahhüt ettiği tarihi Hasanpaşa
Gazhanesi’ni, yaklaşık 1 buçuk yıllık bir çalışmanın
ardından, “Müze Gazhane” adıyla hizmete açtı. 
İstanbul’un yeni sembollerinden biri olmaya aday 
Müze Gazhane’nin açılışında konuşan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, "Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve 
atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon
çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi,
İstanbulluları, yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla,
müze alanıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kampüs içinde yer alacak birimleri de-
taylarıyla paylaşan İmamoğlu, “Dünya-
nın farklı yerlerinde gerçekten başarılı
bazı merkezlerden de ilham alıyoruz.
Dünyanın ve ülkemizin değerli sanatçı
ve tasarımcılarıyla özellikle iş birlikleri
yaparak, faaliyetlerimizi zenginleştirip,
geliştireceğiz. Farklı disiplinlerle bir
arada çalışmaya imkan veren 32 bin
metrekarelik bu kampüsün, yeni bir sa-
natsal merkez haline geleceğini şimdi-
den bütün İstanbullulara müjdelemek
istiyorum. Bir başka mutlu haber daha
vermek isterim: Burasıyla aynı kaderi
paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule
Gazhanesi’nde de restorasyon çalışma-
larına başladığımızı ve orada da sizi, İs-
tanbulluları yine çok değerli bir
kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla bu-
luşturacağımızı da İstanbullulara müj-
delemek istiyorum. Bu projelerimize ek
olarak, Haliç Tersanesi’nde, Fesha-
ne'de, mülkiyetini alarak İBB bünyesine
kattığımız Bulgur Palas'ta ve restoras-
yonunu tamamlamak üzere olduğumuz
Yerebatan Sarnıcı’nda günün ihtiyaçla-
rını dikkate alarak, çağdaş kültür-sanat
alanları yaratarak İstanbullularla buluş-
turacağız” bilgilerini paylaştı.

ISTANBUL’UN
YENI SEMBOLU

MİSafİRleRİNİ BeKlİYOR
İşletme imtiyazı İBB iştiraki Kültür A.Ş.
tarafından devralınan endüstri mirası,
bölge halkı ve akademik çevrelerin de

büyük çabalarıyla, bir kültür sanat 
merkezine dönüşerek yoluna Müze 

Gazhane olarak devam edecek. Müze
Gazhane, yerel endüstri mirası ve 
kültürel değerleri merkeze alarak 

evrensel bir değer üretmeyi amaçlıyor. 

İSTANBULLULAR İLE 
BULUŞTURACAĞIZ

moğlu, “Daha sonrasında göreve geldiği-
mizde, kaba inşaatı büyük oranda tamam-
lanmış olan ve açıkçası süreci belirsiz
halde bulduğumuz o dönemin genelde ya-
şadığımız, bütçe ve imalat dengesi sıkıntı-
sını da kısa sürede aşarak, işi hızlandırdık.
Ve gerçekten değerli bir yeni vizyonla ve
planlamayla Hasanpaşa Gazianesi'ni,
bugün gördüğünüz kültür, sanat ve bilim
kampüsüne dönüştürdük” ifadelerini 
kullandı.

Mahmutbey metrosu Esenyurt’a uzanıyor
İBB, geçmiş dönemde ihalesi yapılıp durdurulan son raylı sistem şantiyesini de harekete geçiriyor. Mecidiyeköy-Mah-
mutbey Metrosu’nun devamı niteliğindeki Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nda çalışmalar başladı. Şehrin batısındaki 
3 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek hattın 7 km’lik ilk etabının 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor

toplaM 10 metro şantiyesiyle
bir dünya rekoruna imza atan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB), raylı sistem yatırımlarını aralıksız sür-
dürüyor. 2017 yılında ihalesi yapılıp durdu-
rulan hatlardan biri olan
Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nda proje ve
yer teslim sorunları çözülüyor. Mahmutbey-
Esenyurt Metrosu’nun, 2019’da göreve gel-
diklerinde durmuş olarak devraldıkları
hatlardan biri olduğunu belirten İBB Raylı

Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, geç-
miş dönemden kalan, son metro hattında
çalışmayı başlattıklarını söyledi.

2 Ağustos’ta başlıyor

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun şehrin
batı yakasına hitap eden bu çok önemli proje
olduğunu belirten Alpkökin, “Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun devamı olan bu
hat, metro Mecidiyeköy’den Kabataş’a
kadar uzanacağı için Kabataş-Mahmutbey
Metrosu’nun devamı niteliğinde olacak.
Tüm bu projeleri bitirdiğimizde Kabataş’tan
trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar
hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma
imkanına sahip olacak” dedi.
Geçen yılın sonundaki Eurobond(tahvil) ih-
racı ile Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na
220 milyon eurobütçe ayırdıklarını, o tarih-
ten itibaren de proje üzerinde yoğun bir şe-
kilde çalışmaya başladıklarını aktaran
Alpkökin, şöyle konuştu: “Maalesef, geçmiş
dönemde ihalesi yapılan hattın uygulanabilir
nitelikte ve detayda projeleri olmadığı için
öncelikle projelerini yeniden tasarlamak ve
optimize etmek üzerine çalıştık. Aynı za-
manda bizim için çok önemli olan, kazılara
başlayacağımız alanın müteahhide teslimi

için problemler de vardı. Bunların hiçbirisi
çözülmeden hattın ihalesi yapılmıştı. Şimdi
bütün bu sorunları çözüyoruz. 2 Ağustos’ta
Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun imalat-
larına başlayacağız.”

7 km’lik kısmı yapılacak

Pelin Alpkökin, geçmiş yönetimden hiç baş-
lanmamış olarak devraldıkları hattın, ilk
etapta Mahmutbey-Kanuni Sultan Süley-
man Hastanesi arasındaki 7 km’lik kısmını

yapmaya başlayacaklarını belirterek, “Bu
kısmı 2024 yılında tamamlamayı planlıyo-
ruz. Daha sonra da metromuzuEsenyurt’a
kadar devam ettireceğiz. Şehrin batısındaki
metro erişimine sahip olmayan 3 milyondan
fazla nüfus için çok önemli bir proje oldu-
ğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda deva
eden diğer metrolarımızla entegrasyonu
yüksek bir raylı sistem olacak. Eminim ki
açıldığı andan itibaren çok yoğun bir yolcu-
luk talebi olacak” diye konuştu.

Telafide 
Ben de Varım
"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vapurla 
"İstanbul'un tarihine yolculuk" adlı programda
lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri
kapsamında düzenlenen vapurla 'İs-

tanbul'un tarihine yolculuk' adlı gezi proga-
mında katıldı. Bakan Selçuk etkinlikte lise ve
ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 140 öğ-
rencinin katıldığı etkinlikte öğrencilere, İstan-
bul'un sarayları, camileri, korulukları, yalıları,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Köp-
rüsü anlatıldı. Bakan Selçuk, etkinlikte öğrenci-
lerle tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. 

Tanıtım yolculuğu

Etkinlik sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, “Bugün 'Telafide Ben de Varım' ça-
lışması çerçevesinde 140 öğrencimizle bir araya
geldik. Şu an lise ve ortaokul öğrencilerimiz bu-
rada. Şu an öğrencilerimize İstanbul'un tarihini
tanıtmak için yolculuk yapıyoruz. Öğrencileri-
miz ile İstanbul'u dinlemek gerçekten harika bir
his. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Telafide Ben de
Varım' etkinliğimizde 25 öğretmenimizde bi-
zimle birlikte. Şu bulunduğumuz bu ortam aynı
zamanda bir sınıf. Üsküdar Belediyemizin kat-
kılarıyla bugün tarih dersini öğrencilerle bera-
ber işliyoruz" dedi.  DHA

Karate kursuna büyük ilgi
EsEnyurt Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yaz
okulları kapsamında başlattığı Ka-

rate kursu, ilçede yaşayan çocuklar tarafından
yoğun ilgiyle karşılandı. Normalleşme sürecine
geçişle birlikte pandemi kurallarına uygun ola-
rak başlatılan Karate kursunda çocuklar, haf-
tada 3 gün uygulamalı olarak eğitim alıyor.
Dersler, öğrencilerin yaş grupları ve seviyelerine
uygun bir şekilde yapılarak kaliteli bir eğitim al-

maları sağlanıyor. Yeni bir spor dalını öğrenen
çocukların aynı zamanda öz güvenleri de artı-
yor. Kurslarda temel eğitimi alan ve kendisini bu
alanda yetiştirmek isteyen öğrenciler, uzman
eğitmenler tarafından ulusal ve uluslararası mü-
sabakalara katılma şansı da yakalıyor.

Faydalı olmaya çalışıyoruz

Karate sporunun insan vücudunun fiziksel ve
ruhsal yapısını güçlendirdiğini söyleyen Esen-

yurt Belediyesi Karate Antrenörü Kamil Üci,
“Karate, bir bireyin daha sağlıklı yaşamasını
sağlamak için yapılan bilimsel bir spor dalıdır.
Vücuda temas yok, tamamen vücudun kontrol
mekanizmasını geliştirmek için yapılan bir spor.
Esenyurt Belediyesi olarak, Esenyurt’un çocuk-
larına faydalı olmaya çalışıyoruz. Birçok farklı
braşta eğitim veriliyor. Karate bunlardan bir ta-
nesi. Gençlerin bu imkanlardan faydalanmasını
istiyoruz” dedi. 

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında açtığı Karate kursu, Esenyurtlu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü



T ZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, yaptığı yazılı açıklamada,
bu yıl yaklaşık 960 bin büyükbaş, 2

milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere top-
lam 3 milyon 760 bin baş hayvan kesilece-
ğini tahmin ettiklerini belirtti. Bayraktar, bu
yıl Türkiye'de ortalama kurban fiyatlarının,
hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 ile 35
bin lira, küçükbaşta ise bin 300 lira ile 5
bin lira arasında olduğunu belirterek,
"Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına bü-
yükbaş hayvanlarda 24 ile 35 lira, küçük-
baş hayvanlarda ise 24 ile 40 lira
arasındadır. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça
ve talebin durumuna göre de değişecektir.
Ülkemizdeki ortalama fiyatlara bakıldı-
ğında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık
kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçük-
baş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33
lira 36 kuruş olduğu görülmektedir. Orta-
lama fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta
yüzde 19,73, küçükbaşta ise yüzde 17,33
oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilo-
gram başına büyükbaşta 24 lira 61 kuruş-
tan 29 lira 46 kuruşa, küçükbaşta 28 lira
43 kuruştan, 33 lira 36 kuruşa çıkmıştır.
Satışların en fazla olduğu üç büyük ili-
mizde canlı kilogram olarak büyükbaş
hayvan fiyatları, İstanbul’un Avrupa ve

Anadolu yakasında 32 ile 35 lira, Anka-
ra’da 26 ile 30 lira, İzmir’de ise 24 ile 35
lira arasında değişmektedir. Canlı kilo-
gram olarak küçükbaş hayvan fiyatları, İs-
tanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında
35 ile 40 lira, Ankara’da 30 ile 36 lira, İz-
mir’de ise 25 ile 40 lira arasında seyret-
mektedir" dedi.

Yeterli sayıda kurbanlık var 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bu yıl için
kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 350 bin
büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş
olmak üzere toplam 5 milyon civarında
kurbanlık bulunduğunu açıkladığını hatır-
latan Bayraktar, "Ülkemizde Kurban Bay-
ramlarında daha önceki yıllarda kesilen
hayvan sayılarına bakıldığında, 2015 yı-
lında 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin
küçükbaş, 2016 yılında 920 bin büyükbaş,
2 milyon 950 bin küçükbaş, 2017 yılında
817 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin kü-
çükbaş, 2018 yılında 866 bin büyükbaş, 2
milyon 700 bin küçükbaş, 2019 yılında 800
bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş
ve 2020 yılında ise 960 bin büyükbaş, 2
milyon 800 bin baş küçükbaş hayvan kur-
ban olarak kesilmişti. Son yıllardaki kur-
ban satışları göz önüne alındığında, 2021

yılında da geçen yıla yakın bir oranla 960
bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçük-
baş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin
kesim yapılacağı tahmin edilmektedir" diye
konuştu.

17,8 milyar lira ödenebilir

Ortalama 400 kilo canlı ağırlığa sahip bü-
yükbaş hayvanın canlı ağırlık kilosunun
29,46 lira civarında satılacağı tahmin ettik-
lerini açıklayan Bayraktar, "Bayram süre-
since kesilecek yaklaşık 960 bin büyükbaş
hayvana ödenecek para 11 milyar 312 mil-
yon 640 bin lirayı bulacaktır. Bir küçükbaş
hayvanın ortalama 2 bin 300 liradan satı-
lacağı düşünüldüğünde kesilecek 2 milyon
800 bin küçükbaş hayvana ödenecek para
ise 6 milyar 440 milyon liranın üzerine ola-
caktır. Toplamda kesilecek yaklaşık 3,8 mil-
yon kurbanlığa ise vatandaşlarımız 17,8
milyar lira para ödeyeceği beklenmektedir.
Ayrıca resmi açıklamalara baktığımızda ül-
kemizde bu yıl Kurban Bayramı’nda kesile-
ceği tahmin edilen hayvan sayısından daha
fazla kurbanlık bulunmaktadır. Bu durum
vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bul-
masında sıkıntı yaşamayacağını göster-
mektedir. Ziraat Odalarımız ile yaptığımız
görüşmeler de bunu destekler niteliktedir.

Yani vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan
temini konusunda endişe etmelerine gerek
yoktur.” ifadesini kullandı. 

Kasapların fiyatları da belli oldu

Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parça-
lama gibi işler için yapılan işe göre farklı
ücretler almaktadır. Kimileri kurbanı sa-
dece kesip dörde bölmektedir, kimileri ise
daha ayrıntılı parçalamaktadır. Kasaplar
bu işlemler için küçükbaşta ortalama 200
lira, büyükbaşta ise ortalama 800 lira civa-
rında ücret almaktadır. Büyükbaş hayvan-
larının yarısının kasaplar tarafından ücreti
mukabilinde kesileceği tahminiyle, 480 bin
büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek
tutar 384 milyon liradır. Aynı şekilde kü-
çükbaş hayvanların yarısının kasaplar ta-
rafından kesileceği hesabıyla 1 milyon 400
bin küçükbaş hayvan için kasaplara öde-
necek tutar 280 milyon liradır. Buna göre,
bu bayram kasapların kazancının top-
lamda 664 milyon lirayı bulması beklen-
mektedir. Kelle, işkembe, bağırsak gibi
sakatatlar kurban kesenler tarafından alın-
mamakta, kesim yerlerine veya toplayıcı-
lara bırakılmaktadır. Bu da ciddi bir
ekonomik değer oluşturmaktadır" ifadesini
kullandı.

6 11 TEMMUZ 2021 PAZAR GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

Yeni nesil
kiralıyor 
Teknolojinin hızla gelişmesi tüketici alışkanlıklarında
da kiralama dönemini başlattı. Bağımlılık istemeyen
gençler farklı kategorilerde, yüksek fiyatlı teknolojik
ürünleri satın almak yerine dönemlik veya yıllık
olarak uygun fiyatlarla kiralamayı tercih ediyor. 

Gayrimenkul, otomobil gibi kiralamaların
dışında artık yüksek teknolojili ürünler,
bebek bakım ürünlerinden spor aletlerine

kadar pek çok cihaz kiralanabiliyor. Satın almak iste-
meyen, bütçesi satın almaya yetmeyen, ürünü dene-
mek isteyen, evde uzun süreli yer kaplasın istemeyen
tüketicilere kiralabunu.com 1, 3, 6 ve 12 aylık ürün ki-
ralama imkanı sunuyor. Sektörün Türkiye'deki temsil-
cisi kiralabunu.com'un CEO'su Simon Sinan Ventura,
yurt dışındaki benzer örneklerden ilham alarak böyle
bir platformu Türkiye’ye taşıdıklarını söyledi. Ventura,
popüler scooter hizmetlerine nazaran daha uygun fiyat
sunduklarına dikkat çekerek, “Diğer hizmetler günlük
olarak ciddi bir rakama gelebiliyor. Kiraladığınızda ise
günde 5 lira gibi bir rakamdan başlayabiliyor ve scoo-
ter size ait olmuş oluyor. Kiralama periyodu içerisinde
istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Fiyatların 5’te 1’i
gibi rakamlara geliyor” diye konuştu.

Uygun fiyatlı çözümler 

Türkiye’de vatandaşın kiralama sistemine alışık oldu-
ğuna dikkat çeken Ventura, “Biz daha uygun fiyatlı çö-
zümler yaratmak istedik. Son dönemin trendi olan
paylaşım ekonomisinin bir örneğini Türkiye’de sunu-
yoruz. Biz bu kadar talep alacağını beklemiyorduk.
Halkımız tarafından çok pozitif karşılandı” dedi.

Yeni nesil bağımlılık istemiyor

Yeni neslin ürünlere bağlı kalmak istemediğini ifade
eden Ventura, bu durumu teknolojik ürünlerin lans-
man süresinin kısalmasına bağladı. Her sene yeni bir
teknoloji ile karşılaşıldığını belirten Ventura, “Her sene
yeni bir telefon, teknoloji çıkıyor. 2 senede bir bütün
hayatımız değişebiliyor. Yeni nesil teknolojiyi yakından
takip ettiği için sistemi çok özümsedi ve hızlı bir talep
gerçekleşti” diye konuştu.

