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Soykırım için 
anma koşusu

Srebrenica Soykırımı'nda öl-
dürülen 8 bin 372 Boşnak

adına Bakırköy’de 8 bin 372 metre
mesafeli, Uluslararası Srebrenica
Boşnak Soykırımı Anma Koşusu
düzenlendi. Bosna Hersek'in An-
kara Büyükelçisi Adis Alagiç yap-
tığı açıklamada, "Soykırım bir daha
tekrarlanmasın diye dayanışma
içinde duruyoruz. Her zaman
bizim yanımızdasınız" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 15
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Ali mi olsun 
Veli mi olsun!

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Edirne'de muhtarlarla

bir araya geldi. Kılıçdaroğlu,  Cum-
hurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına
değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaş-
kanının tarafsız olması gerektiğine
dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Son
günlerde bir cumhurbaşkanlığı tar-
tışması oluyor. Ali mi olsun, Veli mi
olsun, böyle bir anketler, şunlar

bunlar geziyor or-
talıkta. Önce ülke-
sini seven her
vatandaşın elini
vicdanını koyup
şunu düşünmesi
lazım. Bu memle-
kete nasıl bir cum-
hurbaşkanı
olmalı? Asıl soru-
muz bu olmalı”
dedi. I SAYFA 7
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi

İlhan, çift doz aşı olanların sayısı 50 
milyon civarında olursa vaka sayısının
1000'in altına düşebileceğini söyledi.
İlhan, "Maske sanki şemsiye gibi cebi-

mizde olacak belki de.
Vaka sayısı düştükten

sonra alışveriş merke-
zine gittik, kalabalık

bir metroya bindik,
kalabalık bir yere
gittik o zaman
maskemizi taka-
cağız, sonra çı-
karıp cebimize
koyacağız" 
diye konuştu.

I SAYFA 2

ç
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Kemal Kılıçdaroğlu

SANDIK SAYISI ARTIRILDI

125 sandıkta 
oy kullanıldı

Bulgaristan’da geçen nisan
ayında yapılan ancak, hükü-

met kurulmasını sağlayamayan se-
çimler yenilenirken, Türkiye’deki
çifte vatandaşlar 125 sandıkta oy
kullanmaya başladı. Avcılar’daki
Ambarlı İlkokulu’ndaki iki sandıkta
saat 07.00’de başlayan oy verme iş-
lemi saat 20.00’ye kadar devam etti.
Sandık Başkan Yardımcısı Halo
Ahmet, "Türkiye’de yoğun seçmen
sayısı göz önüne alınarak sandık 
sayısı arttırıldı" dedi. I SAYFA 5
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ANA GÜNDEM EKONOMİ

Esnafın öneri ve
taleplerini dinledi

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Ka-

vaklı Mahallesi'nde esnaf ve pazar
ziyaretinde bulundu. "Komşuları-
mızla sohbet ettim, öneri ve taleple-
rini dinledim" diyen Çalık,
"Halkımızın ana gündeminde eko-
nomik sıkıntılar var. İnşallah bu zor
günleri de birlikte aşacağız. Tüm es-
nafımıza hayırlı işler, bol kazançlar
diliyorum" ifadelerini kullandı. Zi-
yaret sırasında gençlerle de sohbet
eden Çalık, "Demokratik bir Türki-
ye'yi, daha iyi bir geleceği gençlerle
inşa edeceğiz" diye konuştu. 
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ŞAN ESERİ ÖLMEDİ

Park halindeki 
TIR’ın altına girdi

Arnavutköy'de seyir halindeki
taksi, yol kenarında park ha-

linde bulunan TIR'a arkadan çarptı.
Şoför mahallinde sıkışan taksi sürü-
cüsü, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı
yerden çıkarılarak ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nilirken, kaza sonrası yaşananlar
vatandaşlar tarafından cep telefonu
kameralarıyla kaydedildi. I SAYFA 3
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SEFERLERDE BİN 200 DAKİKALIK AKSAMA YAŞANDI
Özellikle 65 yaş üstü kişi-
lerin kullandığı Kadıköy-

Moda yani T3 tramvay hattı,
günde 78 sefer yapıyor. Uzun yıl-
lardır kullanımda olan tarihi sayı-
labilecek tramvay hattında, ray
üzerine yapılan araç parkları se-
ferleri aksatıyor. Raylara yapılan
parkların yanı sıra belirlenen
duba ve sarı çizgiler çevresinde
yapılan yanlış park etmeler de se-

ferleri aksatabiliyor. Bu gibi du-
rumlarla sık sık karşılaşan vat-
manlar, tramvaydan inerek yanlış
park eden sürücüleri arıyor. Sü-
rücü bulunmazsa, aracın çekil-
mesi için trafik ekiplerine haber
veriliyor. Metro İstanbul'dan edi-
nilen bilgiye göre, 2021 yılının
Ocak ayından Haziran ayına
kadar seferlerde tam bin 200 da-
kikalık aksama yaşandı. 
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HATTIN KEYFİNİ YANLIŞ PARK ETME KAÇIRIYOR
Metro İstanbul Genel Mü-
dürü Özgür Soy, hattın

daha çok turistik amaçlı oldu-
ğunu belirtirken, "Günde 78 tane
sefer yapıyor bu hat. Keyifli bir
hat dedim ama bu hattın keyfini
yanlış park etme kaçırıyor. Haf-
tada 2-6 arasında böyle vaka ya-
şanıyor. Bazıları kısa sürede
çözülüyor, makinistimiz hemen
müdahale ediyor şoförü bulmaya

çalışıyor hat üzerinde ama bazıla-
rına ulaşamıyor. Çekici çağırıyor,
çekici bekleniyor, bazen 40-50 da-
kikayı bulan zamanlar alıyor. 20
dakikada bitecek seferin 40 daki-
kada bitmesi çok büyük bir kayıp
demek" şeklinde konuştu. Soy, "40
dakikalık aksamalar olursa 78 se-
ferden 5-6 sefer aksamış oluyor
bir gün içerisinde" açıklamala-
rında bulundu. I SAYFA 8
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Suadiye Mahallesi Bağdat 
Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde

meydana gelen olayda otomobil sürü-
cüsü Bülent Kaya, yolun karşısına geç-
meye çalışan Güler Baykal'a çarptı.
Kazanın ardından gözaltına alınarak ad-
liyeye çıkarılan sürücü Bület Kaya, yurt
dışı yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol
tedbirleriyle serbest bırakıldı. Kazada
ağır yaralanan Güler Baykal ise tedavi
gördüğü hastanede dün hayatını kay-
betti. Baykal'ın kız kardeşi Güngör Bay-
kal, "Bir serserinin kurbanı oldu. Buna el
atmalı yetkililer. Bağdat Caddesi'nin hali
nedir böyle" diye isyan etti.  I SAYFA 9
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Abat Cerrahi Tıp Merkezi Beylikdüzü'nde ilk şube-
sini açtı. Açılışı yapan Esenler Belediye Başkanı

Tevfik Göksu, "Öncelikle şifalar eylesin. Türkiye’nin sağlık
kalitesinin ne kadar iyi olduğunu bu pandemi sürecinde
gördük" dedi. Abant Cerrahi Tıp Merkezi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Şahin de "GOAT Grup olarak sağ-
lık sektörüne ilk adımımızı attık" diye konuştu. I SAYFA 16

Kadıköy-Moda seferini yapan
tramvay hattında hemen hemen

her gün yanlış park nedeniyle
seferler duruyor. Vurdumduy-

maz sürücüler nedeniyle
2021'in ilk 6 ayında toplam 20

saat seferler aksadı. Hatalı park
nedeniyle tramvay seferleri

durdu, vatman inerek sürücüleri
aradı. Hattın bulunduğu güzer-

gahta dükkan sahibi olan Ercan
Yıldız, "2-3 gün önce bir sürücü
aracını bıraktı gitti. Aracın sahibi

bırakıp köfteciye yemek 
yemeye gitmiş" diye konuştu

BIR SERSERININ 
KURBANI OLDU!
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak dün haya-
tını kaybeden Güler Baykal (68), bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Baykal'ın kız
kardeşi Güngör Baykal, "Bir serserinin kurbanı oldu. Buna el atmalı yetkililer" dedi.