Dolapta ve cepte yer kaplamıyor 

Platformun Ocak ayı itibariyle başladığını hatırlatan
Ventura, ürün kiralamanın avantajlarını şu sözlerle an-
lattı: “6 ay sonra bebeğiniz büyüdüğü zaman farklı bir
ürün kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Eski koşu bant-
ları, senelerce yerinde durup hiç kullanmadığımız ci-
hazlar arasında. Yazın binip kullandığımız, kışın ise
yüzüne bakmadığımız scooter gibi ürünleri kısa süreli
kiralama opsiyonu insanlar tarafından çok iyi karşı-
landı. Kredi kartı bloke etmiyorlar ve istedikleri gibi
yavaş yavaş ödeyebiliyorlar. Kiralama süreci sonunda
geri vererek dolaplarında ve ceplerinde gereksiz bir yer
kaplamıyor.”

En çok talep 18-35 yaş arası erkeklerden 

En çok talebi bugüne kadar erkek tüketicilerden aldık-
larını söyleyen Ventura, “En çok talep bugüne kadar
erkeklerden geldi özellikle ev teknolojisi ve anne bebek
ürünlerini sunuma açtıktan sonra kadın müşterilerimiz
de oldu. Hızlı bir atılımla erkek kadın dengesini koru-
maya çalışıyoruz. Yaş olarak 18-35 yaş en fazla talebi
gösterdi.” diye konuştu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 06 Temmuz 2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine,
Yönetim Kurulumuzun  07.07.2021 tarih, 7-3 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gere-
ğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 04 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat 11:30’da
Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüş-
mek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:  
Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668
Üsküdar/İstanbul
Tel:   0 216 343 24 92
Fax:  0 216 343 24 64
Web: www.isfalt.istanbul

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
04.08.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  
Antetli

VEKALETNAME 
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
06.07.2021 Salı günü saat 11:30’da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı 
saatte yapılmak üzere 04.08.2021’de “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İS-
TANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda yapılacak olan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere…..TC Kimlik numaralı ……………………
.........’yı vekil tayin ettiğimizi  bildiririz…./…./2021 

VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı   : ………-TL
Hisse Adedi     : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Antetli

Türkiye  Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
bu yıl yaklaşık 960 bin büyükbaş,
2 milyon 800 bin küçükbaş olmak
üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim
yapılacağının tahmin edildiğini
bildirdi.  Bayraktar, "Satışların en
fazla olduğu üç büyük ilimizde canlı
kilogram olarak büyükbaş hayvan
fiyatları, İstanbul'un Avrupa ve
Anadolu yakasında 32 ile 35 lira,
Ankara'da 26 ile 30 lira, İzmir'de ise
24 ile 35 lira arasında değişmekte.
Bu yıl ülkemizde ortalama kurban
fiyatlarının, hayvan başına
büyükbaşta 6 bin 500 ile 35 bin lira,
küçükbaşta ise bin 300 lira ile 5 bin
lira arasında" dedi.

FIYATLAR ACIKLANDI 

Bayraktar, üreticilerden, bu
yıl satışlarının geçen yıla
göre daha yavaş seyrettiği
bilgisini aldıklarını belirterek
"Temennimiz talebin canla-
narak satışlarda beklentilerin
karşılanması, üreticilerin
hayvanlarının tamamını
uygun fiyata satarak emekle-
rinin karşılığını alması, tüke-
ticilerimizin de makul
fiyatlardan alım yapmasıdır.
Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi duru-
munda bayramda satılamayan hayvanlar, Et ve Süt
Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ‘ek masraflar’
da dikkate alınarak uygun fiyattan satın alınmalıdır.
Her yıl Kurban Bayramı’nı sabırsızlıkla bekleyen üre-
ticiler, bu yıl pandemi nedeniyle talebin daralmasın-
dan endişe etmektedirler. Kurban pazarlarındaki
hareketliliğin geçmiş bayramları aratmamasını, üre-
ticilerin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz" dedi.

SATILMAYAN HAYVANLAR
ET VE SÜT KURUMU'NA

Akaryakıt uyarısı 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları
akaryakıt alırken ucuz akaryakıt bulma
arayışına girmemeleri konusunda uyardı

Palandöken, yaptığı yazılı açıkla-
mada, özel araçlarıyla tatile çıkacak
vatandaşların tasarruf için daha

ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve
şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelala-
rına aldanmamaları gerektiğini bildirdi.
Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre 
fiyatının belli olduğunu vurgulayan Palandöken,
şunları kaydetti: "Bir ürün, maliyetinin altındaki
fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphe-
lenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla
zararına ticaret yapmaz. Özellikle 10 numara yağ
ile merdiven altında üretilen, içinde ne olduğu 
bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar
verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki
herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen
bir gerçek. Maliyetinin altında satılan kaçak akar-
yakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracı-
nızın motorundan olup daha ağır bir fatura
ödemeyin. Vatandaşlarımız tatil yolculuklarının
kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alır-
ken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih
etmeliler."
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Bahçeli çok kızacak! 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da 'Biji Serok Erdoğan' yani 'Yaşasın
Başkan Erdoğan' sloganlarıyla karşılanması siyaset sahnesine yeni bir tartışma kazandırdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye  Başbakanlığı
döneminde Diyarbakır'da yaptığı mitingi hatırlatarak  'Bana 'Serok' dendiğinde terörist ilan
etmiştiniz. Şimdi Cumhurbaşkanına da 'Hey Serok Erdoğan' diyebilecek misin?” diye sordu.

CumHurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan Diyarbakır'da AK Parti Geniş-
letilmiş İl Danışma Toplantısı'ndaki

konuşması  sık sık "Biji Serek Erdoğan" slogan-
larıyla kesilmiş; HDP'nin kapatılması istemiyle
açılan davada Erdoğan'a yönelik başlatılan slo-
gan açılımı dikkat çekmişti. Başbakanlığı döne-
minde Diyarbakır'da miting düzenleyen Ahmet
Davutoğlu için de "Biji Serok Ahmet" sloganları
atılmış ve Davutoğlu'nun lakabı "Serok Ahmet"
olarak kalmıştı. Cumhur İttifakı ortaklarından
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet
Davutoğlu'nu eleştirdiği konuşmalarında sık sık
"Serok Ahmet" ifadesini kullanıyordu. 

Erdoğan’a ne diyecek? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyare-
tinde atılan sloganlar üzerinden MHP Lideri
Bahçeli’ye seslenen Gelecek Partisi Genel Baş-

kanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanı Diyarbakır’daydı. ‘Serok Er-
doğan’ diye karşılandı. Ya peki Bahçeli bakalım
ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kar-
deşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendi-
ğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum ama
Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendi-
ğinde barış sembolü mü oluyor? Erdoğan’a ne
diyecek Bahçeli?  Cumhurbaşkanına da, ‘Hey
Serok Erdoğan’ diyebilecek mi? Herkesi terörist
göreceksiniz, Kürtler ‘Serok Ahmet’ dediğinde
terörist olacak, ‘Serok Erdoğan’ dediğinde Er-
doğan lider olacak. Bu istismardır. Bu istisma-
rın artık bir yerde durması lazım. Ben çok
büyük bir dip dalga görüyorum. Bu dip dalga-
nın üslerinden birisi de Erzurum. Erzurum
bunlara öyle bir şamar vuracak ki, bir ucu Kop
Dağı’ndan duyulacak, bir ucunun sesi Ağrı Da-
ğı’ndan gelecek.”

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık
ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi : Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : Tuğçe Topçuoğulları
1.3. Adresi : Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 

34450 Sarıyer/İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi : Tuğçe Topçuoğulları,TTOPCUOGULLARI@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın;
2.1. Adı : TOPLULAŞTIRMA - Plastik Sarflar
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü : Mal Alımı
2.3. Teslim edileceği yer : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
2.4. Teslim süresi / tarihi : Sözleşmeyi takiben 4-6 hafta
3. İhalenin;
3.1. Numarası : PR-1007
3.2. Usulü : Açık İhale
3.3. Yapılacağı yer : Online
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) : 28.07.2021 11:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi

: Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
www.ku.edu.tr  Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir 

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari
Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 
durumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir
yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam
aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren
bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa 
eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.9. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.10. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen 
belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için 
dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale
numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz
edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 0 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde
ihale komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde
teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek 
yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE PLASTİK SARF MALZEME  ALIMI İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1413101)

ZAMANSIZ
BIR ACIKLAMA
OLMUS

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li 
Bülent Kuşoğlu’nun “Sayın Genel

Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı
adayımı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve

saygılarını iletiyorum” açıklaması için
“Zamansız” dedi

C HP Genel Başkan Yardım-
cısı Bülent Kuşoğlu’nun An-
kara Çankaya Belediyesi'nin

düzenlediği açılış töreninde, “Sayın
Genel Başkanımız, adayımız, 
Cumhurbaşkanı adayımı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sayılarını
iletiyorum” açıklamasıyla ilgili CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’ndan ilk değerlendirme geldi.
Kılıçdaroğlu, açıklamaları zamansız
diyerek değerlendirerek “Sayın Ku-
şoğlu zamansız bir açıklama yap-
mış, üzülerek haberim oldu. Biz
cumhurbaşkanlığı seçimine Millet
İttifakı olarak diğer partilerle birlikte
gireceğiz. Onlara danışmadan, on-
ların onayı alınmadan, birlikte karar

verilmeden, şu veya bu kişinin aday
olacağını açıklaması yanlış oldu”
dedi. Sözcü’den Emin Çölaşan’a
konuşan Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu’nun
sarf ettiği söz konusu ifadeyi “Siyasi
ortamı ve Millet İttifakı’nı dikkate
almadan acele söylenmiş sözlerdir”
şeklinde değerlendirdi.

Gönlümüzde Akşener var!

İYİ Partili Koray Aydın, Millet İtti-
fakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı
için Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği
iddialarına yönelik, "Öyle bir konu
konuşuldu diye bir şey yok. Her par-
tide bulunan insanların gönlünden
biri geçiyor. Bizim gönlümüzden de
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı

olması geçiyor" dedi. Aydın Öyle bir
konu konuşuldu diye bir şey yok.
Her partide bulunan insanların
gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir
şey. Bizim gönlümüzden de Meral
Akşener'in Cumhurbaşkanı olması
geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz;
onun gününe çok var. Hepimiz Tür-
kiye sevdalısıyız. Bu konularda çok
kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili
söylüyorum, arada bir sürtüşme çık-
maz. Bu zamanı geldiğinde halledi-
lecek bir konudur. Sahada çalışanın
hakkını Allah bir gün verir. Türki-
ye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ
Parti olarak atmayacağımızı genel
başkanımız Akşener bütün prog-
ramlarında söylüyor” yanıtını verdi. 

HDP’den
savunma

HDP, partinin
kapatılması
istemiyle açı-

lan davanın iddianame-
sine karşı savunma
hazırlıklarına başladığını
bildirdi. HDP'den yapı-
lan açıklamada, ka-
patma davasına ilişkin
iddianame ve 70 klasör-
lük eklerinin dün partiye
tebliğ edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Partimize
karşı siyasi bir saldırı ni-

teliği taşıyan iddiana-
meye karşı Hukuk ve
İnsan Hakları Komisyo-
numuz öncülüğünde,
demokrasiden yana dost
hukukçuların ve akade-
misyenlerin de arala-
rında bulunduğu
savunma ekibi, sadece
HDP'yi değil, demokra-
siyi, hukuku savunacak
kapsamlı siyasi savun-
mayı hazırlıyor." ifadele-
rine yer verildi.

Kemal 
KılıçdaroğluMeral 

Akşener

Ahmet 
Davutoğlu Devlet 

Bahçeli
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P ANDEMİ bitti. Her şey güllük gülis-
tanlık oldu. İşler açıldı. Sahilller
doldu. Turistler gelmeye başladı der-

ken sabah oldu erken. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca hafta içinde önce Delta varyantının artış
gösterdiğini ardından ise daha tehlikeli olan
"Delta Plus" virüsünün ülkemizde de görüld-
ğünü açıklamak zorunda kaldı. Yani bir an-
lamda hükümet gerçekleri gizlemeye devam
ediyor. Ne dünyada, ne Türkiye'de pandemi
kontrol altına alındı. Delta varyantına rağmen
tüm önlemlerden vazgeçildi. Ne küresel dü-
zeyde ne de ülkemizde pandemi henüz kont-
rol altında. Hükümet salgın gerçeğine sırt
çevirdi, bedelini işçiler, yoksullar sağlık emek-
çileri ödüyor.
Bu tartışmaya katılan Türk Tabipler Birliğ
Genel kurulunda yapıkan açıklamada
da merkezi kapitalist ülkelerde salgı-
nın kontrol altına alındığı haber-
lerinin bilimsel gerçeklikten
uzak olduğu kaydedilerek,
"Önceki yıldan da biliyoruz
ki, her ne kadar gerçek vaka
ve ölüm sayıları paylaşıl-
masa da, yaz ayları düşüşe
karşın eş zamanlı farklı
coğrafyalarda artış söz ko-
nusu oldu" denildi.
Benzer durumun Türkiye’de
de gözlendiği hatırlatılan açık-
lamada, “Metropollerde ve ba-
tıda düşüşe geçen vaka ve ölüm
sayısı kısa süre içinde doğuda ise ar-
tışa geçti. Oysa gerçek kamuoyu ile payla-
şılmayan seroprevalans çalışmasında gizliydi
ve hakikat karartılmıştı. Devam eden salgın
gerçeğine sırt çeviren hükümet politikalarının
bedelini işçiler, yoksullar, mülteciler, evsizler,
ötekileştirilenler, kırılgan nüfuslar ve sağlık
emekçileri ödedi” ifadeleri kullanıldı.
Alınmayan toplumsal önlemler, verilmeyen
ekonomik ve sosyal destek nedeniyle korona-
virüs, dolaşımını sürdürdü. 2020 yılı sonbaha-
rından 2021 Ocak sonlarına kadar ağır
bedeller ödetmeye devam etti. Önlenebilir
ölümler, sosyal cinayete ve sosyal kırıma dön-
üştü. Salgın açısından toplumsal önlemin cid-
diyetini kavramamış, sermaye birikimine
adanmış salgın yaklaşımı ve buna teslim olan
Bilim Kurulu toplumla gerçeği paylaşma ko-
nusunda oldukça cimri davrandı.

İstatistikler saklanıyor

Bilgi iktidarı, tek adam rejiminin kontrolünde
olmuş; saklanan istatistikler ekonomik ve sos-
yal amaçlarına uygun kullanılmıştır. Buna
rağmen kamuoyu ile paylaşılan istatatistikler
dahi, yaşama geçirilen önlemleri destekleme-
miştir. Trajik bir şekilde vaka sayısı artarken,
daha fazla bulaştırıcı olduğu bilinen varyant
tartışmalarına rağmen Mart başında “yeniden
açılma” kararı alınmış, yerinden salgın yöneti-
mine geçildiği söylenmiştir.
Bunun bedeli ağır olmuş; resmi istatistiklerde
bildirilen ölümlerde dahi tüm salgın dönemi-
nin en yüksek düzeyine çıkılmıştır. Bu dö-
nemde yerinden salgın yönetimi işletilememiş,
merkezden tüm ülke sathına bilimsellikten
uzak tek bir salgın yönetimi devam etmiştir.
Kendi aldıkları kararlarla bile çelişen anti-de-
mokratik salgın yönetimi geleneği devam 
ettirilmiştir.

Tedbirler göstermelik

Yine gelenekleri bozulmadı: Sağlıktaki meslek
örgütlerinin, sendikaların, muhalefetteki parti-
lerin, akademisyenlerin önerileri dikkate alın-
madı; ekonomik ve sosyal destekten yoksun
göstermelik önlemler Nisan sonunda devreye
sokulmak zorunda kaldı; bununla birlikte
çarkların dönmesine zeval verilmedi; sermaye
birikimi kesintisiz devam etti.

Delta varyatına rağmen

Mayıs ayının ortasında herhangi bir bilimsel

ölçüt dik-
kate alınma-

dan, kısmi
önlemlerin etki-

siyle düşüş eğili-
mine giren vaka ve

ölüm sayıları gerekçe gös-
terilerek yine ekonominin canlanması

hedefli önlemlerin gevşetilmesi devreye so-
kuldu. Topluma herhangi bir gerekçe sunul-
madan İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle Mayıs
ortasında, Haziran başında, Haziran sonu ve
Temmuz başında peş peşe önlemler gevşe-
tildi, ortadan kaldırıldı. Yine daha bulaştırıcı
olduğu bilinen Delta varyantının ülkede yayıl-
ması hızlanmasına rağmen Mart başında ya-
pılan hatadan ders çıkarılmadan önlemlerin
tümünden vazgeçilmiş oldu. Hem de toplum-
sal hareketliliğin en yüksek olduğu dönemde.

Aşılamada gerçekler farklı

Son dönem artan aşı oranlarına yönelik ha-
berler toplumun aldatılmasına aracılık etmeye
ne yazık ki devam etmektedir. Toplum bağı-
şıklığı için nüfusun yüzde 70'inin iki doz aşı ile
bağışık hale getirilmesi gerekmektedir. Ülke
olarak bu hedefin oldukça gerisindeyiz. Ger-
çek şu: Nüfusun yüzde 18,5'ine iki doz aşı ya-
pılmış durumda. Bölgeler arası ciddi
eşitsizliklerle birlikte yüzde 6'ya bile erişeme-
yen iller bulunmaktadır. İstanbul dahil işçi
nüfusun yoğun olduğu iller Türkiye ortala-
masının gerisinde... Daha alacağımız çok yol
olduğu açıktır.
TTB tarafından yapılan açıklamada "Güveni-
lir olmayan verilerle dahi ödenen bedel ol-
dukça büyük. Herhangi bir bilimsel kritere
uymayan, aç-kapa politikaları ile her geçen
gün artan önlenebilir ölümlerle karşı karşıya
kalıyoruz. Tüm bunlara karşı sağlık emekçileri
olarak gerçekleri paylaşmaya, hakikati ortaya
koyma geleneğimizi sürdürüyoruz, sürdürece-
ğiz. Hem TTB hem de tabip odaları olarak
her dönem için toplumu bilgilendirmeyi sü-
rekli kıldık; değerlendirmelerde bulunduk ve
önerilerimizi paylaştık. Kamuya sorumluluk-
larını hatırlattık." denildi.

Aşı olmazsa olmazımızdır

En kritik toplumsal korunma önleminin aşı
olduğunu biliyoruz, unutturmuyoruz. Eşit ve
ayrımsız, herkese ve hızla, etkili ve güvenli aşı
yapılması için kamunun tüm olanaklarını ha-
rekete geçirmesi gerektiğini söylemeye devam
edeceğiz. Aşının sadece kendimiz için değil,
yakınlarımız; yerleşim yerlerimizdeki ve ça-
lışma yaşamımızdaki tüm yurttaşlar için ko-
ruyucu olduğunu biliyoruz. Aşının

LGBTİ+'lar, mülteciler, evsizler, işsizler vb.
ötekileştirilen toplum kesimleri için çok
önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Aşının sadece ülkemiz değil yakın komşuları-
mız ve dünya için kritik önemde olduğunun
bilinci ile hareket ediyoruz. Herkes güvende
değil ise hiçbirimiz güvende değiliz. Aşı için
toplumsal dayanışmayı, küresel dayanışmayı
artırma hepimizin sorumluluğudur.
Toplumsal korunma önlemlerinden olan
aşıya erişimin önündeki tüm engellerin kaldı-
rılması için fikri mülkiyet hakları-patent hakkı
gibi kâr odaklı neoliberal politikaları alaşağı
etmek ve aşı geliştirme – üretim faaliyetlerinin
toplumsal mülkiyete geçirilmesi hepimizin in-
sanlık için sorumluluğudur. Toplumla birlikte
başaracağız…

Pandemi devam ediyor

TTB genel kurulunda yapılan açıklamada şu
görüşlere yer verildi:
"Önlemlerin tamamen kaldırıldığı bu dö-
nemde bir kez daha hatırlatıyoruz: Pandemi
devam ediyor.
Rehavete düşürmeye çalışanlara, algı yöneti-
cilerine toplum aldanmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı'na gerçekle yüzleşmeden;
salgın kontrolünde sağlık emekçileri ve örgüt-
leri ile birlikte hareket etmeden, başaramaya-
cağını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Önlemleri almaya devam etmenin, toplumsal
önlemlerin yaşama geçirilmesi için baskı oluş-
turmanın ve bu konuda sesimizi yükseltmenin
önemli olduğunu biliyoruz.
Fiziksel mesafe, havalandırma ve maske ön-
lemlerinin yaşama geçirilmesi için ekonomik
ve sosyal desteğin sağlanması gerektiğini söy-
lemeye devam edeceğiz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği'nden (TMMOB) havalandırmayla ilgili
etkin denetimlerin yaşama geçirilmesinin kri-
tik önemde olduğunu hatırlatıyoruz.
Aşı toplumsal dayanışmadır, bir kişiyi dahi
aşısız bırakmamak için tüm toplumu, emek
ve demokrasi güçlerini harekete geçmeye
davet ediyoruz."

Prof Ceyhan'ın "Karpuz isyanı"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "karpuz seçimini
bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan
halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesil-
mesi beni öldürüyor" diye isyan etti. Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’da, Koro-
navirüs aşılarıyla ilgili "Hocam, faz 4 çalışma-
ları devam ederken nasıl oluyor da böylesine
tavsiyelerde bulunuyorsunuz?” sorusunu

soran takipçisine “Karpuz seçimini bile dene-
yimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın,
salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni
öldürüyor” yanıtını verdi. Ceyhan, aşı çalış-
malarıyla ilgili bilgi verdi.
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twit-
ter’da kendisine “Sinovac geleneksel yöntemle
yapılan bir aşı ama Biontech yeni bir teknoloji
onam. Çin aşısında alınmazken Alman aşı-
sında alınıyor. Perikardit vakalarında anlamlı
artış olduğunu söylüyor birçok kardiyoloji uz-
manı ayrıca 5 sene sonra vücutta neler yapa-
bileceği kocaman bir soru işareti? Sizin gibi
değerli bilim insanına sonsuz saygı duyuyo-
rum ve taktir ediyorum Yayına dayalı,  bilime
dayalı görüşlerinize de saygım sonsuz” mesa-
jını yazan  kullanıcıya yanıt verdi.
“Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip
karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı ko-
nusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor. Bir
arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun
diye buradan yanıtlıyorum” yanıtını veren
Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri
paylaştı:
"1) Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp
uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalış-
madır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapı-
lan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. Faz 4
bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru
olmaz yani.
2) Perikardit değil, miyokardit. Bilimde kar-
diolog dedi diye bir delil olmaz. 300 milyon
dozda 1100 miyokardit görüldü, bu aşı olma-
yanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi
gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa COVID 19
geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar
görülüyor.
3) Çin / Alman aşısı farkına gelince, üretim
Almanya’da değil, ABD’de yapılıyor. Çin’in
üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin
aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık.
4) 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşı-
nın gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Sal-
gın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya
ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici,
antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5
hafta beklenildi mi sanıyorsunuz?
5) Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntem-
leri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli
bulundu. Son olarak; ne olur, Dünya’da en
uzun eğitimi gerektiren bu konularda Go-
ogle‘dan bakıp, 2 cahilin yazısını okuyarak
fikir sahibi olmaya çalışma-
yın. Karpuza gös-
terdiğiniz
saygı.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos
ayında vakaların yüzde 80'inin delta var-
yantı olacağını belirtti.
Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net
sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu,
delta varyantının orijin virüsten yüzde 60,
İngiltere varyantından yüzde 50 daha bula-
şıcı olduğuna dikkati çekti.Prof. Dr. Koruk-
luoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının
beklenmedik bir şey olmayacağını ifade
ederek "Benim açımdan önemli olan ise
bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da
ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildi-
ğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim
yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala
düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor
ama hastanelerdeki doluluk oranları düşü-
yor. Bizim açımızdan en önemli şey budur,
aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu
olacaktır." değerlendirmesinde
bulundu."Şuna inanıyorum ki, delta var-
yantı ağustos ayı içerisinde vakaların
yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kulla-
nan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hij-
yen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini
vurguladı.
Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi ya-
pıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta
varyantının artmaya başlamasının en
önemli nedeninin, maske kuralını iptal et-
meleri olduğunu, o yüzden maske kuralını
geri getirdiklerini vurguladı.

AĞUSTOS AYINDA
VAKALARIN 
YÜZDE 80'İ 

DELTA OLACAK

CoronaVac’ın Türkiye klinik çalışması
sonuçları “The Lancet”te yayınlandı.
Çin’den Sinovac firmasının geliştirdiği
CoronaVac aşısının Türkiye’deki faz 
3 klinik çalışmalarının sonuçları dünya-
nın en saygın tıp dergilerinden The 
Lancet’te  8 Temmuz 2021 deyayın-
landı.Türkiye çalışması, CoronaVac
aşısının bilimsel bir dergide yayınlanmış
ilk faz 3 çalışması oldu. CoronaVac 
Türkiye’de Çin aşısı veya Sinovac aşısı
olarak biliniyor.
The Lancet, paylaştığı basın bülteniyle
CoronaVac aşısının faz 3 klinik çalışma-
sının ara analizine göre güvenli olduğu
ve hastalığa karşı koruduğu sonucunu
duyurdu. Bu yazıda Türkiye’de gerçek-
leştirilen çalışmanın duyurulduğu basın
bülteninde açıklanan detaylarını
paylaşıyoruz.
aşıların güvenliği ve etkililiğini ölçen
randomize kontrollü faz çalışmalarındaki
süreçlerin ve çalışma sonuçlarının ha-
kemli dergilerde yayınlanması son de-
rece önemli. Bugüne kadar, sekiz adet
CoVID-19 aşısı için faz 3 çalışmalarının
geçici etkililik ve güvenlik sonuçları bi-
limsel dergilerde yayınlandı. Bu aşılar
oxford Üniversitesi / astraZeneca, Gam-
CoVID-Vac, Moderna, Pfizer-Biontech,
Janssen, novavax ve Sinopharm tarafın-
dan geliştirilen iki inaktive 

aşılarıydı.

SiNOVAC’TA
iKi AŞIDA 
ETKiNLiK  

YÜZDE 83.5

CoronaVaC aşısında inaktive edilmiş
bütün bir virüs kullanılıyor. İnsanlar
aşıyı aldıklarında, bağışıklık sistemleri
antikor üreterek virüsün zararsız for-
muna saldırıyor ve bu da bağışıklığa
yol açıyor. Sinovac  tarafından geliştiri-
len, 2-8°C’de saklanabilen ve taşınabi-
len aşı, 22 ülkede acil kullanım için
onaylandı. 2020 ortalarından bu yana
Brezilya, Endonezya, Şili, ve Türkiye’de
faz 3 çalışmaları yapıldı. Türkiye’deki
çalışmada, katılımcılara 14 gün arayla
iki adet 3μg CoronaVac dozu verildi.
The Lancet‘in basın bülteninde Tür-
kiye’deki faz 3 çalışmasıyla ilgili aşağı-

daki ayrıntılara yer verildi:
14 Eylül 2020 ve 5 ocak 2021 ara-
sında, 18 ila 59 yaşındaki 10.218 yetiş-
kin katılımcıdan aşı ve plasebo grupları
rastgele belirlendi. 6650 kişi aşı gru-
buna ve 3568 kişi placebo grubuna
atandı.
Çalışma, Türkiye’de 24 merkezde 
gerçekleştirildi.
Yaş ortalaması 45 olan katılımcıların
5907’si (%58) erkekti.
İlk dozdan sonra aşı grubundan 87 katı-
lımcı ve plasebo grubundan 98 katılımcı
çalışma dışı bırakıldı. aşı grubundan
dışlanmanın en yaygın nedenleri, pozitif

CoVID-19 testi (60 kişi) ve çalışmadan
çekilmeydi (11 kişi). Plasebo kolundaki
en yaygın dışlanma nedenleri, ikinci
dozdan önce körlüğün kaldırılması (45
kişi) ve pozitif CoVID-19 testiydi (35
kişi). aşı grubundaki 4 katılımcı, 59
yaşın üzerinde oldukları için ikinci doz-
dan sonra çalışma dışı bırakıldı.
Toplamda 10.029 katılımcı (aşı gru-
bunda 6559 kişi ve plasebo grubunda
3470 kişi) etkinlik analizine dahil edildi
ve 10.214 katılımcı (59 yaşın üzerinde
olan 4 kişi hariç) güvenlik analizine
dahil edildi.
ortalama 43 günlük bir takipten sonra

PCr testi ile toplam 150 adet CoVID-19
vakası doğrulandı. Bu da vaka oluşma
hızı olarak “bir yılda 1000 kişide 123
vaka”ya denk geliyor.
İkinci dozdan 14 gün sonra aşı gru-
bunda 9 adet, plasebo grubunda ise 32
adet belirti gösteren/doğrulanmış
CoVID-19 vakası rapor edildi. Bu bul-
gular aşı olmuş grupta “bir yılda 1000
kişide 32 belirtili CoVID-19 vakası, pla-
sebo grubunda ise “bir yılda 1000 ki-
şide 192 belirti gösteren CoVID-19
vakası”na eşdeğer. Bu bulgularla yapı-
lan analiz sonucunda aşı etkililiği
%83,5 olarak belirlendi.  

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. 
Tedros’un şu ürkütücü mesajını işitmemiş
olan varsa ben onlara da küçük harflerle

fısıldayım. “Dünya yeni ve tehlikeli bir
evreye geçti ve virüs hala çok bulaşıcı ve
çok öldürücü ve çoğumuz hala duyarlı”
dedi her zamanki ciddiyeti ile Burada

kullandığı “hala” bağlacı  her şeyi 
ifade ediyor ve aynı zamanda 

hiçbir şey ifade 
etmiyor.

KORONA 
DALGALARINDA 
SÖRF YAPMAK

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

SALGIN SOSYAL 
KIRIMA DONDU

CORONAVAC AŞISI VE TÜRKİYE ÇALIŞMASININ AYRINTILARI



A vcılar Yeşilkent Mahallesi'nin ardından özel-
likle çocukların vücutlarında yaraya neden
olan sivrisinekler bir çok ilçede kabus ol-

maya başladı. Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otu-
ranlar da benzer etkiler gösteren sivrisineklerden
şikayetçi. Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek
sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştu-
ğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldı-
ğını öne sürdü. Ara sokak ve parklarda da ilaçlama
yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, evlerinin cam-
larına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.

Çok rahatsız edici oluyor

30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu
söyleyen Bülent Demirci, "Çocuklarda özellikle izleri
falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor.
Benim de 3 tane çocuğum var. İki dakika duramıyo-
ruz, aşırı derecede sivrisinek var. Çocuklarımız var
ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık
da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara
ve iltihaplanma da oluyor" diye konuştu. Daha fazla
ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyleyen bir başka
mahalle sakini, parklar ile çıkmaz sokakların da ilaç-
lanmasını istedi. Mahalle sakini Ahmet Sarıkaya da,
"Sarıyer bölgesi yeşil olduğu için genelde oluyor.
İlaçlama yapılıyor ama yetersiz kalıyor. Değişik bir
sinek, diğerlerine benzemiyor" ifadelerini kullandı. 9
yaşındaki bir çocuk ise "Bizim bahçede sinek dolu.
Herhalde yuva yapıyorlar. Isırınca bir hafta falan
geçmiyor izleri. İlaçsız bahçeye inemiyoruz. Değişik
bir sinek" diye konuştu.

Birlikte mücadele edelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise sivrisinek-
lere SMS yoluyla yapılan uyarıda bulundu. Gönde-
rilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz,
göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mü-
cadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı
altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler
için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak
suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivri-
sinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle
hep birlikte mücadele edelim" de-
nildi. Mesajın sonunda bir de bir
animasyon filmi linki paylaşıldı.
Sivrisineklerin üreme alanları-
nın gösterildiği animasyon
filminde "Sivrisineklerin
üreme alanlarının yüzde
80'i insan eliyle oluşur"
gibi bilgilere yer ve-
rildi. DHA

“Ya yarın mülakatta beni beğenmezlerse…”
“Ya işi alamazsam…”
“Bu uçuşta kesin başımıza bir şey gelecek, 
çok kaygılanıyorum.”

“ Sunumu yapacağım sırada her şeyi unutup rezil ol-
maktan korkuyorum”.Bu ve benzerleri cümleler size
tanıdık geliyor mu?

Özellikle son dönemlerde insanlardan sıkça ‘korkuyo-
rum, kaygı duyuyorum, endişeleniyorum’ sözlerini duyuyo-
rum. Bu söylemler aynı anlama geliyor gibi görünseler de
aslında farklı halleri yansıtıyorlar.

Korku “somut bir tehlikeye” karşı verilen yanıttır. Yani
gerçektir. Kaygı ise korkuya bağlı, olasılıkla ilgili bir üzün-
tüdür. Henüz gerçekleşmemiştir.Endişe, kaygıya dayalı dü-
şüncedir, yani bir kuruntu. Gerçekle bağı olmak zorunda
değildir. Yazının başında verdiğim örnek sözler de dikkat
ederseniz bu doğrultudadır. Birçok kimse endişelerini kont-
rol edemediklerinden söz ederler. Oysa endişe bir sonuçtur
ve normalin dışına çıkma halidir. Sonuçları değiştirmenin
en temel ve kalıcı yolu nedenleri değiştirmektir. Korku
doğal bir duygudur. Neyden korkacağımızı ise biz üretiriz.
Denetim altında alınamamış zihinler endişeyi var etmekte-
dirler. Eğer korku duygumuzu kontrol edebilir ve doğru yö-
netilebilirsek, zihnimiz kaygı ve endişe üretmeyecektir.

“Endişe sallanan bir sandalye gibidir: sana yapacak bir
şey verir fakat asla bir yere götürmez.” 

Erma Bombeck.
Bir düşünelim…
Bugüne değin hangi kaygımız, hangi endişeli davranışla-

rımız bir problemi çözmüş veya bir durumu olduğundan
daha iyi hale dönüştürmüştür? Hiçbir kaygı ve endişe her-
hangi bir problemi çözmemiştir. İşlerin yolunda gitmediği
için üzülen bir esnafın, krizin yaklaştığını gören bir eko-
nomi bakanının, ülkesinin iyiye gitmediğini gören bir başba-
kan ve toplumun duyduğu kaygı, hiçbir yaraya şifa
olmamıştır. Çünkü endişe, düşüncelerimizi gölgeler ve ener-
jimizi tüketir. 

Sorunlar bir tek akılcı düşünce, doğru ve kararlı eylem-
lerle çözülür.Endişeler zihnimize saldırdığında düşünme-
meye çalışmak, düşünmemek için çabalamak birkaç saniye
için iyi hissetmemizi sağlayabilir. Fakat bu tutum bir çözüm
olmaktan çok bizi problemin merkezinde tutar.Bununla il-
gili en iyi örneklerden biri pembe fil deneyidir. 

Elinize bir kâğıt kalem alın ve bir dakika boyunca
pembe bir fil düşünün. Pembe fili her düşündüğünüzde kâ-
ğıda bir işaret koyun. Bir dakikanın sonunda kaç tane işa-
ret koyduğunuzu sayıp not edin. 