İstanbul Kenti Spor Master
Planı Çalıştayı’nda ikinci

günü oturumları İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuş-
masıyla başladı. Çalıştayda konu-
şan İmamoğlu, “Benim için çılgın
proje İstanbul’da spor yapmayan
çocuğun kalmamasıdır. Çok net
bir şekilde söyleyebilirim ki, ül-

kemizin geleceğini belirleyecek etken-
lerden biri, çocuklarımızın spor yapma
oranları olacak” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Sizden öğrenecekleri-
mizle, bu muhteşem kente uzun vadeli
bir spor master planı hazırlamak ve
uygulamak istiyoruz. Çünkü pek çok
alanda olduğu gibi, spor alanında da
bir master planımız yok" dedi. 

ç
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Maske şemsiye 
gibi olacak!İMAMOĞLU’NUN 
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KAYNAK KURUTULUYOR

611 personelle
sivrisinek avı!

İBB, özellikle yaz aylarında
yurttaşları en çok rahatsız

eden sorunlardan biri olan vektör-
lere karşı çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. İBB Sağlık Daire Baş-
kanlığı önderliğinde yapılan çalış-
malar, Anadolu ve Avrupa
Yakası’ndan toplam altı merkezden
yürütülüyor. 182 ekip ve 611 per-
sonelin görev aldığı çalışmalarda
526 bin 125 üreme kaynağında
ilaçlama yapıldı. I SAYFA 9
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Ümraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia
edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı.

Kazada bir kişi yaralandı. Bir görgü tanığı "Sollarken
direkt vurmuş herhalde ama tam olarak bizde bilmi-
yoruz. Yaralılar iyi. Vukuat yok. Galiba hızlı gidiyor-
muş. Bizde tam olarak bilmiyoruz" dedi.  I SAYFA 3

21 yaşında üç kez yaka-
landığı kanser hastalığını

yenerek hayata tutunan ancak
dördüncü kez nükseden hasta-
lığa yenik düşen Neslican
Tay'ın öyküsü 'Demir Kadın
Neslican' filmiyle beyazper-
deye yansıyacak. I SAYFA 13
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TRAMVAY HATTINA PARK EDEN ARAÇLAR 6 AYDA 20 SAATLİK  GECİKMEYE NEDEN OLUYOR

ARACI BIRAKIP KÖFTE YEMEYE GİTMİŞ!
Hattın bulunduğu güzergahta dükkan sahibi olan Ercan Yıldız,
"Bilinçsiz sürücüler park ediyor. Tramvayın çalışmadığını düşünü-
yorlar herhalde. Bazısı 5 dakika işim var hemen çıkacağım deyip
gidiyor, bazısı 2 saat, 3 saat sonra geliyor. Bundan 2-3 gün önce,
bir araç bıraktı gitti. Yaklaşık 1 saat kadar tramvay gidemedi.
Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

MAKAS TERÖRÜ!

ç

DEMİR KADIN
NESLİHAN

Değerli okuyucularım, bugün
CHP’ye gönül vermiş Kağıthanelilerden
bir mektup aldım. Mektupta anlatılanlar
biraz tuhafıma gitti. Aslında tamamıyla
tuhaf olmaması gereken bir durum.

Tuhaf olmaması derken yıllardır
kutuplaştırılarak ayrılan farklı
görüşteki insanların komşuları-
nın başarılarıyla övünmesi, on-
ların başarılarını, onlardan
daha fazla sevinçle...

Başkanın treninde
sevindirik muhalefet!

Ali Avcu köşe yazısı sayfa 9’da

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

DUNYA YIKILSA 
UMRUNDA DEGIL!



Birçok insanı hayatından bezdiren mig-
ren hastalığını birçok faktör tetikleyebili-
yor. Dayanılmaz bağ ağrısı hem sağlığı

hem de  sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Anestezi-
yoloji ve Reanimasyon Prof. Dr. Serbülent Gökhan
Beyaz migren hastalığının  çocuklukta başlayabilen
ancak genellikle 30 yaşından önce gelişen periyodik
sıklıkla devam eden bir baş ağırısı olduğunu söy-
ledi.Migren ataklarının tekrarı fazlalaşırsa önlem
alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr Beyez “
Ataklar, değişken sıklıkta gerçekleşir. Atak sıklığı te-
davi düzenlenmesinde dikkate aldığımız önemli bir
konudur. Migrenden muzdarip hastaların %60 ila
%70’i kadındır ve birçoğu ailede migren baş ağrısı
öyküsü bildirmektedir. Migren hastalarında anksi-
yete gibi psikiyatrik komorbiditelerde tanımlanmıştır.
Migren baş ağrısı, açlık, uyku düzenindeki veya di-
yetteki değişiklikler veya monosodyum glutamat, nit-
ratlar, çikolata veya turunçgiller peynir gibi yiyecekler
ile tetiklenebilir. Bazı kadın hastalarda özellikle
menstrual dönemde baş ağrıları sıklaşır” dedi. 

4- 72 saat sürebilir 

Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz migren belirtile-
rini şöyle sıraladı: Migren baş ağrısı, genellikle tek
taraflı bir baş ağrısıdır. Migren baş ağrısı genellikle
göz çevresinde yerleşmekle birlikte enseye alına ya da
başın diğer yarısına yayılım gösterebilir. Zonklayıcı
ve oldukça şiddetli olabilen bir ağrıdır. Migren atağı
ağrı kesici kullanmaksızın minimum 4 saat maksi-
mum 72 saat sürebilir. Mide bulantısı ve kusma, ışık
ve sesten rahatsız olma gibi eşlikçileri olabilir. İştah ,
ruh hali ve libido değişiklikleri gibi atak öncesi belir-
tileri olabilir”

İki tür tedavi şekli 

Migren tedavisi hakkında da bilgiler veren Prof
Beyaz seyrek baş ağrısı çekenlere atak uzun süreli
ağrı çekenlere profilaktik tedavi önerdi: Uzman mig-
renden muzdarip bir hastayı en iyi nasıl tedavi ede-
ceğine karar verirken, baş ağrılarının sıklığını ve
ciddiyetini, bunların hastanın yaşam tarzı üzerindeki
etkisini, fokal veya uzun süreli nörolojik bozuklukla-
rın varlığını, önceden yapılan test ve tedavinin so-
nuçlarını, herhangi bir özgeçmişi göz önünde
bulundurmalıdır. Hastanın migren baş ağrıları sey-
rek olarak ortaya çıkarsa, atak tedavisi yapılmalıdır.
Bununla birlikte, baş ağrıları daha sık meydana ge-
lirse veya hastanın iş ve sosyal hayatını etkileyecek
şiddette ve uzun süreli olan atakları mevcutsa profi-
laktik tedavi planlaması da yapılmalıdır”

Yeni tedaviler var mı?

Yeni yöntemler de uygulanarak migren tedavisinde
başarılı sonuçlar alınmaya başladı. Bu yöntemler
arasında ağrıyı taşıyan sinirlerin köreltilmesi ama-
cıyla radyofrekans tedavisi  başağrılarını kontrol et-
mede etkili bir yöntem. Son yıllarda kronik migren
tedavisi için yurtdışında ağrı pili uygulamaları da yer
almaya başladı. Bunların yanında migren tedavi-
sinde tekrarlayan sfenopalatin ganglionun (sinir yu-
mağının) bloke edilmesi de hastalara önemli
derecede fayda sağlıyor.
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Migren en çok 
kadınları seviyor

Maske şemsiye gibi olacak!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çift doz aşı olanların sayısı 50 milyon civarında olursa vaka sayısının
1000'in altına düşebileceğini söyledi. İlhan, "Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Vaka sayısı düştükten sonra alışveriş
merkezine gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız" dedi
GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı,
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan,
DHA'ya yaptığı değerlendirmede, vaka
sayılarının 5-6 binlerde seyrettiğini ve
artış göstermemesindeki en büyük etke-
nin aşılama olduğunu söyledi. Prof. Dr.
İlhan, "Aşılama olmasaydı geçen yılın
aynısını yaşardık, bu yıl da rakamlarda
daha yüksek seviyeleri görebilirdik.
Bayramdan sonra çok olağan dışı bir
şey olmazsa, vaka sayısının günlük ola-
rak ağustos ortası sonuna doğru daha
aşağıya doğru geleceğini öngörüyo-
rum" dedi.

Binin altına düşebilir  

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının ne
zaman 1000'in altına düşebileceğine
ilişkin, "Toplumsal bağışıklık için hedef-
lediğimiz rakamlar yüzde 80'lere gelirse
1000'in altını da görebileceğimiz kanı-
sındayım, yani çift doz aşı olan vatan-
daşlarımızın yüzde 80 olması ile. İkinci
doz aşı olan vatandaşımız 16 milyon,
yani hedef nüfusun dörtte biri aşılan-
mış. Çift doz aşı olan sayısı bu rakamın
3 katına doğru yaklaşırsa yani 50 mil-
yon civarında olursa o zaman
1000'lerin altını görebileceğimize inanı-
yorum' şeklinde konuştu.

Yine maske takacağız

Maske takmanın şemsiye taşımak gibi
olacağına dikkat çeken Prof. Dr.İlhan
Koronavirüs devam ettiği sürece bir
süre daha tedbirli olmamız gerektiğini

yeniden hatırlattı.: “Maske sanki şem-
siye gibi cebimizde olacak belki de.
Belki vaka sayısı 1000'in altına düştük-
ten sonra, AVM'ye gittik, kalabalık bir
metroya bindik, kalabalık bir yere gittik
o zaman maskemizi takacağız, sonra
çıkarıp cebimize koyacağız.Türkiye'nin
belli bölgelerinde, çok kalabalık yerle-
rinde, 1000'in altındaki rakamlar söz
konusu olursa ancak maskeyi tekrar de-
ğerlendirmek gerekiyor bence. Vatan-
daşlarımız şunu tutmalılar akıllarında;
biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşı-
mızı olduktan sonra açık alanlarda
muhtemelen artık maske takmaya gerek
olmayabilecek; ama kapalı alanlarda,
toplu taşımada, kalabalık AVM'de, ka-
labalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro
gibi yerlerde maske takarak, hijyene
devam ederek hayatımıza devam edece-
ğiz. Bu şekilde düşünüp üstesinden bu
şekilde gelmek gerekiyor. Dünyada ben-
zer uygulamalara şahit oluyoruz" 

Hiçbir şey yüzde 100 değil

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de de görülen
Delta, Delta plus varyantına ilişkin de,
"Delta, Delta plus ülkemizde görülüyor.
Ocak ayında da İngiltere varyantı or-
taya çıkmıştı. O zaman da şu görüşü
dile getirmiştim; Anadolu'da birden
fazla ilimizde bu varyant varsa mutlaka
Türkiye'nin diğer illerinde de gözükebi-
lir. Neredeyse Türkiye'de hakim olan
suş bir ara İngiltere varyantı oldu.
Önemli olan, virüsün bulaşma yolu de-
ğişmedi. Halen kişiden kişiye, yakın

mesafede, kapalı alanda bulaşıyor, ka-
labalık ortamları seviyor. Virüsten ko-
runma yolu değişmedi. Virüsün ağır
hastalık yapmasını engelleme yolu da
değişmedi, bunun da yolu aşı. Aşı yap-

tığımız taktirde ancak korunabiliyoruz.
İki doz aşılı olup da Delta olmasa da
hasta olan vatandaşlarımız var; ama
sayı çok az. Tıpta hiçbir şey yüzde 100
değil.  
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Anesteziyoloji ve Reani-
masyon Prof. Dr. Serbülent
Gökhan Beyaz migren
hastalığının  kadınlarda
erkeklere oranla daha sık
görüldüğünü söyledi ve
tedavi yöntemleri
hakkında bilgi verdi

B ademcik şişmesi, çoğunlukla
küçük yaşlarda ortaya çıkan kro-
nik bir problem olarak nitelendi-

rilse de bademciğim şişti
yutkunamıyorum problemi ile ne
zaman karşı karşıya kalınacağı belli ol-
mayabilir. Dolayısıyla bademcik şişmesi
neden olur sorusu kesin olarak doktor
muayenesi ile yanıtlanabilir. Sorunun
kaynağının tespit edilmesinin ardından
bademcik şişmesine ne iyi gelir hak-
kında bilgi sahibi olmak ve evde uygula-
narak doğal yollardan bademcik
şişliğinin inmesini sağlayacak yöntem-
leri, doktor bilgisi ve önerisi dahilinde
uygulamak önemlidir.

Önce doktoronuza başvurun

Temelde bademciklerin iltihaplanma-
sına bağlı olarak meydana gelen bu
problemin gün içerisindeki diğer belirgin
belirtileri ise yutkunmada zorlanma,
ağız kokusu, seste değişik şeklindedir.
Bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel
yöntemler mutlaka doktor kontrolünde
uygulanmalıdır. Bademciklerdeki şişli-
ğin inmesini sağlayacak bitkilerin kulla-
nımı için doktor görüşü alınmalıdır.
Bademciklerin temel görevi, vücuda so-
lunum aracılığıyla dahil olan virüs ve

mikroplara karşı savunma merkezinin
başlangıcı görevini görmektir. Badem-
ciklerin söz konusu mikroplar karşı-
sında galip gelememesi halinde
bademciklerde iltihaplanma meydana
gelir. Bu iltihaplanma da şişme proble-
mini doğurur. Görevi mikropları filtrele-
mek olan bademciklerin iltihaplanması
ve buna bağlı olarak şişmesi problemi
ile her yaşta karşılaşmak mümkündür.
Ancak bu problem çocuklarda, yetişkin-
lere göre daha sık bir şekilde görülür.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcik şişmesi problemi evde uygu-
lanması mümkün doğal yöntemler ile
yok edilebilir. Tuzlu su ile gargara gibi
evde doğal yöntemlerin yanı sıra ba-
demcik şişmesine iyi gelen bitkisel yön-
temlerden de faydalanılabilir.
1. Tuzlu ılık su: 1 çay kaşığı tuzu ılık su
ile güzelce karıştırın. Tuz eridiğinde bu
suyla gargara yapabilirsiniz. Günde 2-3
kez bu gargarayı tekrarlayarak şişliğin
inmesini sağlayabilirsiniz.
2. Limonlu ılık su: Hem C vitamini açı-
sından zengin içeriği ile bağışıklığı güç-
lendiren hem de mikropları öldürücü
etkisi sayesinde boğazdaki mikropları
yok eden limon suyu ile gargara yapa-
rak boğazınızı rahatlatabilirsiniz.