Ardından bir dakika boyunca pembe bir fili düşünme-
meyi deneyin. Onun dışındaki her şeyi düşünebilirsiniz fakat
kesinlikle pembe fili çağrıştırmayacak şeyler olmalı. Eğer
aklınıza pembe fil gelirse kâğıda not alın. Bir dakikanın so-
nunda her iki sonucu da karşılaştırın. 

Hangisinde daha fazla işaret koydunuz? Pembe fili dü-
şünmemeye çalıştığınızda değil mi? Bir şeyi düşünmeyi en-
gellemeye çalışmak aslında o şeyi daha yoğun
hatırlamamıza ve zihnimizde canlanmasına sebep olur. 

* * * 
Bu nedenle endişeyle başa çıkarken bunu tetikleyen her

ne varsa, engellemek yerine onları değiştirerek pozitif etki-
ler yaratmaya odaklanmalıyız. 

İnsanlar kaygılarından kurtulmak istiyorlar fakat nasıl
üstesinden geleceklerini bilmiyorlar. Erma Bombeck’in
Nasıl Endişe Etmeyi Bırakırız & Yaşamaya Başlarız kita-
bından öğrendiğim üç basit ve etkili çözüm önerisinde bu-
lunmak istiyorum.

1) Endişenizi Analiz Edin
Bir dahaki sefere bir şey için endişelendiğinizde, bir

kâğıt, kalem alın ve aşağıdaki iki soruyu yazın.

- Ne için endişeleniyorum?
- Bu konuda ne yapabilirim?

Endişenizi ayrıntılı olarak açıklayın, ardından yapabile-
ceğiniz en az üç eylem planı yazın. Bunu yaparken fark ede-
ceksiniz ki endişenizden duygusal olarak uzaklaşacak ve
seçeneklerinizi objektif olarak değerlendirebileceksiniz. 

Hangi hareket tarzınızın en yüksek pozitif sonuç olasılı-
ğına sahip olduğunu belirleyin. Emin değilseniz, beş dakika
boyunca herhangi bir iyi seçenekle devam edin ve endişelen-
meyi bırakın. Beş dakika sonra kararınız doğru geliyorsa

devam edin. Değilse, bir sonraki en iyi seçe-
neğe geçin.

Ne kadar çok önlem alırsanız, o kadar endişe ortadan
kalkar.

2) En Kötüyü Kabul Edin, Sonra İyileştirin
Willis Carrier, ilk elektrikli klima ünitesini icat etti ve 20

yılı aşkın bir süre boyunca Carrier Corporation'a liderlik
yaptı. Kariyerinin başlarında gaz tesislerinde ekipman
kuran bir mühendis olarak çalıştı. Bir projede başarısızlığın
eşiğine geldiğinde ise yoğun bir endişe duygusuyla savruldu.

İçinde sarmalandığı girdaptan kurtulmak için bir yol
bulmalıydı. O da en kötü senaryoyu gözünde canlandırmayı
seçti ve yarattığı bu hikâyedeki rolünü analiz etti. Kendisi
için en kötü ihtimal ne olabilirdi? En kötü ihtimal gerçekle-
şirse eğer yaşamını idame ettirebilir miydi? İdame ettirebi-
lirse bunu en az zararla nasıl gerçekleştirebilirdi?Bu ve
onlarca sorunun yanıtını düşünce yoluyla deneyimleyen Car-
rier, tüm iyi veya kötü olasılıklara karşın hayatta ve ayakta
durmayı seçti.Eğer verimli, disiplinli ve kararlı çalışırsa ye-
niden bir iş bulabileceğini, yeniden bir iş var edebileceğini
ve ardışık üretimlerle kaybettiği (!) itibarını yeniden kaza-
nabileceğini biliyordu. Endişelerine dair bu yaklaşımı, ko-
nuları bir kez daha değerlendiren bu tutumu onun en kötü
senaryoda dahi nasıl bir rol alacağını dahası nasıl bir rol or-
taya koyacağının fikrini ve bilincini geliştiriyor, bu da zih-
nindeki endişe bulutlarının dağılmasını sağlıyordu.Böylece
söz konusu projesine ek bir takım daha kurdu ve yok oluşa
sürüklenen akışı var oluşa çevirdi. Çözüm için gerekli mü-
dahaleleri yapmasının ardından, şirketi potansiyel olarak
20.000 $ kaybetmekten 15.000 $ kazanmaya gitti. Bu
rakam 1899 yılında küçük bir servetti.

Carrier durumu şöyle özetledi; “Endişelenmenin en kötü
özelliklerinden biri, konsantre olma yeteneğimizi yok etme-
sidir. Kendimizi en kötüsüyle yüzleşmeye zorladığımızda ve
zihinsel olarak kabul ettiğimizde, tüm o belirsiz hayalleri
ortadan kaldırır ve kendimizi sorunlarımıza odaklanabildi-
ğimiz, içinde bulunduğumuz duruma sokarız.” 

3) Endişenizi Bölümlere Ayırın
1900’lerin başında, büyük gemiler, geminin bir kısmını

su basarsa, kaptanın su basan bölmeyi su geçirmez kapı-
larla kapatabilmesi ve geminin batmasını önleyebilmesi için
tasarlandı.

Bu tasarımı bir benzetme olarak hayatınıza uygulayın:
geminizin kaptanı olduğunuzu ve dünün pişmanlığını ve ya-
rının endişelerini kapatan bir düğmeyi kullanarak ‘gündüz
kapalı bir kompartımanda’ yaşamanıza izin veren bir düğ-
meye basabildiğinizi düşünün.

‘Gündüz kompartımanınızı’ etkinleştirmek için her
sabah uyanın ve her günün yeni bir hayat olduğunu hayal
edin. Yaşınız dün gece uyuduğunuzda öldü (herhangi bir
pişmanlıkla birlikte) ve bugün temiz bir sayfanız var.

O zaman kendinize, “Bugünle ilgilenirsem, yarın da
kendi kendine hallolur” deyin.

Kitapta Dale Carnegie, “Yarın için hazırlanmanın en iyi
yolu, tüm aklınız ve coşkunuzla bugünün işini bugün mü-
kemmel bir şekilde yapmaya yoğunlaşmaktır. Geleceğe ha-
zırlanmanın tek olası yolu budur” der.

“Dün sadece bir rüya, yarın ise sadece bir hayaldir.
Ancak iyi yaşanmış bir bugün, dünü bir mutluluk rüyası ve
her yarını bir umutlu hayal yapar.” 

Kalidasa
Şimdinin sorumluluklarını yerine getirmek, bugünün so-

runlarını çözmek ve yarına hazırlanmak için elimizden gele-
nin en iyisini yapıyorsak, neden yarın için endişe duyuyoruz?

Hayatımızda yapacağımız en ufak bir değişiklik dahi en-
dişeyle mücadelenizde bize olumlu yansıyacaktır. Bu yakla-
şımı hayatımızın bir parçası haline dönüştürmemiz
gerekmektedir. Çünkü asıl meselemiz endişenin ardından to-
parlanmak değil, hiç endişelenmemek; tüm endişe kapıları-
nın kapanmasını sağlamaktır. 

Hemen bugün yukarıda belirttiğim üç tekniği uygulaya-
rak bazı korku ve kaygılarımızı tarihin tozlu sayfalarına
gönderebiliriz.

Psikologların da söylediği gibi; depresyon geçmişte, kaygı
ise gelecekte yaşamaktır. Bunu ancak sevinç dengeler çünkü
sevinç şimdiki zamandır.

Endişelerden 
kurtulabilmek

Trafo Yağ Değişimi ve Bakım Yapılması hizmet 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 : 2021/388814
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41'inci Bakım 

Fabrika Müdürlüğü 34940 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163959869 - 2164464696
c) Elektronik Posta Adresi : goker.govse@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut trafoların (10 Adet) yağ değişimi ve bakımının 

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

b) Yapılacağı yer : 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü (Tuzla/İSTANBUL)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20(Yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41inci Bakım Fabrika 

Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.07.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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
Yönetimdeki 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 tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu 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 be-
delin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon 
Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alı-
nan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan bel-
gelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde
geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektördeki kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan Kompanzasyon ve/veya
Trafo Sistemlerinin bakımı veya Onarımı
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 zo-
runludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü 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) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
41'İNCİ BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
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İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında
yara oluşmasına neden olan sivrisinekler bir
çok ilçede görünmüye başladı. İBB ise SMS
ile sivrisinek uyarısında bulundu

KABUSU BÜYÜYOR;
İBB SMS İLE UYARDI

Ziya Şakir yılmaZ
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

REZiDANS iZNi
2017

yılından
beri bölüm

bölüm imara
açılan Çekme-

köy Kışlası'nın
458, 459 ve 460

sayılı parsellerini
kapsayan yaklaşık 860

bin metrekarelik kısmı
için Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı yeni plan hazırladı.
Plan açıklama raporunda yer

alan bilgilere göre Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı
ile Milli Savunma
Bakanlığı arasında
Çekmeköy Taşdelen
Mahallesi'ndeki
458, 459 ve 460 sa-
yılı parsellerin de-
ğerlendirilmesi için
protokol imzalandı.
Sözcü'nün haberine
göre protokole

konu olan yaklaşık 860 bin metre-
karelik alan 2020 yılının kasım
ayında bakanlık tarafından  “rezerv
yapı alanı” yani yeni konut alanı
ilan edildi. Buna göre hazırlanan
planlar da Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından onaylanarak as-
kıya çıkarıldı.
Önce 1/100 binlik Çevre Düzeni Pla-
nı'ndaki “askeri alan, askeri güven-
lik bölgesi ve jeolojik açıdan
yerleşime sakıncalı alan” fonksi-
yonu iptal edilerek “Havza içi reha-
bilite edilecek alan” fonksiyonu
verildi. Alt ölçekli planlarda da eski
askeri alanındaki yapılaşma koşul-
ları belirlendi. Plan açıklama rapo-
runda alanın işlevini yitirmiş askeri
alanda kaldığı belirtilerek plan ça-
lışmasıyla gelişme konut, ticaret,
cami, eğitim alanları, park, idari
hizmet alanı, sosyal tesis fonksiyon-
ları verildiği kaydedildi. Alanda 7
bin kişilik nüfus öngörüldü. 860 bin
metrekarelik eski askeri alanın 355

bin 881 metrekaresi konut ve ticari
birimler için ayrıldı. “Gelişme konut
alanı” olarak tanımlanan bölgeye 3
katlı yapılar inşa edilecek. “Tica-
ret+konut” olarak ayrılan alanlara
da yapılacak binaların yüksekliği 4
kat ile 7 kat arasında değişiyor. “Ti-
caret+ konut” alanlarına  AVM,
otel ve rezidans yapılabilecek.  İn-
şaat hakkı da en düşük 0.25, en
yüksek 1.60 olarak belirlendi. Plan-
lama alanının 503 bin metrekaresi;
okul, hastane, cami, idari hizmet
alanı, yol, sosyal tesis, park  gibi
fonksiyonları kapsayan donatı
alanları için ayrıldı.  Park için 19 bin
metrekare, pasif yeşil alan için 12
bin metrekare ayrılırken, 114 bin
metrekarelik alanın da ağaçlandı-
rılması planlandı. 118 bin metreka-
relik ormanlık alanın da
korunmasına karar verildi. Alanın
tamamı Ömerli Barajı Havzası uzun
mesafeli koruma kuşağında 
bulunuyor.

Ferahevler 
Mahallesi'nde 

oturduğunu söyleyen
Bülent Demirci, 

“Çocuklarımızda 
kaşınmaktan dolayı
yara ve iltihaplanma

da oluyor" diye
konuştu.



Yakın tarihin eşi benzeri görülmemiş
katliamının yaşandığı, 5 günde 8 bin
372 Boşnak’a mezar olan Srebrenitsa’da
dünyaya gelen Ado Hasanoviç, anne,
babası ve dedesiyle kaçmayı başardı.
Ancak Hasanoviç’in dedesi, birçok kişi gibi
kaçarken, Sırp askerler tarafından öldürüldü.
Henüz 6 yaşındayken yaşananlara tanıklık
eden Hasanoviç, annesinin 26 yıl önce
dedesinin bulunması için yaptığı başvurudan
hala bir sonuç alamadıklarını ve kemiklerinin 
bulunup Potoçari Anıt Mezarlığı’na
defnedilmesini istediklerini söyledi.
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İstanbul Avrupa Yakası Geneli Asfalt Kaplama Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/361400
1-İdarenin
a) Adresi : Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi 8/2 

34668 Selimiye Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : (0216) 343 24 92 - (0216) 343 24 64
c) Elektronik Posta Adresi : teknik@isfalt.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Asfalt Kaplama Yapılması işidir. Ayrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası Geneli
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 575 (BeşYüzYetmişBeş) 

takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Genel Müdürlük Binası - Konferans Salonu 
Selimiye Mah. Atölyeler Cad. No: 8/2 Üsküdar /
İstanbul

b) Tarihi ve saati : 04.08.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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
Yönetimdeki 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği”nde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda 
yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında
teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif 
puanları; 
TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif 
fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.”
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam
puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puan-
lamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İŞ KALEMİ ADI PUAN
ISF.FIN.01 10
ISF.BIK.01 4
ISF.BIK.04 3
ISF.BIK.02.A 3
ISF.NKL.01 1
ISF.NKL.02 3
ISF.NKL.03 3
ISF.NKL.04 3
ISF.NKL.05 1
ISF.NKL.06 1
ISF.NKL.07 1
ISF.NKL.08 1
ISF.NKL.09 1
ISF.NKL.10 1
ISF.NKL.11 1
ISF.NKL.12 1
ISF.ROB.01 5
ISF.ROB.YAMA 4
ISF.ELİŞ. 2
ISF.KAZI 1
TOPLAM 50
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin
toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam 
yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda 
her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri 
%70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik
değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının 
toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate 
alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,ifade eder. “
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar 
dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük Binası - Evrak Kayıt Servisi Selimiye Mah. Atölyeler Cad. No: 8/2 Üsküdar /
İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GENELİ ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!
DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!

‘BEN SREBRENİTSALIYIM’ 
BELGESELİ İLE ÖDÜL ALDI
Geçen zor çocukluğunun ardından, yıllar sonra belgesel
filmi çekmeye başlayan Hasanoviç, yaşadığı süreci şu sözlerle
anlattı: "Savaşın izleri bir nebze silindiğinde, yeniden Srebre-
nitsa’ya yerleştim. O dönemde ‘Srebrenitsa Dostları’ isimli

bir derneğe üye oldum. Kamerayı elime alıp
nasıl çekim yapıldığını, teknik işlerin nasıl yürü-
düğünü öğrenmeye başladım. Aslında çocukken
de kamerayla ilgili her şey ilgimi çekiyordu.
Çünkü babam amatör bir kameramandı. Onu
izlerken özenirdim. O zamanlar içime işlenen
kamera sevgisi bugün de büyümeye devam edi-
yor. Ben 2007’den beri belgesel çekiyorum. ‘Ben
Srebrenitsalıyım’ adlı ilk belgesel filmimi de o
zaman çekmiştim. Mostar’da düzenlenen Sa-
raybosna Film Festivali’ne gitme imkanı bul-
muştum ve bu belgesel ile ödül almıştım. Bu
ödül beni çok motive etmişti ve Saraybosna Film

Akademisi’ne kayıt yaptırdım. 2010 yılında mezun olduktan
sonra Roma’ya gittim. Orada da Ulusal Film Akademisi’ne
kayıt yaptırdım ve kariyerimi inşa etmeye başladım. Film yö-
netmenliği ile ilgili eğitimler aldım. Ardından yüksek lisansımı
yapmak için Saraybosna Devlet Akademisi’ne gittim. 1 yıl
boyunca orada kaldım ve yüksek lisansımı senaryo yazarak
tamamladım. Kötü geçen çocukluğumun ardından böyle bir
eğitim alacağım ve bugün belgesel yönetmeni olacağım hayal
bile edememiştim. Babamın bana aşıladığı kamera aşkıyla,
sevdiğim bir şey üzerine inşa ettiğim kariyerime devam ederek
para kazanacağımı hiç düşünmemiştim.”

YAŞANANLAR ÇIPLAKLIĞIYLA 
ANLATILMALI
SrebrenitSa Katlia-
mı’nı anlatan birçok film
olduğunu ancak bunların
yetersiz olabileceğini söy-
leyen Hasanoviç, sadece
Srebrenitsa değil tüm dün-
yada yapılan katliamların
ve soykırımların gözler
önüne serilmesi gerektiğini söyledi. Hasanoviç, “Srebrenitsa
ile ilgili bir sürü film, dizi çekildi. Kitaplar yazıldı. En son izle-
diğimiz ‘Quo Vadis Aida’ filmi üzerinden örnek verecek olur-
sak, Jasmila Zbanic hayatında Bosna Hersek adını bile
duymamış kişilere bir yaşanmışlığı, çıplaklığıyla anlattı. Belki
yaşananlarını unutmaya çalışanlar, unutanlar ya da hiç ha-
beri olmayanlar olmuştu. Dolayısıyla bence Srebrenitsa’da
yaşananlara dair film, belgesel, dizi çekmek veya kitaplar yaz-
mak çok önemli. Çünkü bir ‘soykırım’dan bahsediyoruz.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan en büyük katliamlar-
dan birinden bahsediyoruz” dedi.