İşte bitkisel yöntemler 

Halk arasında mucizevi olarak nitelen-
dirilen ve hemen her derde deva görülen
bazı bitkilerden faydalanarak bademcik-
lerinizdeki şişlik problemini giderebilirsi-
niz. Güçlü antioksidan olma özelliğinin
yanı sıra yatıştırıcı etkisi bulunan bu bit-
kiler, kısa süre içerisinde bademcikler-
deki şişliğin inerek boğazların
rahatlamasını sağlar. Bu bitkilerin şu şe-
kilde sıralanması mümkündür:
Sarımsak
Ada çayı
Çemen otu tohumu
Tarçın çayı
Bal ve zencefil karışımı
Portakal suyu
Papatya
Meyan kökü
Okaliptüs
Ihlamur
Öte yandan gargaranın yanı sıra bir
aylık süre boyunca bir çay bardağı ada-
çayı içmek de boğazların rahatlamasını
sağlayacaktır. Fakat demleme süreci ta-
mamlandıktan sonra bitkiyi çok fazla
suyun içerisinde tutmamanız gerekir.
Mutlaka süzerek bitki ile suyu ayrıştır-
malısınız. En doğru uygulama şekli
akşam yatmadan ve sabah uyanır uyan-
maz adaçayı tüketmektir. 

1. Bazı bakteri ve virüsler: Bademcik-
lerdeki şişkinlik probleminin en
önemli sebebi enfeksiyondur. Enfek-
siyona sebep olan faktörlerin başında
ise bakteri ve virüsler gelir. Bakteri ve
virüslerin bağışıklık sistemi ile karşı
karşıya gelerek doğurduğu sağlık
problemleri bademcik şişmesine
neden olur. Bu sağlık problemleri şu
şekilde sıralamak mümkündür: Grip,
soğuk algınlığı, diş apsesi, üst solu-
num yolu enfeksiyonları, kızamık,
kulak enfeksiyonları, faranjit

1. Sinüzit: Özellikle kış aylarında var-
lık gösteren sinüzit hastalığı, geniz
akıntısına sebep olur. Geniz akıntısı-
nın içeriye doğru akıntıya sebep ol-
ması boğazlarda mikrop birikmesine,
bu da bademciklerin şişmesine yol
açar.

2. Sigara ve alkol tüketimi: Sigara ve
alkol tüketimi, bademciklerin iltihap-
lanarak şişmesine neden olan çevre-
sel faktörlerin başında gelir. Bunların
dışında bademciklerde iltihaba sebep
olması muhtemel çevresel faktörler
şunlardır: Çamaşır suyu, tuz ruhu
gibi boğazın tahriş olmasına sebep
olan kimyasallara maruz kalmak, dü-
zensiz beslenme, düzensiz uyku

Kimi durumlarda kış mevsimi boyunca hastalık sebebiyle bademcik şişmesi problemi
kendini gösterebilirken kimi zaman ise mevsim geçişlerinde ve hatta yaz mevsi-
minde bu problem ile karşılaşmak mümkün. Doktor kontrolünüz sonrası evde hazır-
layacağınız doğal yöntemlerle bademcik ağrısından rahatlıkla kurtulabilirsiniz

Bademciklerimiz 
NEDEN ŞİŞİYOR? 
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BeşiKtaş'ta refüje çarpıp yan yatan
hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü,

ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki
otomobil ise santim farkla kazadan hasar almadan
kurtuldu. Kaza, Ulus Ahmet Adnan Saygun Cad-
desi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34
TR 6739 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarpa-
rak yan yattı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın arka
kısmından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay ye-
rinde yapan sağlık ekipleri  yaralı sürücüyü ambu-
lansla Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesi'ne götürdü.
Öte yandan yan yatan hafif ticari aracın hemen ya-
nında park halinde bulunan otomobil de santim
farkla kazadan hasar almadan kurtuldu.  Kaza ne-
deniyle yol tek yönlü kapanırken, aracın kaldırılma-
sının ardından trafik normale döndü. DHA

Kaza 12.00'da Arnavut-
köy Fatih Caddesi'nde
meydana geldi. İddiaya

göre Metin Aktaş yönetimindeki 34
TDD73 plakalı taksi, havalimanına
yolcu bıraktıktan sonra Arnavutköy
yönüne doğru seyir halindeyken
önündeki kamyoneti sollamaya ça-

lıştı. Sağ şeritte park halinde bulunan
TIR'ı son anda fark eden taksi sürü-
cüsü frene bassa da kazaya engel ola-
madı. Kaza sonrası şoför mahallinde
sıkışan sürücü Metin Aktaş, uzun uğ-
raşlar sonucunda sıkıştığı yerden çı-
karıldı. Sağlık ekiplerinin kaza
yerinde ilk müdahalesini gerçekleştir-

dikleri Aktaş, daha sonra ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın
sağlık durumunun iyi olduğu öğreni-
lirken, kaza sonrası yaşananlar vatan-
daşlar tarafından cep telefonu
kameralarıyla kaydedildi. Polisin kaza
ile ilgili incelemesi devam ederken,
taksi hurda yığınına döndü. DHA

Bekçinin başına 
silah doğrulttu!
Kağıthane'de kavga ihbarına giden bekçinin kafasına silah doğrultan kişi olay ye-
rinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli savcılık sorgusunun ardından
serbest bırakıldı. Bekçinin kafasına silah dayanmasının güvenlik kamera görüntüle-
rini savcılığa delil olarak sunulması üzerine serbest bırakılan kişi tutuklandı

Olay, Harmantepe  Mahallesi
Talatpaşa Caddesi üzerinde
geçtiğimiz hafta gece saatle-

rinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki
grup arasında silahlı kavga ihbarı alan
bekçiler olay yerine gelerek tarafları ayır-
maya çalıştı. Kavgaya taraf olan Hakan
Kılıç isimli kişi yanında bulunan silahı
kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına
dayadı. Daha sonra çevredeki kişiler
araya girerek Kılıç'ı bekçinin yanında
uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekipleri
gelmesi ile kavgaya karışan taraflar olay
yerinde kaçarak uzaklaştı. Çalışma başla-
tan polis ekipleri çevredeki güvenlik kame-
ralarını inceleyerek şüphelileri ve bekçinin
başına silah dayayan kişinin eşkalini belir-
ledi. Şüpheliler yapılan operasyonun ar-
dından gözaltına alındı. 