11 Temmuz 1995’te Bosna Her-
sek’in doğusundaki Srebre-
nitsa’da İkinci Dünya

Savaşı’ndan sonra en büyük soykırım ya-
şandı. Sırp askerler, kadın, çocuk, yaşlı ayır-
maksızın 5 günde 8 bin 372 Boşnak’ı
Müslüman ve Türk oldukları gerekçesiyle
katletti. Yakın tarihin en acı ve en kara günü
olarak kayıtlara geçen Srebrenitsa Soykırı-
mı’nın üzerinden 26 yıl geçse de acıları hala
taze. 1986’da Bosna Hersek’in Srebrenitsa
kentinde doğan Ado Hasanoviç, 1992’de
Sırp askerlerin, ailesiyle yaşadığı Glogova
köyüne saldırması sonucu evini ve yakınla-
rını kaybetti. Annesi Fatima, babası Bekir ve
dedesi Suljo Junuzoviç (Sülo Yunuzoviç) ile
bölgeden kaçan Hasanoviç, yıllarca ailesiyle
kaçarak hayata tutunmaya çalıştı. 1995’te
dedesi Junuzoviç’i kaybeden Hasanoviç,
kendisini Sırp askerlerin öldürdüğünden
emin olduklarını ancak nerede ve nasıl öldü-
rüldüğünü bilmediklerini söyledi. Hasano-
viç, annesinin 26 yıl önce Junuzoviç’in

cenazenin bulunması için ilgili makamlara
başvuruda bulunduğunu ancak hala bir
dönüş olmadığını belirtirken, kemiklerini
bulup Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnetmek
istediklerini de dile getirdi. Yaşadığı kötü ço-
cukluğun ardından, çocukken babasında
gördüğü ve çok sevdiği kamera ile ilgili bir
kariyer inşa eden Hasanoviç, bugün belgesel
filmi çekerek geçimini sağlıyor. Hasanoviç,
başta Bosna Hersek olmak üzere Ameri-
ka’dan Avrupa’ya birçok ülkede çektiği bel-
gesel filmlerinde Srebrenitsa’da yaşananları
anlatıyor.

Evimiz yoktu, hep kaçtık

Yaşadıkları köye yapılan saldırı sonucu aile-
siyle birlikte kaçıp, hayata tutunmaya çalış-
tıklarını söyleyen Hasanoviç, “Savaş
başladığında 6 yaşındaydım ve Srebrenit-
sa’ya yakın Bratunac Belediyesi’ne bağlı
olan Glogova Köyü’ndeydim. Aslında
savaş, 9 Mayıs 1992’de başladı. Yugoslav
Ordusu Bölgesel Sırp Birimi bizim köyü-

müze saldırmıştı. Ben o gün evimi, ailemden
birçok kişiyi kaybettim. Ama annemle ve ba-
bamla oradan kaçmayı başardık. Başımızı
sokacak bir evimiz yoktu, hep kaçıyorduk,
karnımızı doyurmak için yiyecek çalmak zo-
runda kaldığımız zamanlar oldu. Kimsenin
umrunda değildik, 1992-1993 yılları Srebre-
nitsa’nın en kötü yıllarıydı. Bütün dünya
şaşkınlık içindeydi, kimi tam olarak ne ya-
şandığını bile bilmiyordu. Biliyordu, ama
bilmiyordu. 1992’de Sırp askerleri evimize
gelip yakmaya, yıkmaya başladı. İnsanları
dövdüler, kadınlara tecavüz ettiler. Çok kor-
kunçtu. 1995’te yapılan soykırım, 1992’deki
başlangıcın sonuydu” sözleriyle tanık ol-
duğu kötü olayları anlattı.

26 yıldır bulamadık

Srebrenitsa’da 5 günde 8 bin 372 kişi öldü-
rüldüğünü hatırlatan Hasanoviç, “Öldürü-
lenlerden biri de benim dedem. O zaman 65
yaşındaydı. Bir otobüsten çıkarıldı ve öldü-
rüldü. Ama biz bugün nerede, nasıl öldürül-

düğünü ve cenazesinin nerede olduğunu bil-
miyoruz. Annem, babası öldüğünde henüz
30 yaşındaydı. Onun için bu da çok büyük
bir travmaydı. Dedem öldürüleli 26-27 yıl
oldu ama biz hala bir kemiğini bile bulama-
dık. 1995’te savaştan kaçanlar Tuzla’nın ya-
kınlarında bulunan Dubrava Havaalanı’na
gelmişti. Biz de annemle birlikte dedemi ve
babamı aramaya gitmiştik. İkisini de bula-
mamıştık. Oraya sadece kadınlar ve çocuk-
lar gelebilmişti. Babam hayatta kalmayı
başardı ve 16 Temmuz’da Srebrenitsa’ya
geldi” dedi. Dedesinin bir mezarı olmasını
istediklerini söyleyen Hasanoviç, şöyle ko-
nuştu: "Srebrenitsa’da, savaşta kaybolan
veya öldürülenleri aramak için kurulmuş bir
enstitü var. Annem, dedemin naaşını, bul-
mak için oraya başvurdu. DNA testleri ya-
pıldı, kan verdi. 26 yıldır, hiç değilse
kemiklerinin bulunması için bekliyoruz. Bir
mezarının olmasını istiyoruz. Dedem de
dahil olmak üzere henüz bulunamamış bin
500 kişi var."  DHA

DEDESİNİN 
KEMİKLERİNİ ARIYOR!



KERALA Sağlık Bakanı Vee-
na George, yaptığı açıkla-
mada, Thiruvananthapu-

ram (Trivandrum) kentinde 14 
kişide Zika virüsü tespit edildi-
ğini doğruladı. George, virüsün 
ilk kez, 28 Haziran’da baş ağrısı, 
ateş ve döküntü şikayetiyle has-
taneye başvuran 24 yaşındaki 
hamile bir kadında görüldüğünü 
belirtti. Açıklamada, muson yağ-
murlarından etkilenen bölgele-
rin sivrisineklerin üreme alanı 
haline geldiği dile getirildi.
Sivsinekten bulaşıyor 
Zika virüsü, insanlara efekte 
“Aedes aegypti” türü sivrisine-
ğin sokmasıyla bulaşıyor.
Sivrisinek sokması dışında kan 
ve cinsel ilişki yoluyla da bulaş-
tığı ortaya çıkan Zika virüsüne, 
ilk kez 1947’de Uganda’nın Zika 
ormanlarındaki maymunlarda 
rastlanmıştı. Zika virüsünün, 
hamilelere bulaşması halin-
de, bebeklerde nörogelişimsel 
bozukluğu ifade eden mikrosefa-
liye neden olduğu düşünülüyor.  
Ateş, gözlerde kızarma, kusma, 
döküntü, baş, kas ve 
eklem ağrısı gibi 
belirtiler gös-
teren hasta-
lığın, özgün 
bir tedavisi 
ve önleyici 
aşısı bulun-
muyor.

LÜBNAN’DA ülkenin başlıca iki 
enerji santralinin faaliyetleri 
durdu ve ülkenin büyük bölümü 

neredeyse tamamen karanlığa gömüldü. 
Santrallerde yakıtın tükenmesi nedeniy-
le duran faaliyet, halkın günde sadece 
iki saat elektrik alabildiği krizi daha da 
derinleştirdi.

Döviz sıkıntısı nedeniyle Lübnan, 
yabancı enerji tedarikçilerine ödeme 
yapmakta zorlanıyor.

Ülkedeki eczaneler de, yabancı ilaç 
ithalatçılarına ödeme yapılamaması yü-
zünden yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle 
greve gitti. Elektrik santrallerinin sahibi 
Electricite Du Liban (EDL) ülkenin 
elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşıla-
yan Deir Ammar ve Zahrani santralle-
rinin kapandığını açıkladı. Petrol yüklü 
tankerler, sahiplerinin hesabına dolar 
cinsinden para transferi yapılana kadar 
yüklerini boşaltmayı reddediyor. EDL 
ülkenin doğusundaki Zahle kentinin 
sakinlerine elektrik tüketim oranlarını 
minimuma indirmeleri çağrısında bu-
lunda ve “Lübnan genelindeki elektrik 

tedarikinin süresiz olarak kesildiğini” 
bildirdi. BBC Muhabiri Sebastian 
Usher, ülkenin büyük kısmının su 
dağıtımına da karne uygulamasıyla 
karşılaşacağını söylüyor. Su pombalama 
merkezleri de dizel yakıtla çalışıyor ve 
faaliyet gösterebilmeleri için yeterli 
yakıt bulunmuyor.
İlaç sıkınısı kepenk kapattırdı 

Lübnan son 18 aydır büyük bir 
ekonomik kriz yaşıyor. Bazı yerel sağlık 
şirketlerinin, kanser ve kalp ilaçları 
tükendi.Eczaneler, ilaç sıkıntılarını 
protesto etmek için Cuma günü kepenk 
kapattı.

Ekonomik sorunlar, nüfusun yarısının 
yoksulluğa mahkum olmasına yol açtı 
ve yolsuzluklarla ihmali protesto eden 
kitlesel gösteriler düzenlendi. 
Grev başlatıldı

Ekonomik krizdeki Lübnan’da bir 
süredir dağıtım şirketlerinden yeterli 
miktarda ilaç temin edemeyen eczane-
ler greve gitti. Lübnan’daki eczaneler, 

devletin ilaç sektörüne sağladığı süb-
vansiyonu sürdürmesine yönelik net bir 
mekanizma oluşturulmamasını protesto 
ediyor.

Eczane Sahipleri Derneğinden 
yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ilaç 
sıkıntısı nedeniyle cuma sabahından 
başlayarak genel grev ilan edildiği 
belirtildi. Sağlık Bakanlığının bir an 
önce Merkez Bankası ile yapılan an-
laşma uyarınca ilaç listelerini hazırla-
maya davet edildiği açıklamada, “İlaç 
ithalatçılarının, Merkez Bankasının 
defalarca ödeme yapacağını açıkladığı 
ilaçları piyasaya sürmelerini sağlamanın 
tek yolu, ilaç listelerinin hazırlanması 
ve sınıflandırılmasıdır.” ifadelerine 
yer verildi.Lübnan ilaç İthalatçıları 
ve Ecza Depoları Sendikası, 4 Tem-
muz’da döviz likidite sorunu nedeniyle 
bir aydan uzun süredir ithalata ara 
verilmesi neticesinde ilaç stoklarının 
tükenebileceği uyarısında bulunmuştu. 
Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, 
5 Temmuz’da yaptığı yazılı açıklamada, 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 

öncelikler doğrultusunda ilaç sektö-
rüyle ilgili bankalardan gelecek kredi 
ve faturaların ödemesini yapacaklarını 
belirtmişti.
Ekonomik kriz büyüyor

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi 
bölünmeler açısından oldukça kırılgan 
bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 
1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu 
yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, 
Merkez Bankası kuru sabit tutsa da 
bankalarda ve karaborsada büyük 
değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem 
görüyor. Mezhepsel siyasi grupların, 
yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Has-
san Diyab hükümetinin yerine yenisini 
kurma konusunda anlaşamadığı için 
kriz her geçen gün farklı sektörleri 
vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak 
üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı 
aşkın süredir sübvanse eden Merkez 
Bankasının rezervleri de günden güne 
eriyor.

Hindistan’da 
Zika korkusu

YUNANiSTAN’DA
20 Temmuz alarmı 

“Aedes aegypti” türü sivrisinek sokmasıyla 
insanlara bulaşan Zika virüsü, Hindistan’ı 

alarma geçirdi. tespit edildi. İlk kez 28 
Haziran’da hamile bir kadında ortaya çıkan 

virüs, toplamda 14 kişide tespit edildi.

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-
snşöyle 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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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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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.  
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15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  
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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

LUBNAN TEPELUBNAN TEPE
USTU CAKILDIUSTU CAKILDI

Lübnan, Beyrut Lima-
nı’ndaki ‘tarihinin en 
korkunç’ patlamasının 
üzerinden tam bir yıl 
geçmiş olmasına rağ-
men ülke bir türlü to-
parlanamadı. Ekonomik 
olarak adeta tepe üstü 
çakılan ülkede halkın 
öfkesi büyürken Lübnan 
kriz nedeniyle karanlığa 
gömüldü. Ülkede enerji 
sorununun yanında 
ciddi sağlık problem-
leri de eczacıları greve 
sürükledi.

4 Ağustos 2020’de Beyrut Lima-
nında 2 bin 750 kilo amonyum nitra-

tın infilak etmesiyle meydana gelen ve 
uluslararası basında “Lübnan’ın miladı” 

şeklinde anılan patlama, arkasında 200’den 
fazla ölü ve binlerce yaralı bırakarak ülkede 

sosyo-politik zeminli büyük bir şok dalgasının 
oluşmasına neden olmuştu. Patlama netice-

sinde Lübnan’ın en önemli ticaret limanı-
nın  gördüğü hasarın yanı sıra, bir yıldır 

devam eden protestolar ve küresel 
pandemi nedeniyle oluşan ekono-

mik kriz ülkenin  daha büyük 
bir çıkmaza girmesine 

neden oluyor. 

ÜlkeÜlke
çıkmaza girdiçıkmaza girdi

CCiiLVEGOZU LVEGOZU 11 
yıl daha açıkyıl daha açık
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’ye sınır 

ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının 
bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’daki 
KKTC ziyareti nedeniyle alarm durumda. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias, Erdoğan’ın ziyaretini bir ‘dönüm noktası’ saydığını söyledi

BMGK’DE kapalı oturumda 
yapılan oylamada “Suri-
ye’ye sınır ötesi yardım 

mekanizması” olarak nitelenen 
Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl 
daha açık kalması oy birliği ile 
kabul edildi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki 
yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan 
ve hayati önem taşıyan ulus-
lararası insani yardım malze-
melerinin gönderildiği tek sınır 
kapısı Cilvegözü, Rusya’nın 
engellemesi durumunda yarın-
dan itibaren kapanma riskiyle 
karşı karşıya bulunuyordu. BM, 
Suriye’ye uluslararası yardımla-

rın yapılmasına imkan tanıyan 
BMGK kararlarının yetkilen-
dirdiği mekanizmayla 2014’ten 
bu yana, özellikle Suriye’nin 
kuzeybatısındaki İdlib’de 5 
milyona yakın kişiye ulaşı-
yor. 2020’ye kadar gıda, ilaç, 
tıbbi ve hijyen malzemesi gibi 
uluslararası insani yardımlar, 
2’si Türkiye’den olmak üzere 4 
sınır kapısından gönderilirken; 
Rusya’nın vetosu ve itirazları 
üzerine sınır kapılarının sayısı 
önce 2’ye indirilmiş, daha sonra 
Rusya, sadece Cilvegözü Sınır 
Kapısı’nın 1 yıl daha açık tutul-
masına onay vermişti.

DENDİAS, “Economist”in 
düzenlediği bir panele 
telekonferansla katılarak 

“Önümüzde, bölgede gerginliğin 
seviyesini ölçeceğimiz, Türki-
ye’nin uluslararası hukuk ve deniz 
hukuku kurallarına uyup 
uymadığını göreceğimiz 
dönüm noktası bir tarih var. 
Bu tarih de 20 Temmuz. Ne 
olacak? Göreceğiz” dedi. 
Dendias bir kez daha, Tür-
kiye’nin 1974’de Kıbrıs’daki 
Barış Harekâtı’nın “saldırı”, 
adadaki Türk askerlerinin 
ise “işgal kuvvetleri” oldu-

ğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, KKTC ziyaretinde önemli 
açıklamalarda bulunacağını açık-
lamış, AB yetkilileri ise Kıbrıs’ta 
iki devletli bir çözümü asla kabul 
etmeyeceklerini söylemişti.

Suudi Arabistan’a 
yeni büyükelçi
Suudi Arabistan Krallığı’na ve Eritre Devleti’ne yapı-
lan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yayımlanan karara göre; Suudi Arabistan Krallığı 

Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan 
Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-

sinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince 
merkeze alındı. Kök’ün yerine ise Suudi 
Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cum-
huriyeti Büyükelçiliği’ne Fatih Ulusoy 
atandı. Kararda, Eritre Devleti Nezdinde 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne 
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince 
Ahmet Demirok’un atandığı belirtildi.
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HER kadının gardrobunun 
olmazsa olmazları arasında 
çantalar önemli bir yer tu-

tuyor.Çanta modelleri; farklı stilleri, 
renkleri ve çeşitleri ile biz kadınların 
sürekli kullandığı aksesuarlardır.

Proporsyonunuza ve bedeninize 
göre yapacağınız çanta seçimleriyle 
hem çantanın hem de kombinini-
zin hakkını verebilirsiniz. Vücut 
şekillerine göre nasıl çantalar tercih 
edilmeli?
İnce ve uzun boylu

Hemen hemen tüm model ve 
boyda çanta kullanabilirsiniz. Lakin 
özellikle çok küçük çantalardan 
uzak durmanızda fayda var. Messen-
ger çanta, omuz çantası, büyük boy 
sırt çantaları boyunuzu kısmayacak 
ve vücudunuzda sırıtmayacaktır. Bu 
nedenle genellikle orta boy çantaları 
tercih etmenizde fayda var.
Minyon ve kısa boylu

Eğer kısa ve minyon bir yapınız 
varsa büyük boy çantalardan, kaba 
ve geniş iç hacimli çantalardan uzak 
durun. Tercihen kalçanızın altına 
kadar uzanan orta boy ya da küçük 
boy ebatlara sahip omuz çantalarını 
kullanmanız boyunuzu kısaltmaya-
cak, sizi daha hoş gösterecektir.
Armut vücut tipi

Eğer omuzlarınız dar ve kalçaları-

nız genişse dikkati kalçalardan alıp 
üst bedeninize yöneltmek bilinen bir 
göz moda illüzyonudur. Bu nedenle 
kısa askılı ve dikkat çeken parlak 
renkli çantalar kullanabilirsiniz. 
Ebat olarak çok büyük olmayan 
orta boy ya da küçük boy çantalar 
tercih edebilirsiniz. Baskılı ve çok 
büyük çantalar kalçanızı daha büyük 
gösterecekir.
Elma vücut tipi

Eğer göğüsleriniz büyükse ve hafif 
bir ayva göbeğiniz varsa bu defa kısa 
askılı çantalardan uzak durmanız-
da fayda var. Bu defa kullanmanız 
gereken illüzyon ise dikkati üste 

bedene çekmemek. Mümkünse uzun 
saplı omuz çantaları ya da messen-
ger çantalar tam size göre olacaktır.
Atletik vücut tipi

Vücut hatları belirgin ve keskin 
olan atletik kadınlar çanta seçerler-
ken köşeli ve açısal çantalar tercih 
edebilirler. Bu çantalar vücudunuzu 
ön plana çıkarır ve güzel bir görü-
nüm yakalamanızı sağlar. Bununla 
beraber yuvarlak detayalara sahip 
ve aksesuar barındıran çantaları da 
deneyebilirsiniz. Çantanın boyutu 
çok farketmez. İster küçük çantalar 
kullanabilir, isterseniz de büyük boy 
çantalardan takabilirsiniz.

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-
snşöyle 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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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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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

VUCUDUNUZA VUCUDUNUZA 
GORE SECiN!GORE SECiN!
Renkleri ve desenleriyle tüm ilgimizi üstlerine toplayan çantaları seçerken dikkat 
etmemiz gereken tek nokta görüntüsü olmamalı.Modaya göre değil vücudunuza 

göre giyinerek doğru seçimler yapabilir ve iyi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3.5 metre boyundaki 
bir kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan, dört ay sürecek yolculuğunu anla-
tan The Walk - Yürüyüş projesi, Amal’ın 27 Temmuz’da Gaziantep’te atacağı ilk adımla başlıyor

Beykoz Kundura’da 16 Temmuz’da başlayacak olan Bir Yaz Gecesi 
Festivali’nde 11 film izleyici ile buluşacak. Festivbal zengin film ve müzik 

programıyla İstanbullu sanatseverler Boğaz’ın kıyısında ağırlayacak

16 Temmuz-12 Eylül tarihleri 
arasında Beykoz Kundu-
ra’da gerçekleşecek festival, 

fi lmden müziğe uzanan zengin ve 
renkli programı ile İstanbullu sanat-
severleri Boğaz’ın kıyısında karşı-
layacak. Aralarında “A Star Is Born 
/ Bir Yıldız Doğuyor”, “Black Swan 
/ Siyah Kuğu”, “Red Shoes / Kırmızı 
Pabuçlar”, “Suff ragette / Diren!” 
ve “Judy”nin de olduğu 11 fi lmin 
seyirciyle buluşacağı festivalde, 
1920’lerden dört sessiz fi lm de BaBa 
ZuLa, Korhan Futacı, Gonca Feride 
Varol, Kolektif İstanbul’un canlı 
performansları eşliğinde gösterile-
cek. Müzik programında Islandman, 
Elif Çağlar, Ercüment Orkut, Taner 
Öngör ve MadenÖktemErsönmez’in 
sahne alacağı Bir Yaz Gecesi Festi-
vali’nin biletleri beykozkundura.
com adresinden satın alınabilecek. 
Kundura Sinema ve Sahne’nin bu yıl 
beşincisini düzenleyeceği Bir Yaz Ge-
cesi Festivali’nin fi lm programı için 
biletler satışa sunuldu. 16 Temmuz 

- 12 Eylül tarihleri arasında Beykoz 
Kundura’da gerçekleşecek festival, 
zengin fi lm ve müzik programıyla 
İstanbullu sanatseverleri Boğaz’ın 
kıyısında ağırlayacak.
Oscarlı yapımlar

Beykoz Kundura’nın Kültür ve 
Sanat Direktörü S. Buse Yıldırım’ın 
küratörlüğünde hazırlanan fi lm 
programında, klasiklerden belge-
sellere, ödüllü yapımlardan canlı 
müzik eşliğinde sessiz fi lme uzanan 
zengin bir seçki seyirciyle bulu-
şacak. Michael Powell ve Emeric 
Pressburger’in Andersen’in aynı adlı 
peri masalından uyarladıkları “Red 
Shoes / Kırmızı Pabuçlar” (1948) ve 
George Cukor’ın Judy Garland’lı “A 
Star Is Born / Bir Yıldız Doğuyor” 
(1954) fi lmleri müzikal tutkunlarını 
Technicolor bir dünyaya sürükler-
ken; Natalie Portman’a En İyi Kadın 
Oyuncu dalında Oscar getiren Dar-
ren Aronofsky fi lmi “Black Swan / 
Siyah Kuğu” (2010), Carey Mulligan, 

Helena Bonham Carter, Meryl 
Streep’in oyunculuklarıyla tarihin 
ilk kadın hareketlerinden birinin 
doğum hikâyesini izleyeceğimiz 
“Suff ragette / Diren!” (2015), 
Renée Zellweger’in Judy Garland 
performansıyla Altın Küre ve 
Oscar ödüllerine uzandığı “Judy” 
(2019) yakın dönemden ödüllü 
fi lmleri de açık hava perdesine 
taşıyacak.

Beykoz Kundura’da 16 Temmuz’da başlayacak olan Bir Yaz Gecesi 

‘Bir Yaz Gecesi
Festivali’ başlıyor

THE Walk - Yürüyüş proje-
sinin Türkiye rotası, Küçük 
Amal’ın 27 Temmuz-8 

Ağustos tarihleri arasında Türki-
ye’de katılacağı etkinlik programı 
ve proje ortakları önceki gün basın 
toplantısı ile duyuruldu. Küçük 
Amal’ın tüm yolculuğu kayıt altına 
alınacak ve belgesel haline gelecek. 
Katıldığı tüm etkinlikler halka açık 
ve ücretsiz olacak
Türkiye’de neler yapacak?

Küçük Amal, Gaziantep’te yürü-
yüşüne başlarken ellerinde ışıklarla 
kendisine yolu gösteren aileler ve 
çocukların arasından ilerleyecek. 
Nefes Müzik Okulu Orkestrası’nın 

açık hava konserini izledikten sonra, 
Karam Vakfı’nın öğrencileri ve 
öğretmenlerinin kendisi için hazırla-
dıkları yolculuk valizini teslim alacak.
Özgecan’ın mezarına ziyaret 

Küçük Amal, Türkiye yolcu-
luğu boyunca sırasıyla Adana’da 
Taşköprü’de yürüyecek; Tarsus 
St. Paul Kilisesi ve Ulu Camisi’ni zi-
yaret edecek, Mersin Şehir Mezar-
lığı’nda Özgecan Aslan’ın mezarına 
çiçek bırakacak; Türkiye’nin en 
eski göçebe topluluklarının yaşadığı 
Bozkır’da (Konya) Sarıkeçililer 
Yörükleriyle tanışacak; Antalya’da 
açık hava film gösterimine katıla-
cak; Pamukkale travertenlerinde 

yürüyüş yapacak; Denizli Kaleiçi 
Çarşısı’nda düzenlenecek fotoğraf 
sergisine katılacak; Selçuk kent 
merkezinde çocuklarla buluşacak; 
Efes antik kenti ziyaret edecek ve 
K2 Urla Nefes Alanı’ndan geçecek.
Çeşme’de mültecileri anma 

Küçük Amal, 8 Ağustos’ta 
Çeşme’de tekneye bineceği Sağlık 
Plajı’nda deniz kenarına uzanan 
ayakkabılardan oluşan bir patikayla 
karşılaşacak. Mülteci krizi süresin-
ce şehirden yolu geçenleri ve karşı 
kıyıya geçerken Akdeniz’de haya-
tını kaybedenleri temsil eden bu sa-
nat yerleştirmesi ile Küçük Amal’ın 
Türkiye rotası son bulacak.

Küçük Amal’ın rotası belli oldu Küçük Amal’ın rotası belli oldu 

Fazıl Say için geri sayım başladı
Temmuz’da kapılarını açan 

Maximum Uniq Açıkhava, 14 Tem-
muz’da başlayacak olan BKM Yaz 
Etkinlikleri kapsamında açıkladığı 
takvim ile İstanbulluların en yeni ve 
en cazip buluşma noktası olacağını 
kesinleştirdi. Konser, tiyatro, stand-
up gösterileri ve sinema program-
ları ile geniş bir yelpazede prog-
rama sahip olan Maximum Uniq 
Açıkhava, 24 Temmuz’da çok özel 
bir konsere ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor. Açıkladığı uluslararası 
turne takviminin ilk sırasında yer 
alan ve bir buçuk yılın ardından ilk 
kez 24 Temmuz’da Maximum Uniq 
Açıkhava’da yeni ve özel bir reper-
tuvarla sahne alacak olan Fazıl Say, 
dinleyicilerine özel bir gece yaşat-
maya hazırlanıyor. Festivalin Temmuz 

ayı programı şöyle:
16, 17 & 24 Temmuz 2021 | 21:00

Suffragette / Diren!

18 & 25 Temmuz 2021 | 21:00

Delphine et Carole Insoumuses / 

Delphine ve Carole

Romantic Comedy / Romantik 

Komedi
30 & 31 Temmuz 2021 | 21:00

A Star Is Born / Bir Yıldız 

Doğuyor



BORDO-mavili taraftarlarla ilgili 
daha önce iyi şeyler duyduğunu 
belirten Gervinho, “Taraftarımı-
zın coşkusunu duymuştum. İmza 
töreninden sonra tatildeyken 
Zokora ile konuştum. Taraftarla-
rın neşeli ve büyük bir ambiyans 
yarattığını biliyorum. Henüz ne 
yazık ki görmedim. İnşallah bunu 
yaşarım. Taraftarlar olmadan 
oynamak çok garipti. Bu duru-
mu sevmiyorum. Ambiyansın 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Koronavirüs nedeniyle taraf-

tarların önünde oynayamadık. 
Sporcular olarak taraftarın önün-
de oynamaya alışığız. Havalima-
nındaki karşılama kendimi çok 
iyi hissettirdi. Bana bahsedilen 
şekilde olduğunu görmek gü-
zeldi. Misafi rperverlik ve 
karşılama çok güzeldi” 
şeklinde konuştu.

R İVA’DAKİ TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde kampta 

bulunan bordo-mavili takımda sabah 
antrenmanı öncesinde yeni transfer-
lerden Gervinho, gazetecilere açıkla-
malarda bulundu. 34 yaşındaki hücum 
oyuncusu, ilk olarak yeni sezon öncesi 
çalışmaları değerlendirdi. Gervinho, 
“Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman 
atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı 
artırıyoruz. Şu an için her şey yolun-
da” dedi.
Uygun bir atmosfer var

Trabzonspor’da çok iyi karşılandığı-
nı dile getiren futbolcu, “Herkes bana 
çok iyi ve misafirperver davrandı. Ar-
kadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet 

iyi. Burada olduğum için çok mutlu-
yum. Sezon sonundaki hedeflerimize 
ulaşmak için uygun bir atmosfer var” 
diye konuştu. Sezon sonu hedefleriyle 
ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, 
“İnşallah şampiyon oluruz. Büyük 
takımlar şampiyon olmak için oynar. 
Trabzonspor da büyük bir kulüp. 
Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu 
başarmamamız için hiçbir neden yok. 
Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah 
sezon sonunda hedeflerimizi elde 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İnandığım için buradayım

Trabzonspor’a transfer olmasında 
teknik direktör Abdullah Avcı ile ken-
disine sunulan projenin etkili olduğu-
nu sözlerine ekleyen Gervinho, “Ter-

cihimin sebebi hocayla 
ilgili güzel duygularım 
olmasıydı. Buraya gelmeden 
önce eski oyuncularla konuş-
muştum. Bana sunulan proje-
nin geleceğine inandığım için 
buradayım” dedi. Trabzonspor’a 
daha kolay adapte olabilmek ve 
daha iyi ilişki kurabilmek için önce 
Türkiye’de oynamış arkadaşlarıyla 
konuştuğunu vurgulayan tecrübeli 
isim, “Yeni hedeflerimiz var. Bu 
hedeflere ulaşma yolunda adaptasyo-
numuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. 
Daha önce Süper Lig’de Galatasa-
ray-Fenerbahçe derbisini izledim. 
Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu 
duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiş-
tim” diye konuştu. DHA

FENERBAHCE’DE
neşeli antrenman

Karşılama çok güzeldi

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

11 TEMMUZ 2021 PAZAR

BORDO-mavili taraftarlarla ilgili 
daha önce iyi şeyler duyduğunu 
belirten Gervinho, “Taraftarımı-
zın coşkusunu duymuştum. İmza 
töreninden sonra tatildeyken 
Zokora ile konuştum. Taraftarla-
rın neşeli ve büyük bir ambiyans 
yarattığını biliyorum. Henüz ne 
yazık ki görmedim. İnşallah bunu 
yaşarım. Taraftarlar olmadan 
oynamak çok garipti. Bu duru-
mu sevmiyorum. Ambiyansın 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Koronavirüs nedeniyle taraf-

tarların önünde oynayamadık. 
Sporcular olarak taraftarın önün-
de oynamaya alışığız. Havalima-
nındaki karşılama kendimi çok 
iyi hissettirdi. Bana bahsedilen 

R İVA’DAKİ TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde kampta 

bulunan bordo-mavili takımda sabah 
antrenmanı öncesinde yeni transfer-
lerden Gervinho, gazetecilere açıkla-
malarda bulundu. 34 yaşındaki hücum 
oyuncusu, ilk olarak yeni sezon öncesi 
çalışmaları değerlendirdi. Gervinho, 
“Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman 
atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı 
artırıyoruz. Şu an için her şey yolun-
da” dedi.
Uygun bir atmosfer var

Trabzonspor’da çok iyi karşılandığı-
nı dile getiren futbolcu, “Herkes bana 
çok iyi ve misafirperver davrandı. Ar-
kadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet 

iyi. Burada olduğum için çok mutlu-
yum. Sezon sonundaki hedeflerimize 
ulaşmak için uygun bir atmosfer var” 
diye konuştu. Sezon sonu hedefleriyle 
ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, 
“İnşallah şampiyon oluruz. Büyük 
takımlar şampiyon olmak için oynar. 
Trabzonspor da büyük bir kulüp. 
Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu 
başarmamamız için hiçbir neden yok. 
Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah 
sezon sonunda hedeflerimizi elde 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İnandığım için buradayım

Trabzonspor’a transfer olmasında 
teknik direktör Abdullah Avcı ile ken-
disine sunulan projenin etkili olduğu-
nu sözlerine ekleyen Gervinho, “Ter-

cihimin sebebi hocayla 
ilgili güzel duygularım 
olmasıydı. Buraya gelmeden 
önce eski oyuncularla konuş-
muştum. Bana sunulan proje-
nin geleceğine inandığım için 
buradayım” dedi. Trabzonspor’a 
daha kolay adapte olabilmek ve 
daha iyi ilişki kurabilmek için önce 
Türkiye’de oynamış arkadaşlarıyla 
konuştuğunu vurgulayan tecrübeli 
isim, “Yeni hedeflerimiz var. Bu 
hedeflere ulaşma yolunda adaptasyo-
numuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. 
Daha önce Süper Lig’de Galatasa-
ray-Fenerbahçe derbisini izledim. 
Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu 
duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiş-
tim” diye konuştu. DHA

Karşılama çok güzeldiKarşılama çok güzeldi
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TEK HEDEFiMiZ
SAMPiYONLUK
Trabzonspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Gervinho, ligde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. 
Gervinho, “İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da 
büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok” dedi

neşeli antrenman
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda sürdüren 
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin sabah saatlerinde 

gerçekleştirdiği idmanı izlemek isteyen çok sayıda taraftar tesise geldi. Sarı-
lacivertli taraftarların ricasını kırmayan kulüp, idmanı yakın bir yerden takip ettirdi

rın neşeli ve büyük bir ambiyans 

yazık ki görmedim. İnşallah bunu 

önemli olduğunu düşünüyorum. 

iyi hissettirdi. Bana bahsedilen 
şekilde olduğunu görmek gü-
zeldi. Misafi rperverlik ve 
karşılama çok güzeldi” 
şeklinde konuştu.

TEK HEDEFiMiZ GERVİNHO son olarak, 
hücum hattının birçok bölgesinde 
görev yapabildiğini ifade ederek, 

“Hücumda oynuyorum. Hangi mevki-
de oynadığımın bir önemi yok. Hoca-
mız beni nerede görmek isterse orada 
oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve 
galibiyeti getirmek için nerede oyna-
mam gerekirse orada oynayacağım. 

Önemli olan nerede oynadığım-
dan ziyade iyi bir perfor-

mans sergilemem” 
diye konuştu.

HücumdaHücumda
 oynuyorum oynuyorum

GERVİNHO

YAKLAŞIK 600 bin Boşnak 
vatandaşın Sırplar tarafından 
soykırıma maruz kalmasının 

ardından 26 yıl geçti. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası Avrupa’daki en 
büyük katliam olarak nitelendirilen 
bu trajedide yaklaşık 600 bin insan 
hayatını kaybederken, Srebrenica’da 
1995 yılında birkaç gün içinde 8 bin 
372 Boşnak acımasızca öldürüldü. 
Bakırköy Belediyesi, soykırıma 
dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 
bin 372 metrelik anma koşusuna ev 
sahipliği yapacak. Bakırköy Belediye-
si ve Türkiye Bosna Sancak Derne-
ği’nin birlikte organize ettiği anma 
koşusu bugün Yeşilköy’de sabah 
08.00’de kent meydanında start ala-
cak ve Florya Sahili’nden de geçerek 
Yeşilköy’de sonlanacak. “Unutma, 

Unutturma” sloganı ile düzenlenecek 
anma koşusuna kayıt yaptıran tüm 
vatandaşlar katılabilecek.