Kameralaya yansıdı

Kavgaya karışan taraflardan bir kişinin
bekçinin başına silah dayaması ve araya
girenlerin yardımı ile şüpheli Hakan Kılıç

ve diğerlerin olaydan sonra kaçması gü-
venlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bekçinin başına silah dayayan Hakan
Kılıç savcılık ifadesinin ardından serbest
bırakıldı. Polis ekipleri olayın olduğu çev-
redeki başka güvenlik kamera görüntüle-

rini inceleyerek savcılığa bekçinin başına
silah dayanmasını delil olarak  sundu.
Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı
kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına
çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Ticari araç yan yattı

esenyurt, Sultaniye Mahallesinde 6
Temmuz 2021 tarihinde çocuk oyun par-
kında meydana gelen olayda İbrahim

Ayaz, kendisini kovalayan bir kişi tarafından park
içinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan olay-
dan sonra yaya olarak kaçmıştı. Polis tarafından
olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın uyuştu-
rucu yüzünden çıkan tartışmanın ardından mey-
dana geldiği tespit edildi. Soruşturma sonucunda
Cengiz B., Furkan S. ve İbrahim Ayaz'ın çocuk
parkı yakınında Ahmet Ç., Savaş A. ve Yakup A. ile
buluştuğunu belirlendi. Burada iki grup arasında
yaşanan kavganın ardından İbrahim Ayaz'ın koşa-
rak oradan uzaklaştığı, kendisini kovalayan Yakup
A. tarafından çocuk parkı içinde yakalanarak bıçak-
landığı tespit edildi. Olaya karışan Ahmet Ç. ve
Savaş A. olayın hemen ardından gözaltına alınır-
ken, bir gün sonra düzenlenen operasyonda olayın
faili olduğu iddia edilen Yakup A.'da  Başakşehir'de
yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri ta-
mamlanan şüpheli Yakup A.  ile birlikte Ahmet Ç.
ve Savaş A. adliyeye sevk edildi. DHA

Uyuşturucu 
anlaşmazlığı

TAKSİ TIR’IN ALTINA GİRDİ

MAKAS TERORU!
K aza, 23.00 sıralarında Şile oto-

yolu Tepeüstü mevkii Çekme-
köy istikametinde meydana

geldi. İddiaya göre, Sefa Kaçmaz, 34
EFS 777 plakalı otomobiliyle makas
atarak ilerlediği sırada direksiyon haki-
miyetini kaybederek sağ şeritte seyir
halindeki Biradem Ekiz yönetimindeki
06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun
kenarındaki çimenlik alana savrulurken
diğer otomobil ise yan yattı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan
sürücü Biradem Ekiz olay yerinde ya-
pılan ilk müdahalenin ardından ambu-
lansla hastaneye kaldırılırken, diğer
otomobil sürücüsü Sefa Kaçmaz ve
otomobilde bulunan arkadaşları Ozan
Gezer ve Samet Taşkın ise kazayı hafif
sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ve polis ekip-
leri kaza yerinde incelemelerde 

bulundu.

Polis çelişkili buldu

Trafik polisi kazada makas atarak iler-
lediği iddia edilen sürücü Sefa Kaç-
maz'ın anlattıklarını çelişkili buldu.
Otomobilde bulunan Ozan Gezer ve
Samet Taşkın'a kazayla ilgili sorularak
sorarak kazayı anlatmasını istedi. Daha
sonra trafik polisi, sürücü Kaçmaz'a
alkol kontrolü yaptı. Ekiplerin kaza ye-
rindeki incelemelerin ardından sürücü
ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürüldü.

Galiba hızlı gidiyormuş

Bir görgü tanığı "Sollarken direkt vur-
muş herhalde ama tam olarak bizde
bilmiyoruz. Yaralılar iyi. Vukuat yok.
Galiba hızlı gidiyormuş. Bizde tam ola-
rak bilmiyoruz" İfadelerini kullanırken,
başka bir görgü tanığı ise " Sıkıştırmış
herhalde bu araba buraya çıkmazdı
yoksa. Ben hayret ettim bu arabanın
buraya çıkmasına" dedi. DHA

Fatih Vatan
Caddesi üze-
rinde tur oto-

büsü ve iki taksinin
karıştığı zincirleme trafik
kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sırala-
rında Vatan Caddesi'nde
meydana geldi. Vatan Cad-
desi'nden Aksaray istika-
metine dönmek için trafik
ışıklarında bekleyen 54
ABB 460 plakalı tur otobü-
süne, önce arkadan gelen
Yusuf Ulucan idaresindeki
34 TEC 97 plakalı taksi,
daha sonra Bülent Kara-
kaya yönetimindeki 34
TBM 32 taksi çarptı. Çarp-
manın etkisiyle taksi sürü-
cüleri Yusuf Ulucan ve
Bülent Karakaya ile 34
TEC 97 plakalı takside bu-
lunan Dilek Karabulut ya-
ralandı. İhbar üzerine olay
yerine polis, sağlık ve it-
faiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde
yaptıkları ilk müdahalenin
ardından yaralıları hasta-
neye kaldırdı. Kaza nede-
niyle kısa süreli trafik
yoğunluğu oluşurken, ka-
zaya karışan araçlar çekici
yardımıyla yoldan kaldırıl-
masının ardından trafik
normale döndü. Kaza
yapan araçlarda maddi
hasar oluştu. DHA

Zincirleme
trafik 
kazası

Arnavutköy'de seyir halindeki taksi, yol kenarında park halinde bulunan
TIR'a arkadan çarptı. Şoför mahallinde sıkışan taksi sürücüsü, uzun uğraş-
lar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ümraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi
yaralandı. Bir görgü tanığı "Sollarken direkt vurmuş herhalde ama tam olarak bizde bilmiyoruz. Yaralılar
iyi. Vukuat yok. Galiba hızlı gidiyormuş. Bizde tam olarak bilmiyoruz" açıklamalarında bulundu

Başakşehir Güvercintepe Mahal-
lesi'nde kendisinden iki gündür
haber alınamayan 18 yaşların-

daki Ömer Oğız'un cansız bedeni
uçurumun dibinde bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde
yaşayan 18 yaşlarındaki Ömer
Oğız işten çıktıktan sonra eve

dönmeyince ailesi polise haber verdi. Polis
ekipleri kayıp Ömer'i aramak için çalışma-
lara başladı. Önceki akşam Güvercinte-
pe'de bulunan kayalık alanda gezen bir
grup genç, uçurumun dibinde hareketsiz
halde bir kişinin olduğunu gördü. Haber

verilmesi üzerine olay yerine gelen polis
ekipleri cansız bedenin iki gündür haber alı-
namayan Ömer Oğız'a ait olduğunu tespit
etti. Oğız'ın cep telefonu ve cüzdanı ise
uçurumun üstünde bulundu. 

Örgü çekmek gerekiyor

Olayın yaşandığı bölgede oturan
Durmuş Doğanay, "Ben akşam
buraya geldim. Baktım polisler
bekçiler duruyor gittik oraya.
Çocuk uçurumdan düşmüş dedi-
ler. Karşı mahallenin çocuğuydu

biz tanımıyoruz. Telefonu sigarası cüzdanı
uçurumun üstünde bulundu." dedi. Yeter
Gültekin ise, "Dengesini kaybederek düştü
diyenler var. Biz tanımıyorduk. Oraya çok
çocuk geliyor. Orası çok tehlikeli tel örgü

çekmek gerekiyor. Bizim çocuk-
larda hep oralarda dolaşıyor.
Buna bir çözüm bulsunlar." ifade-
sini kullandı. Oğız'ın cansız bedeni
otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiple-
rinin olayla ilgili incelemeleri
devam ediyor. DHA

Cansız bedeni bulundu

Esenyurt'ta bir çocuk pakında geç-
tiğimiz hafta İbrahim Ayaz'ın bı-
çaklayarak öldürdüğü iddia edilen
Yakup A.'nın aralarında bulun-
duğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Olayın uyuşturucu anlaşmazlığı
nedeniyle çıkan kavga sonucu
meydana geldiği belirlendi. 



Yapılan araştırmalar, dünyadaki sorun-
lar arasında ilk sırayı iklim değişikliği
ve kuraklık tehlikesinin aldığını göste-

riyor. Türkiye’nin büyük bir
bölümü ‘acil’ çağrısı gerektiren şiddetli bir
kuraklıkla karşı karşıya... Meteoroloji Genel
Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 'ola-
ğanüstü kuraklık’ yaşanıyor. Türkiye toprak-
larının yüzde 13'ü yüksek, yüzde 52'si orta
düzeyde çölleşme riski altında... Barajlar,
göller, nehirler hatta yeraltı suları hızla kuru-
yor... Türkiye 2020-2021 tarım sezonunu
kurak bir ortamda yaşıyor...

* * * *
BM, 1993’te  her yıl 22 Mart’ı ‘Dünya Su

Günü’ ilan etmişti... Her yıl bir konu seçili-
yor... 2021’in konusu da ‘Suyun Değeri’...

Türkiye’de kuraklığın ciddi boyutlara ulaş-
masıyla Dünya Su Günü’nden bir hafta sonra
29 Mart’ta da Beştepe Millet Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde 1. Su Şurası Lansmanı ya-
pılmıştı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, ‘Su stresi çeken bir ülkeyiz’ di-
yordu... ‘Su stresi’ bir ölçü... Yıllık içme su-
yunun kişi başına 1700 metrekübün altına
düştüğü duruma verilen ad... Türkiye’de bu
miktar 2020 yılı itibariyle 1346 metreküp...
Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına
rağmen kullanılabilir su miktarının yüzde
2,5, içilebilir su miktarının ise yüzde 1’den az
olduğunu aunutmayalım...

* * * *
Türkiye’de su kaynaklarının yüzde

74’ünün tarımda, yüzde 15’inin evlerde,

yüzde 11’inin de sanayide kulla-
nıldığı belirtiliyor... Su herkesin meselesi ol-
duğu için yönetimi oldukça karmaşık...
Kuraklığın kronik bir sorun haline gelmemesi
için su kaynaklarının hem yağışlı hem de
kurak dönemlerde iyi
yönetilmesi gerekiyor... Suyu en çok gereksi-
nim duyan tarımın kullandığı suyun büyük bir
bölümünün israf edildiği biliniyor... Çünkü su
kullanımını yüzde 70 azaltan  yağmurlama
veya damlatmalı sulama gibi modern yön-
temler yerine geleneksel metodlar kullanıl-
masının suyu heba ediyor... Hebanın yanısıra,
toprağın tuzlanması sonucunda verimin 

azalmasına da neden oluyor...
* * * *

Şehirlerde de yağmur suyunun kullanımı-
nın sağlanması, yeni binaların buna uygun
yapılması, az su tüketene düşük fatura gibi su
tasarrufu alışkanlıklarının  teşvik edilmesi,
çok su isteyen bitkilerin kuraklık yaşanan
yerlerde ekiminin yasaklanması gibi önlemle-
rin faydalı olabileceği belirtiliyor...  

Kuraklığın şiddetine bağlı olarak ülke eko-
nomisine zararı çok ağır olabilir...  Tarım,
enerji, turizm ve ormancılık gibi sektörler ku-
raklıktan doğrudan etkileniyor. 2003 yılında
Avrupa’da yaşanan kuraklığın maliyeti 11
milyar Euro olarak hesaplanmış... 2006 yı-
lında İspanya’da tarım sektörünün kuraklık
yüzünden 2 milyar Euro’nun üzerinde zarara
uğradığı tespit edilmiş...

* * * *
Hergün hiçbir şeyin değişmediği koşullar

ile her şeyin değiştiği kaos arasında savrulu-
yoruz adeta... Yaşam da zamana karşı bir ya-
rışa dönüşmüş durumda... Yaşam zamana
karşı yarışa dönüşünce de bir şeyler
mesela ‘kuraklık’ belki tam olarak fark edil-
miyor... Modern deyimle ‘dikkat
kısalması’ yaşanabiliyor... Gelecek nesillere
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ku-
raklık sorunuyla hem bireysel hem de top-
lumsal mücadele edilmesi çok önemli...

* * * *
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz diyorki...    
‘Hz. Nuh gemisini, yağmur başlamadan

önce yapmıştı. Bu sayede tufan geldiğinde
onu yönetebildi. Biz ise neler olacağını tespit
ediyor, biliyor ama tedbir almıyoruz...’  Bu
yaklaşım biçimi, maalesef toplumsal yaygın
bir alışkanlık...  Olaylara stratejik açıdan,
uzun dönemli bakamama eksikliğidir bu...
Umarım kuraklık konusunda böyle olmaz...

Türkiye kuraklık tehditi altında  
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ISTANBUL’A GEL 
ASINI YAPTIR! Öğrencilere

tercih desteği

İncirtepe Parkı
yenileniyor

Yavru kediyi
kurtardılar

Şişli Belediyesi, Liselere Geçiş
Sistemi’nde (LGS) başarılı
olan adaylar için 9-12 Tem-
muz tarihleri arasında ‘LGS
Tercih Günleri’ düzenledi

İBB’nin, “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi” baş-
vurusunda olumlu bir gelişme yaşandı. Proje kapsamında AB, İBB’ye “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın
(SECAP) geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verecek, 3 milyon avro da hibe desteği sağlayacak

ŞİŞlİ Belediyesi, tercih döneminde de lise
adaylarının yanında olmayı sürdürüyor.
Belediye, bu amaçla LGS’de başarılı olan
adaylar için 9-12 Temmuz tarihleri ara-
sında ‘LGS Tercih Günleri’ düzenledi. Şişli
Belediyesi Ana Hizmet Binası girişi, Maçka
Demokrasi Parkı ve Şişli Camii Meyda-
nı’nda oluşturulan stantlarda görevli reh-
ber öğretmenler; 11.00-17.00 saatleri
arasında, adaylara tercihlerinde yardımcı
olacak. Tercih Günleri’nde adayların gele-
ceklerini doğru planlamalarına yardımcı
olmak adına tüm imkanları seferber ettikle-
rini belirten Şişli Belediye Başkanı Muam-
mer Keskin, “Gençler ülkemizin aydınlık
geleceği. Yaşamlarının dönüm noktası olan
tercih döneminde onları yalnız bırakmaya-
cağız. Çocukları sınavı kazanan tüm kom-
şularımızın içi rahat olsun” dedi.

EsEnyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları
yenilemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi’nde bu-
lunan İncirtepe Parkı’ndaki 2 bin 500 metre-
kare yeşil alan, oyun grupları, spor aletleri,
ahşap donatılarında yenileme ve bakım ona-
rım yapmak için çalışma başlattı. Ekipler,
parktaki deforme olmuş kauçuk zemini ve yü-
rüyüş yolunu, oyun gruplarını ve spor aletle-
rini yenilemek için kaldırdı. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, Esenyurtluların parklardan daha
iyi hizmet alması için çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor.

Olay Şile'de öğlen saatlerinde meydana
geldi. Havaların sıcak olması nedeniyle İstan-
bul'da yaşayan vatandaşlar hafta sonunu ge-
çirmek için Şile sahiline akın etti. Denize
girmek için gelen vatandaşlar, kayalıklar ara-
sından kedi sesi duyunca durumu itfaiye ekip-
lerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma
başlattı.  Bir süre kayalıkların arasında bulu-
nan yavru kediyi itfaiye ekiplerinin çalışma-
sıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan
yavru kedi kontrol edilmek üzere veterinere
götürüldü. Yavru kedinin kurtarılma anları bir
kişinin çektiği cep telefonu görüntülerine yan-
sıdı. Görüntülerde kayalıklar arasında bulu-
nan kedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri
tarafından kurtarılıyor. DHA

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği(OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk Şişli'de bulunan bir turizm
acentasının, İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı yaptırdığını iddia etti. Hüseyin Kırk,
söz konusu acentanın İran'da "İstanbul'a gel aşı yaptır" adında bir reklam kampanyası yaptığını öne sürdü

O TSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İs-
tanbul'u tercih eden İranlılara yalan
olan ve onların hayatıyla oynayacak

bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel 2 bin
700 lira karşılığında Biontech aşısı ol' deni-
yor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni
almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapı-
yorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar.
Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.

Enjekte ettiler

Hüseyin Kırk, "En vahimi de eğer kalp krizi
geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabile-
cek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde
sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alı-
yorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-
Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı
veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir
hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri
bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kul-
landı.

Denetim yapıldı

İddiaların odağındaki seyahat acentasına,
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekip-
lerince denetleme yapıldı. Söz konusu ad-
reste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir
kanıt bulunamadı. DHA

3 milyon avro hibe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
sürdürülebilir enerji ve iklim dostu projeleri
kentle buluşturmak için gerçekleştirdiği
başvurularından olumlu sonuçlar almaya
devam ediyor. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
girişimleri sonucunda İBB, “Enerji Dönü-
şümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de
Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi”
projesinden 3 milyon avro hibe almaya hak
kazandı.  Proje faaliyetleri; altısı Batı Bal-
kan ülkelerİ (Arnavutluk Cumhuriyeti,
Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan
Cumhuriyeti) ve Türkiye olmak üzere top-
lam yedi ülkede dört yıl sürecek.

Sürdürülebilir işbirliği 
Türkiye ayağını Litvanya’dan Merkezi
Proje Yönetimi Ajansı (Central Project
Management Agency – CPMA) koordinas-
yonuyla yürütülecek olan proje, en genel
şekliyle Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji
dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikli-
ğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu kap-
samda proje, Batı Balkanlar ve
Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşme-
si’ne taraf olan şehirleri enerji, iklim hedef-
leri kapsamındaki taahhütlerini yerine
getirmeleri konusunda destekleyecekler.
Proje hakkında görüşlerini paylaşan İBB
Dış İlişkiler Daire Başkanı Alkanalka, “AB 

nezdinde kararlaştırılan hedefe - 2030 yı-
lına kadar CO2 emisyonunu en az yüzde
40 oranında azaltma- paralel oranda sonuç
almayı ve iklim değişikliği etkilerine karşı
kentin dayanıklılığını artırmaya yönelik atı-
lan somut adımlara uluslararası mekaniz-
mayı dahil etmek üzere bu hibe İstanbul'a
ve ülkemize büyük kazanç getirecektir ”
dedi.

İmamoğlu dikkat çekmişti

Ocak 2021’de gerçekleşen 2021 İklim
Uyum Zirvesi’nde (CAS 2021) konuşan
Başkan İmamoğlu, dirençli bir şehir olmak
için, geleceğin sorunlarına bugünden kap-

sayıcı ve sürdürülebilir çözümler ürettikle-
rini belirterek şunları demişti: "Bu bağ-
lamda, ‘İklim Eylem Planı’ çalışmamıza
devam ediyor ve akıllı şehir çözümlerine
dayalı, çevre dostu, ulaşım altyapısı, gıda
ve tarım politikaları ile atık ve uzun vadeli
su yönetimi alanlarında sürdürülebilir çö-
zümlere öncelik tanıyan İstanbul 2.0’ı ta-
sarlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Yine Haziran 2020’de 10. IRENEC Ulus-
lararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kon-
feransı’nın açılış konuşmasını yapan
İmamoğlu, “İBB olarak, yüzde 100 yenile-
nebilir enerji kullanımı yolunda ilerlemeyi,
çok öncelikli olarak hedefliyoruz."

info@gazetedamga.com.tr

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com
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DEMOKRASİNİN
KUSURLARI

B ir gemide olduğunuzu düşünün. Geminin kaptanı
olarak bir kişinin seçilmesi gerekiyor, bu seçimi
herkesin söz söyleyebildiği demokratik bir yolla

mı yaparsınız, yoksa sadece denizcilik hakkında bilgi 
sahibi olan insanlara mı danışırsınız?

Sokrates bu örnekle ülkeleri bir gemiye benzeterek
demokrasinin kusurlarını göstermeye çalışır. Herkes bu
soruya ikincisi diye cevap verir, yani gemi kaptanı seçile-
cekken denizcilikle ilgili bilgili olanlara sorulur, o an 
gemide bulunan herhangi birine değil.

O halde diye devam eder Sokrates, neden yaşı tutan
herkesin ülkeyi yönetecek kişileri seçme vasfına sahip 
olduğunu varsayıyoruz?

Sokrates’in eleştirdiği nokta, ülkeyi yönetecek kişileri
seçmenin bir yetkinlik gerektirdiğidir. Bu yetkinliğin de
eğitimle insanlara öğretilmesi gerekir. Vatandaşlara her-
hangi bir yetkinlik şartı koşmadan ve bu eğitimi verme-
den, rastgele herkesin ülkeyi yönetecek kişiyi seçmesine
imkân tanımak felaketlere yol açabilir der Sokrates. Bu
da fırtınalı bir günde geminin kaptanı olarak rastgele 
birini seçmekten farksızdır. 

Sokrates’in ölümü de demokrasiden olmuştu. Atinalı
gençlerin kafasını karıştırmak gibi uydurma şeylerle
suçlanarak mahkemeye gönderildi, 500 kişilik jürinin
karşısında küçük bir farkla suçlu bulundu ve baldıran
zehriyle idam edildi.

Sokrates seçme hakkının sadece entelektüel küçük bir
azınlıkta olması gerektiğini düşünmüyordu, o sadece aklı
başında ve rasyonel düşünebilen, meseleleri iyi kavraya-
bilen ve kendi kararını verebilen kişilerin başa gelecek
kişileri seçmesi gerektiğini söylüyordu. Bugün oy verme
hakkı kutsal sayılıyor ve doğuştan geliyor, 18 yaşını dol-
duran her vatandaşın oy kullanabildiği bir zamandayız. 