Büyütmek istiyoruz
Tarihteki bu büyük trajediyi 

anmak isteyen herkesi koşuya davet 
eden Bakırköy Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Cavit Ganiç yaptığı 
açıklamada, “Bakırköy belediyesi 
ile Bosna Sancak Derneği birlikte 
bir organizasyonla , Srebrenica’da 
hayatını kaybeden ve bu sene 26’ncı 
yılında andığımız Boşnak soykırımı, 
sadece bir sonuçtu. Srebrenica’da en 
az 8 bin 372 vatandaşımız, hemşeri-
miz şehit edilmiştir. Boşnak camiası 
için Balkan camiası için utanç verici, 
dünyanın hiçbir yerinde bir daha 
yaşanmaması için unutulmaması ve 

unutulmaması için bir organizasyon 
yapıyoruz. 11 Temmuz sabahı saat 
8’de Yeşilköy’den başlayacak 8 bin 
372 metrelik bir koşu yapıyoruz. Bu 
bir yarış değil bu, sadece koşu. Her-
kes madalya sahibi olacak. Herkes 
birinci. Burada bir kupa olmayacak. 
Bizim burada yaşanmış bütün acılar 
için ayrı ayrı etkinlik düzenlemek 
üzere hazırlıklarımız var. Balkan 
camiasının bütün bileşenleri olarak, 
uluslararası bir koşu olarak ta-
nımladık bu koşuyu. Burada amaç 
katılmak, unutmamak. Dünyanın 
hiçbir yerinden bu tür acıların tekrar 
yaşanmaması için her şeyi yapmak 
amacımız. Srebrenica’da insanlık 
öldü. Biz bu anlamlı organizasyonu 
geleneksel hala getirmek, büyütmek 
istiyoruz” diye konuştu.

Unutturmamak
için koşacaklar

Türkiye Bosna Sancak Derneği 
Başkanı Muhammed Sancaktar 
ise “11 Temmuz 1995. Tam 26 yıl 
oldu. Birleşmiş Milletler tarafın-
dan güvenli bölge ilan edilen, 
Hollandalı askerler tarafından 
sözde korunan bölgede soykı-
rım suçu işlendi. Oluş şekli ve 
zamanı itibariyle dünyanın en 
karanlık dönemiydi. İşkence 
yapılarak öldürüldü insanlar ve 
toplu mezarlara gömüldü. Her 
yıl 11 Temmuz’da cenaze namazı 
kılınıyor ve cenazeler defnedili-
yor. Bugüne kadar 7 bin kişinin 

kimliği tespit edildi. Ruhları şad 
olsun. Uluslararası Adalet Diva-
nı, adaletle uzaktan yakından 
ilgisi olmayan bir kararla, sadece 
Srebrenica’da olanları soykırım 
kabul etti ve Sırbistan’ı soykırımı 
engellemekte yetersiz kalmakla 
suçladı. Bu soykırım binlerce kişi-
nin öldürüldüğü yer değil, kültür 
yıkımının sembolüdür. Srebrenica 
binlerce kişinin öldürüldüğü yer 
değil şehir yıkımının sembolüdür. 
Büyük Sırbistan hedefine ulaşmak 
isteyen Çetnik Sırpları tarafından 
hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu gerçek artık unutulmayacak, 
yok edilmeyecek bir yere erişmiş-
tir. Bosna Hersek’teki kardeşleri-
miz ve bizlerin hem tarihe hem 
de geleceğe karşı sorumlulukları 
vardır. Bunu unutmamak ve 
unutturmamak gerekiyor. Asıl 
önemlisi soykırımın yaşanmaması 
için bilgelikle, bilinçle çalışmak 
gerekmektedir. Bu koşuda atmış 
olduğumuz her adım, yaşanan bu 
acıyı hiçbir zaman unutmayacağı-
mızı ve gerçek adalet sağlanana 
kadar takipçisi olacağımızın işare-
tidir” açıklamasında bulundu.

Muhammed Sancaktar: Muhammed Sancaktar: Toplu mezarlara gömüldüToplu mezarlara gömüldü

TEKNİK direktör Vitor Pereira yöneti-
mindeki idmanın tamamı basına açık 
yapıldı. Neşeli görüntülere sahne olan 

idman ısınma hareketleri ile başladı. Din-
lenmeye yönelik gerçekleştirilen antrenman, 
koordinasyon çalışmaları ile sürerken, ayak 
tenisi ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcu-
ların idmanın genelinde birbirleriyle sürekli 
şakalaşmaları da dikkati çekti. Fenerbahçe’de 
hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar hazırlıkla-
rını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır düz 
koşu yaptı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını 
akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalış-
masıyla sürdürecek.
Berke dikkatleri çekti
Fenerbahçe’de milli takımlarda olması se-
bebiyle antrenmana geç katılan Ozan Tufan 
ve İrfan Can Kahveci, eksiklerini gidermeye 
çalışıyor. Takımla antrenmana katılan Ozan 
ve İrfan Can, idman sonunda özel çalışmalar 
gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibin başarılı 
kalecisi Berke Özer, takımla çalışmalarda 
dikkatleri çekti. Ayak tenisinde gösterdiği 
performansla göz dolduran genç kaleci, attığı 
röveşatalarla da alkış aldı. Berke, hırsıyla 
rekabete hazır olduğunu gösterdi. Fener-
bahçe’nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği 
idmanı izlemek isteyen çok sayıda taraftar 
tesise geldi. Sarı-lacivertli taraftarların ricasını 
kırmayan kulüp, idmanı yakın bir yerden takip 
ettirdi. Yaptıkları tezahüratlarla destek veren 
taraftarları kırmayan teknik direktör Perei-
ra, idman sonunda yanlarına giderek forma 
imzaladı. DHA

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi 
(PAÜ) öğrencisi görme engelli Şeyda 
Nur Kaplan, Goalball Milli Takımı’na 
seçildi. Kaplan, milli takım ile birlikte 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 
Türkiye’yi temsil edecek. Pamukkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehber-
lik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
2’nci sınıf öğrencisi olan görme engelli 
Şeyda Nur Kaplan, Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda mücadele edecek 6 ki-
şilik Goalball Milli Takımı’na girmeyi 
başardı. Şeyda Nur Kaplan, ay-yıldızlı 
formayı giyeceği için gururlu olduğunu 
söyledi. Milli takımın Karaman’da 
düzenlenen hazırlık kampına katılan 
Şeyda Nur Kaplan, 
24 Ağustos - 5 
Eylül 2021 tarihleri 
arasında gerçek-
leşecek olan Para-
limpik Oyunları’n-
da Türkiye’yi en 
iyi şekilde temsil 
edeceklerini, 
başarılı olmak için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını ifade 
etti.

Şeyda Nur hazır

neşeli antrenman



TÜRKİYE Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu tarafın-
dan bu yıl 4’üncüsü düzen-
lenen Tekerlekli Sandalye 
Türkiye Dans Şampiyonası 

Muratpaşa ilçesinde yer 
alan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Spor Salonu’nda 
yapıldı. Türkiye’nin 

çeşitli illerinden gelen 
38 engelli sporcu 
tekerlekli sandalye-

leriyle toplam 8 
kategoride yarıştı. 
Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor 
Federasyonu 

Tekerlekli Sandalye 
Dans Sporu Branşı’nda 

Teknik Komite Başkanlığı’nı 
yürüten milli takım antrenö-
rü Gazi Umdu, şampiyona 
hakkında bilgi verdi. Şampi-
yonaya Muratpaşa Belediye-
si’nin ev sahipliği yaptığını 
belirten Umdu, “Türkiye 
Şampiyonası’nın sonuçları 
milli takım seçilmesi niteli-
ğindedir. Birinci olan sporcu-
lar, Dünya Şampiyonası’n-

da Türkiye’yi temsil etme 
hakkı kazanacak. Dünya 
Şampiyonası Güney 
Kore’de Kasım ayında 
gerçekleşecek” dedi.

TÜRKİYE Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise açık-
lamasında şunları söyledi: “Paletli yüzmede biz son 5 yıldır 
gençler kategorisinden başlayarak madalya almaya başla-
mıştık. Bu tabii 2010’lu yıllardan itibaren bir proje ürünüdür. 
Bundan 3 haftada önce de İtalya’da gençlerde 2 altın, 1 
gümüş, 1 bronz almıştık. Paletli yüzmede devam eden sürek-
liliği yakaladığımız bir başarı durumuz söz konusu. Bundan 
sonra derece keyifliyiz ama bunu büyüklere taşımayı çok 
istiyorduk. Bunu 2 sene önce, pandemi öncesi büyük-
lerde Avrupa’da Derin bir kez daha başarmıştı ama 
dünyada böyle bir şampiyonluk böyle bir başarımız 
yoktu. Madalyanın altın olması ekstra bizi mutlu 
ediyor. Gerçekten Derin’e, ailesine, antrenö-
rüne, kulübüne, ona emek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına 
son derece mutlu bir gün bugün bizim için.”

RUSYA’NIN Tomsk 
şehrinde düzenlenen 
CMAS Paletli Yüzme 

Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 
erkekler 1500 metre su üstünde 
12.38.27’lik derecesiyle dünya 
şampiyonu olarak altın madalya 
kazanan milli yüzücü, Bakırköy 
Ata Spor Kulübü sporcusu Derin 
Toparlak, İstanbul’a geldi. Derin 
Toparlak ve beraberindeki spor-
cular, İstanbul Havalimanı’nda 
çiçekler ve alkışlarla karşılandı. 
Havalimanında Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) açıklamalarda 
bulunan şampiyon yüzücü, çok 
mutlu olduğunu belirterek, “9 yıl-
dır bunun için uğraşıyordum. Ger-
çekleştirdiğim için çok mutluyum. 
Hiç pes etmemenin gerçekten 
ne kadar doğru bir şey olduğunu 
görmüş oldum. Herkese de bunu 

tavsiye ederim. Genç arkadaşlar 
için de bunu söyleyebilirim; asla 
pes etmesinler. Çok fazla zorluk-
lardan geçtik. Üstüne bir de pan-
demi çıktı, daha da zor oldu. Yine 
de pes etmedim ve başardım. Çok 
mutluyum” diye konuştu. 

Çok mutluyum
Hazırlık sürecinin 1 yıllık bir 

süreç olmadığını vurgulayan milli 
yüzücü, “İlk başladığımdan bu 
güne kadar olan süreç benim 
hazırlık sürecimdi. Bundan sonra 
da diğer dünya şampiyonluk-
larına hazırlanacağız. Seneye 
olan dünya şampiyonası şu anki 
hedefim” açıklamasında bulundu. 
Havalimanındaki karşılama için 
çok mutlu olduğunu söyleyen 
Toparlak, “Karşılamanın bu kadar 
büyük olacağını beklemiyor-

dum. Spor bakanımıza teşekkür 
ediyorum, aynı zamanda bu yolda 
benimle beraber yürüyen herkese 
teşekkür ediyorum. Federasyonu-
muz kamp sürecinde çok yardımcı 
oldu. Ailem, Bakırköy Ata Spor 
Kulübü, antrenörüm Canberk Ba-
baoğlu’na çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Duygularını 
aktaran baba Sarper Toparlak 
da “Çok senelerdir emek 
veriyoruz hep beraber. 
Çok güzel bir yere 
geldik. Çok güzel bir 
nokraya ulaştık. İnşallah bundan 
sonra da bu şekilde devam ede-
cek” dedi. Anne Füsun Toparlak 
ise “Çok büyük bir mutluluk, çok 
büyük bir gurur gerçekten. Çok 
büyük bir emek var. Çalıştı, inandı 
ve sonunda başardı” diyerek duy-
gularını aktardı. DHA

TÜRK futbol tarihinde 
önemli bir yere sahip 
olan Cemil Turan ve 

Alpaslan Eratlı için özel hazırla-
nan belgeselin ön gösteriminin 
yapıldığı etkinlikte, İstanbulspor 
A.Ş. Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, 
Beşiktaş Eski Genel Sekreteri 
Ahmet Ürkmezgil, Cemil Turan, 
Alpaslan Eratlı, Yılmaz Urul, Gü-
nay Yavaş, Nejat Yavuz Bentürk 
ve Zorbay Kalkan gibi birçok isim 
yer aldı. İstanbulspor’un yöneti-
cileri ve Türk futbolunda önemli 
bir yere sahip olan futbolcuların 
yer aldığı etkinlikte, sarı-siyahlı 
camia birlik mesajı verdi. Misa-
firler, Türk futbolunun iki efsane 

ismi Cemil Turan ve Alpaslan 
Eratlı için hazırlanan özel bel-
geselin ön gösteriminin yapıldığı 
etkinlikte duygusal anlar yaşadı. 
Pandemi dolayısıyla bir süredir 
bir araya gelemeyen sarı-siyahlı 
camia keyifli dakikalar geçirdi.

Gözlerimiz parlıyor
Fenerbahçe ve İstanbulspor’da 

oynadığı futbol ile Türk futbolu-
nun efsaneleri arasında yer alan 
Cemil Turan, “Bu tür etkin-
liklere mümkün olduğu kadar 
katılmaya özen gösteriyorum. 
İstanbulsporlular olarak birbiri-
mizi tam manasıyla abi-kardeş 
olarak görüyoruz. Zaten bir 

araya gelince hepimizin gözleri 
parlıyor. İstanbulsporlu camianın 
birlik ve beraberliğini her zaman 
korumalıyız. Böyle bir belgeselde 
emeği olan herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi. İstan-
bulspor camiası içerisinde yer 
aldığı için çok mutlu olduğunu 
vurgulayan Alpaslan Eratlı, “Bu 
ön gösterimle maziye bir yolcu-
luk yaptık. Hem Fenerbahçe hem 
de İstanbulspor’daki başarıları 
bir kez daha yaşamış oldum. Her 
zaman birlik ve beraberliğiyle de 
konuşulan İstanbulspor camiası-
nın içerisinde yer almaktan dola-
yı çok mutluyum” diye konuştu. 

DHA

21 YAŞINDAKİ 
futbolcunun trans-
feriyle ilgili sarı-kır-

mızılı kulüpten yapılan 
açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Kulübümüz, 
profesyonel futbolcu 
Barış Alper Yılmaz ile 5 
yıllık sözleşme imzaladı. 
2000 yılında Rize’de dün-
yaya gelen Barış Alper 
Yılmaz, futbola 2011 
yılında doğduğu şehrin 
takımlarından Rize Özel 
İdare Spor’da başladı. 
2017 yılına kadar bura-
da forma giyen Yılmaz, 
2017-2018 sezonunda An-
kara Demirspor transfer 
olarak profesyonel ka-
riyerine başlangıç yaptı. 
Ankara Demirspor’da 
geçirdiği 3 sezonda 43 

resmi maça çıkan genç 
oyuncu, 2020/2021 
sezonunun başında ise 
Ankara Keçiörengücü’ne 
transfer oldu. Geçtiğimiz 
sezon TFF 1. Lig’de 34 
maça çıkan Yılmaz, 8 gol 
atıp 5 de asist yaptı. Pro-
fesyonel kulüp kariyerin-
de çıktığı 79 maçta 9 gol 
ve 5 asistle skora katkı 
sağlayan 21 yaşındaki 
kanat oyuncusu, Türkiye 
U21 formasını ise 3 kez 
giydi. Yılmaz, Hırvatistan 
ile oynanan karşılaşmada 
Ay-Yıldızlı formayla ilk 
golünü kaydetti. Barış Al-
per Yılmaz’a kulübümüze 
hoş geldin diyor, Galata-
saray forması altında ken-
disine başarılı bir kariyer 
diliyoruz.”

Süper Lig ekibi Atakaş Ha-
tayspor’un yeni stoperi Burak 
Öksüz, transferi ve gelecek 

hedefleri hakkında Demirören Ha-
ber Ajansı’na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Hatayspor’a geldiği 
için çok mutlu olduğunu söyleyen 
Öksüz, “Burada olduğum için çok 
mutluyum. Hatayspor büyük camia, 
hedefim olan bir yerdeyim. Kamp 
süreci benim adıma iyi geçiyor, ekip 
olarak çok iyi çalıyoruz, burada aile 

ortamı var. İnşallah bu ortamın mey-
vesini ligde alırız” dedi. Süper Lig’de 
yüksek temponun olduğunu dile ge-
tiren Öksüz, “Süper Lig’de tecrübeli 
isimler var, kendime inanıyorum, 
çok da zorlanmayacağımı düşünüyo-
rum. Süper Lig’de kimseyle karşılıklı 
oynamadım ama kupada karşılaştık 
ve zorlanmadım. Ligde tempo fazla 
ama ben de güçlü bir oyuncuyum ve 
üstesinden geleceğim” açıklamasın-
da bulundu.

Süper Lig ekibi Atakaş Ha- ortamı var. İnşallah bu ortamın mey-

Güçlü bir oyuncuyum

EFSANELER
bir araya geldi

Barış Alper Yılmaz 
SARI KIRMIZI OLDU

Rusya’daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 
tarihi bir başarı elde eden milli yüzücü Derin Toparlak, Türkiye’ye döndü. Toparlak yaptığı 
açıklamada, “9 yıldır bunun için uğraşıyordum. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç 
pes etmemenin gerçekten ne kadar doğru bir şey olduğunu görmüş oldum” dedi.

İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş’ın ev 
sahipliğinde bir restaurantta gerçekleştirilen İstanbulspor Genel 
Kurulu’nda Türk futbolunun efsane futbolcuları bir araya geldi

Galatasaray, geçen sezon TFF 1’inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nde 
forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz’ı 5 yıllığına renklerine bağladı

38 sporcu 
ter döktü

Bu bir proje ürünü 

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

*

TÜRKİYE Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu tarafın-
dan bu yıl 4’üncüsü düzen-
lenen Tekerlekli Sandalye 
Türkiye Dans Şampiyonası 

Muratpaşa ilçesinde yer 
alan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Spor Salonu’nda 
yapıldı. Türkiye’nin 

çeşitli illerinden gelen 
38 engelli sporcu 
tekerlekli sandalye-

leriyle toplam 8 
kategoride yarıştı. 
Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor 
Federasyonu 

Tekerlekli Sandalye 
Dans Sporu Branşı’nda 

Teknik Komite Başkanlığı’nı 
yürüten milli takım antrenö-
rü Gazi Umdu, şampiyona 
hakkında bilgi verdi. Şampi-
yonaya Muratpaşa Belediye-
si’nin ev sahipliği yaptığını 
belirten Umdu, “Türkiye 
Şampiyonası’nın sonuçları 
milli takım seçilmesi niteli-
ğindedir. Birinci olan sporcu-
lar, Dünya Şampiyonası’n-

da Türkiye’yi temsil etme 
hakkı kazanacak. Dünya 
Şampiyonası Güney 
Kore’de Kasım ayında 
gerçekleşecek” dedi.

Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise açık-
lamasında şunları söyledi: “Paletli yüzmede biz son 5 yıldır 
gençler kategorisinden başlayarak madalya almaya başla-
mıştık. Bu tabii 2010’lu yıllardan itibaren bir proje ürünüdür. 
Bundan 3 haftada önce de İtalya’da gençlerde 2 altın, 1 
gümüş, 1 bronz almıştık. Paletli yüzmede devam eden sürek-
liliği yakaladığımız bir başarı durumuz söz konusu. Bundan 
sonra derece keyifliyiz ama bunu büyüklere taşımayı çok 
istiyorduk. Bunu 2 sene önce, pandemi öncesi büyük-
lerde Avrupa’da Derin bir kez daha başarmıştı ama 
dünyada böyle bir şampiyonluk böyle bir başarımız 
yoktu. Madalyanın altın olması ekstra bizi mutlu 
ediyor. Gerçekten Derin’e, ailesine, antrenö-
rüne, kulübüne, ona emek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına 
son derece mutlu bir gün bugün bizim için.”

dum. Spor bakanımıza teşekkür 
ediyorum, aynı zamanda bu yolda 
benimle beraber yürüyen herkese 
teşekkür ediyorum. Federasyonu-
muz kamp sürecinde çok yardımcı 
oldu. Ailem, Bakırköy Ata Spor 
Kulübü, antrenörüm Canberk Ba-
baoğlu’na çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Duygularını 
aktaran baba Sarper Toparlak 
da “Çok senelerdir emek 
veriyoruz hep beraber. 
Çok güzel bir yere 

Rusya’daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 
tarihi bir başarı elde eden milli yüzücü Derin Toparlak, Türkiye’ye döndü. Toparlak yaptığı 
açıklamada, “9 yıldır bunun için uğraşıyordum. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç 
pes etmemenin gerçekten ne kadar doğru bir şey olduğunu görmüş oldum” dedi.

38 sporcu 
ter döktü

Bu bir proje ürünü 

15İ

HiC PES ETMEDiM!

Yeni nesil tanısınYeni nesil tanısın
İSTANBULSPORLU-

LAR Derneği Başkanı 
Mustafa Yurttaş ise 
“Sarı-siyahlı camiada 
aidiyet duygusu ile 
birbirine bağlılık hiçbir 
kulüpte olmadığı kadar 
güçlü. İstanbulspor’a 
emek vermiş efsane fut-
bolcular ve yöneticiler 
bugün bir araya geldik. 
Türk sporunun yaşayan, 
İstanbulspor’da forma 
giymiş efsaneleri Cemil 
Turan ve Alpaslan Eratlı 
için özel bir belgesel ha-
zırladık. Yeni neslin de 
bu iki efsaneyi tanıya-
rak büyümesini istiyo-
ruz. Yakında televizyon 
ekranlarından ve derne-
ğimizin sosyal medya 
kanalından bu belgesel-
leri herkes izleyebilecek. 
İlerleyen süreçte de bir 
diğer efsanemiz Yılmaz 
Urul ile ilgili bir belge-
sel hazırlığımız olacak” 
şeklinde konuştu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Türk Telekom Stadyumu’nda 
düzenlenen törenle Galatasa-
raylı olan Barış Alper Yılmaz ku-
lüp televizyonuna konuştu. Çok 
mutlu ve heyecanlı olduğunu 
dile getiren Barış Alper, şunları 
kaydetti: “Öncelikle Galatasa-
ray Spor Kulübü’nün bir parçası 
olduğum için çok heyecanlıyım 
ve çok mutluyum. Burada olma-
mı sağlayan başta Sayın Fatih 
Terim hocam, başkanımız Burak 
Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve 
taraftarlarımıza çok teşekkür 
ederim. Galatasaray her fut-
bolcunun hayalidir. Ben de bu 
hayalimi gerçekleştireceğim için 
çok mutluyum. Taraftarlarımızın 
önünde şanlı formayı giyece-
ğim için sabırsızlanıyorum, çok 
heyecanlıyım. Gerçekten çok 
büyük bir camiaya geldiğimin 
farkındayım. İnşallah hayırlısı 
olur benim için.”

Alper Yılmaz: Her Alper Yılmaz: Her 
futbolcunun hayalifutbolcunun hayali

Barış Alper 
Yılmaz, kulübün 
sponsor hastane-
si Liv Hospital’da 
sağlık kontrolün-
den geçti.
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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

*



S osyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmak
amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi
öğrencileri, İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi’nin misafiri

oldu. 6-14 yaş aralığında 45 çocuk, belediyenin Siyavuşpaşa Kül-
tür ve Spor Kompleksi’nde havuza girdi ve bowling oynadı. İstan-
bul’un tarihi yerlerini gezen çocuklar, daha sonra Çamlıca
Kulesine çıktılar. Bahçelievler’de bulunan 450 yıllık Mimar Sinan
eseri olan Siyavuşpaşa Köşkü’nü ziyaret ettiler.

Gelişimlerini sağlıyoruz

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Musa
Ak, “Öğrencilerimiz, 10 yıl önce açılan Mardin Nusaybin Çocuk
Gelişim Merkezi’nde spor, müzik ve temel eğitim konularında des-
tekleyici eğitim alıyorlar. Bölge şartlarından dolayı çocukların
mutlu olabilecekleri etkinlikler yok. İstanbul, her anlamda çok zen-
gin bir şehir. Çocuklarımız için faydalı programlar düzenlemeye
çalışıyoruz. Yılda bir ya da iki kere farklı gruplarla İstanbul’u ziya-
ret ediyoruz. Çocukların kültürel anlamda gelişimlerini sağlıyoruz.
Çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın ge-
leceğe daha iyi bakmasını sağlıyor” dedi.

İlk defa geldim

İstanbul’a ilk defa geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Bilal Doğan,
“Mardin Nusaybin’de oturuyorum. İstanbul’a kuş bakışı çok
güzel. Nusaybin’de Çocuk Gelişim Merkezi’nde satranç ve voley-
bol gibi etkinlikler var. Basketbol ve satranç bölümündeyim” şek-
linde konuştu. İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen
13 yaşındaki Hasip Tahiroğlu ise "İstanbul’a ilk defa geldim. Çok
güzel bir şehir” diye konuştu. 11 yaşındaki Ümit Doyum ise “6. sı-
nıfa gidiyorum. İstanbul’a ilk defa geliyorum. İstanbul’a gelmeyi
çok istiyordum. Bir daha gelmek istiyorum. Çamlıca Kulesi’nden
evler küçücük görünüyor. Evlerin yanına gittiğimizde çok büyükler.
İstanbul’un köprüsü çok güzel” ifadelerini kullandı. DHA
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TÜrKİyE'DE normalleşme süreci
devam ederken ilk canlı konserler de
başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık
Hava Sahnesi'ndeki yıldız Tilbe kon-
seri, müzik severlerin akınına uğradı.
Saat 21.00'de başlayan konser için
Tilbe hayranları, saatler öncesinden
gelmeye başladı. 
Tilbe söylediği şarkılarla adeta hay-
ranlarını büyüledi. Konser öncesi, içeri
girişlerde müzik severlerin tek tek
ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorul-
duğu konser öncesinde maskesi olma-
yanlar, ya da yanına yedek maske
almak isteyenlere de maske dağıtıldı.
Uzun bir ayrılığın ardından hayranla-
rıyla buluşan yıldız Tilbe, "Benim hiç-
bir yerim tutmuyor. Korona boyunca,
Ay valla bak, şuralarım falan feci. Öz-
lemişiz bir birimizi. Ne diyelim özle-
tenlere şükürler olsun" dedi.DHA

YILDIZ TILBE
SAHNEYE ÇIKTI

Mardin Nusaybin'den
gelen terör mağduru

45 öğrenci,
Bahçelievler Belediyesi

ev sahipliğinde 
İstanbul’un tarihi

mekânlarını gezdikten
sonra Çamlıca Kulesine
çıktı. İstanbul’a ilk defa

geldiğini söyleyen 
12 yaşındaki Bilal

Doğan, "İstanbul’a kuş
bakışı çok güzel" dedi.

KUS BAKISI 
COK GUZEL

Motosikletlilere 6 ay ceza yağdı

Koronavirüs Salgını nedeniyle
artan kurye ihtiyacıyla birlikte trafikte
artan motosiklet kullanıcılarına yönelik
alınan önlemler ve denetimler sıkılaştırı-
lıyor. Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü tarafından 2021 yılı içinde bu
amaçla sadece motosiklet kullanıcıla-
rına yönelik yapılan denetimlerde kont-
rol edilen motosiklet sürücüsü sayısı
neredeyse bir yıl öncesinin iki katı oldu.
2020 yılının 12 ayında yapılan kontrol-
lerde 399 bin 677 motosiklet sürücüsü
kontrol edilirken, 2021 yılının sadece ilk
6 ayında kontrol edilen motosiklet sayısı

323 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

76 bin kişi denetlendi

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan
denetimlerde kontrol edilen motosiklet
sayısı ve kesilen ceza miktarlarında da
bir yıl öncesine nazaran büyük artışa
neden oldu. 2020 yılı içinde kontrol edi-
len 399 bin 677 motosiklet sürücüsün-
den kurallara uymayanlara toplam 99
milyon, 553 bin 760 lira para cezası ke-
silmişti. 2021 yılının ilk 6 ayında kontrol
edilen 323 bin 169 sürücüye ise kesilen
ceza miktarı 72 milyon 48 bin 548 ola-

rak kayıtlara geçti. Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü istatistiklerine göre
operasyonların yoğunlaştığı 7 Haziran-
7 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki bir
aylık sürede ise kesilen ceza miktarı 14
milyon 481 bin 560 olarak kayıtlara
geçti. Bu süre içinde 78 bin 106 moto-
siklet sürücüsünün trafik içinde durdu-
rularak denetlendiği öğrenildi. 2021 yılı
sonuna kadar yapılan özel denetim-
lerde yaklaşık 700 bin motosiklet sürü-
cüsünün trafikte kontrol edilmesi
planlanıyor.

Ehliyetsizler de var

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
istatistiklerine göre 2021 yılında kont-
rolden geçirilen 323 bin 169 motosiklet
sürücüsünün en fazla ihlal ettiği kural,
"Kask kullanmamak" oldu. 2021 yılının
ilk 6 ayında 14 bin 716 sürücüye
sürüş esnasında kask takmadığı
için ceza kesildiği öğrenildi. De-
netimlerde ehliyetsiz motosik-
let kullananlara da ceza
yağdı. Ehliyetsiz motosik-
let kullandığı tespit edi-
len 13 bin 314
sürücüye toplam 35
milyon 918 bin
474 lira para ce-
zası kesildiği
öğrenildi.
Trafik pol-
islerinin
2021
yılı

içinde yaptığı denetimlerde, Zo-
runlu Trafik Sigortası olmadan
trafiğe çıkan 4 bin 490 sürü-
cüye, ters yöne girerek mo-
tosiklet kullanan 3 bin 262
sürücüye, kaldırım üze-
rinde motosiklet kulla-
nan 3 bin 459
sürücüye, plakasız
araç kullanan
bin 113 sürü-
cüye ceza
kestiği öğ-
renildi.
DHA

İstanbul'da koravirüs salgınıyla birlikte artık yollarda daha da fazla görmeye alıştığımız 
motosiklet sürücülerinden kurallara uymayanlara 2021 yılının ilk 6 ayında ceza yağdı. İlk 
6 ayda kurallara uymayan sürücülere toplam 72 milyon 48 bin 548 lira para cezası kesildi

Kıyasıya mücadele
Fatih Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa

düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali’nde; kano, kürek ve
dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele ettiler.

Üç tarafı
deniz ile

çevirili olan
Fatih’te, genç-

leri su sporlarına
teşvik etmek ama-

cıyla, 10 – 11 Tem-
muz tarihlerinde 17 –

20 yaş arası gençler ile
21 ve üzeri yaş büyükler

olmak üzere iki klasmanda
gerçekleşti. Festivalde katılım-

cılar; dragon bot, kano ve kürek
yarışları yapacak. İki gün sürecek

olan festivalde yarışmacılar su üze-
rinde kıyasıya mücadele ederken, Haliç

Parkı’nda da langırt, boks makinesi, ayak

tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyun-
lar düzenleniyor.  Ayrıca canlı DJ perfor-
mansıyla renklenecek etkinlikte sponsorların
ücretsiz ikramları da olacak. Ayvansaray
Sahili Haliç Parkı’nda düzenlenen yarışlara
Dragon 18 Kono 37 ve kürek  40 takım
olmak üzere genç erkek genç kadın ve
büyük kadın büyük erkek kategorilerinde ka-
tılım sağlandı.

Her kesim yapabilir

Altınboynuz Spor Klubü Lisanlı sporcusu Eda
Başaran, “Son iki senedir Haliç’te kürek çe-
kiyorum. Bugün Fatih Belediyesi’nin önderli-
ğinde Kano ve Kürek Merkezi’nde yarışmaya
geldik. Burası çok eğlenceli bir alan olmuş.
250’ye yakın sporcu burada yarışacak. Her-

kes yarışlara keyifle hazırlandı. Haliç’te ya-
rışmak çok keyifli. Buranın suyu ve rüzgarı
çok güzel. Haliç’in 25 yıl öncesini hatırlıyo-
rum. Burada kürek çekmekte çok zorlanır-
dık. Haliç’in suyu çok değişken oluyor.
Sırttan rüzgar geldiği zaman çok zorlayıcı
oluyor. Dört ve altı dakika arasında yarışlar
tamamlanıyor" diye konuştu. 
Dragon Takım kaptanı Cafer Tayyargaloğlu,
“İstanbul su sporları adına katılıyoruz. Bir-
çok defa bu yarışlara katıldık. İyi bir takımız
ve bu yarışta da birinci olmayı hedefliyoruz.
Bugün hava çok güzel olduğu için iyi bir
yarış olacağına inanıyorum. Her kesimin ve
insanın yapabileceği bir spor. Kürek sporu
ekip işidir. Bütün takımlara başarılar diliyo-
rum" dedi. DHA

Kartal'da
geçtiğimiz 

günlerde evinde
rahatsızlanan
Meral Keleş, 

hastaneye
gitmek üzere

yolda yürüdüğü
sırada caddeden

geçen polis 
ekipleri tarafından 

hastaneye
götürüldü. Keleş,

onu hastaneye
yetiştiren polis

memurlarıyla bir
araya gelerek
teşekkür etti

Cevizli Mahallesi'nde oturan Meral
Keleş, üç gün önce evde yalnızken ra-
hatsızlandı. Dışarı çıkıp taksi bulmaya
çalışan Keleş, panik halinde yolda yü-
rüdüğü sırada kendisini caddeden
geçen polis ekipleri gördü. Polisleri
fark eden kadın, ekiplerden kendisini
hastaneye götürmelerini istedi. Polis
ekipleri, kadını süratle hastaneye yetiş-
tirdi. Meral Keleş ile onu hastaneye
götüren polis memurları bir araya
geldi. Keleş polislere sarılarak onlara
teşekkür ederken, polis memurları ise
Meral Keleş'e çiçek verdi.

Ailemi düşündüm

Rahatsızlandığı günü anlatan Meral
Keleş, "Evde yalnız başımaydım. Ye-

ğenim hastanede yatıyor,
annem onlarla ilgileniyordu.
Babam da dışarıdaydı. Çarpın-
tım tuttu, 112'yi aradım. 'Am-
bulans gönderelim' dediler.
Kendi rızamla 'göndermeyin'
dedim. Çünkü orada çok garip
bir psikolojiye döndüm. Çare-
siz hissediyorsunuz, bir utanç
geliyor. Ailemi düşündüm
panik olmasınlar diye. Önce
bir şeyler yapmayı denedim baktım
çare olmuyor. Hazırlandım, sokağa
attım kendimi. İleride taksi durağı
vardı ama taksi yoktu. 'Yukarı yürü'
dediler. Orada da bir şey söyleyeme-
dim basiretim bağlandı. Caddeye yü-
rüdüm, nefesim kesildi, bacaklarım

titredi. Çarpıntım inanılmaz yüksekti.
Evde ölçtüğümde 181'di. Herhangi bir
arabaya binmek istedim ama 'pan-
demi var, insanlar çekinebilir' dedim.
'Allah'ım bana bir çare göster' derken
baktım polis arabası geliyor. 'Polis
arabasını durdursam beni götürür
herhalde' dedim" dedi. DHA

Polislere teşekkür