Atinalıların yönetimle ilgili en korktuğu şey demago-
jiydi. Demagoji, halkın duygularını manipüle ederek, ya-
lanlar söyleyerek, halka ikna edici konuşmalarla gaz
vererek siyaset yapma biçimidir. Peki ne değişti? Günü-
müze kadar pek çok demagog lider olarak seçilmişken
belki de halka daha faydalı olacak liderler daha az se-
çildi. Başka bir deyişle, Hitler de seçimle başa gelmişti.
Yönetime gelmek isteyen birinin halkı ikna etmesi, ka-
rizmatik konuşmalar yapması ve bu yolla oy toplaması
gerekiyor, yapacağı projelerse ikinci planda kalıyor. 

Sokrates’in demokrasi eleştirisini günümüze uyarlar-
sak, başa geçip ülkeyi yönetecek liderleri seçme gücünün
rastgele kişilerin elinde olmasındansa bu seçimi yapabi-
lecek yetkinliğe sahip kişilerin elinde olması gerekiyor.
Bu yetkinlik basitçe adayların geçmişini araştırmak,
neler yaptığına bakmak, arka planını bilmek gibi şeyler-
den geçiyor. Ancak her vatandaş bunu yapamıyor. Bir
konuda oy çokluğu olması, yani sayıca daha çok insanın
o şeyi istemesi o şeyin doğru olduğu anlamına gelmez.
Bir lider seçmeye ihtiyaç duyan insanların bu seçimi ya-
pacak yetkinliği olmayabilir. Yönetime geçmek isteyen-
ler de halkın bu zaaflarını kullanarak onları kandırma
yoluna girebilirler. Yeterli eğitime sahip olmayan seçmen
kitlesini çeşitli yollarla manipüle edebilirler.Tarihte de
halka fayda sağlayacak liderlerin aksine seçmenlerin gö-
züne hoş gözüküp ikna edici konuşmalar yaparak başa
gelen liderler sayıca daha fazla oldu.Sokrates’in kork-
tuğu felaket de tam olarak buydu. 

Bunun önüne geçmek için, vatandaşlara muhakeme
yeteneği kazandıracak ve başa gelecek liderleri seçmek
için yeterli kapasiteyi sağlayacak daha iyi eğitimler 
verilmesi gerekiyor.

C ovid-19’un hayatımıza girdiği gün-
den bu yana pandemiye karşı alın-
ması gereken tedbirler konusunda

önemli uyarılarda bulunan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Danışma Ku-
rulu, Kurban Bayramı öncesinde bir
araya geldi. Kurban Bayramı hazırlıkla-
rının, pandemi tedbirleri kapsamında ele
alınması gerektiğini vurgulayan Kurul,
önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurala uyulmuyor

Covid-19 salgını nedeniyle Kurban Bay-
ramı hazırlıklarının çok daha ciddiyetle
değerlendirilmesi gerektiğinin altınının
çizildiği açıklamada, “Kurban Bayramı
süresince kesilen hayvanların büyük bir
Anadolu’dan uzun mesafeler kat ederek
yer değiştirmektedir. Genellikle uygun
olmayan araçlarla yapılan bu seyahat-
lerde, araç başına en az 3 kişi seyahat
etmektedir. Hayvanlar, yasal olarak kur-
ban satış alanlarına, Kurban Bayramın-
dan en erken 15 gün önce
alınabilmektedir. Ancak çoğunlukla bu
kurala uyulmamakta; Kurban öncesi,
süresi ve sonrasını da kattığımızda hay-
vanlar, satış alanlarında en az üç hafta
tutulmakta” bilgisi paylaşıldı.

Önemli bir risk olur

Yıllara göre farklılık göstermesine kar-
şın, bayram süresince ülke genelindeki
hayvan varlığının yüzde 5’inin Kurban
Bayramı’nda kesildiğini belirten Kurul,
"Kesimin kayıtlı ve ya kayıtsız olmak
üzere yaklaşık yüzde 8-10’u İstanbul’da
yapılmaktadır. Bu nedenle İstanbul’da
alınacak önlemlerin daha da sıkı olması
ve denetlenmesi  her zamankinken
önemli bir hale gelmiştir. Geleneksel
kurban alışkanlıkları nedeniyle vatan-
daşlarımız, kurbanı satın alırken, kesim
işlemi yapılırken, ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtımı gerçekleştirirken sıklıkla bir arada
bulunacaklar. Bu durum insan trafiği
arttıracak ve Covid-19'un bulaştırılması
açısından önemli bir risk oluşturacaktır"
denildi.

1 milyon kişiyi aşacak

Geleneksel kurban ritüelleri nedeniyle
kurban alanlarında denetimi zor insan
trafiğine de dikkat çeken Kurul, bayram
süresince muhtemel yaşanacakları sıra-
ladı: “Bilindiği gibi, büyükbaş kurbanda,
genel olarak birden fazla aile ortak alım
yaptığı ve aile bireyleri birlikte kurban
seçmeye gittikleri için yukarıda verilen

rakam daha da artacaktır. Kesim alanla-
rında da aynı sorunlar yaşanacak. Üç
gün gibi kısa bir süre içinde ve de genel-
likle ilk gün gerçekleştirilen kesimler
insan yoğunluğunu ayrıca artıracaktır.
Resmi olmayan alanlarda ve tamamen
denetimsiz kesim yapılan yerleri de kattı-
ğımızda, kurban nedeniyle oluşan insan
trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin
edilmektedir. Bu insanların eve döndü-
ğünde aile bireylerine teması ile kaçınıl-
maz olan kurban merasimleri
düşünüldüğünde sayı ve riskler katlan-
maktadır. Diğer şehirlerden gelen çok sa-
yıdaki üreticinin, bayram sonrası
dönüşleri bulaş riskini arttıracaktır. Bu
yıl kurbanlık hayvanların İstanbul’a giriş
tarihi 5 Temmuz olarak belirlenmiştir.
Kurbanlık alanların yapım çalışmaları
ise bundan çok önce başlamaktadır.
Yaklaşan organizasyonun, Covid-19 ted-
birleri açısından değerlendirilmesi, risk-
lerin minimuma indirilmesi için önlemler
alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin
bilgilendirilmesi büyük önem arz etmek-
tedir.”

Mutlaka aşı vurulmalı

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Kurban
Bayramı sebebiyle yaşanacak muhtemel
hareketlilik ve riskleri sıraladıktan sonra,

alınması gereken tedbirleri şu şekilde
kayda geçirdi: "Alınacak önlemlerin
temel hedefi, insan trafiğini minimuma
indirmek olmalıdır. Bu amaçla, mümkün
olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler
yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde ke-
sime sevk edilmesi için vatandaşlar teş-
vik edilmelidir. Kurbanlıkların satış için
büyük şehirlere getirecek üreticilerin
mutlaka aşıları tamamlanmış olmalıdır.
Tüm kurban satış yerleri sınırlandırıl-
malı, tek giriş ve tek çıkışı bulunan alan-
lar yaratılmalıdır. Girişlerde yurttaşların
maske, HES kontrolü ve ateş kontrolü
yapılmalı, sosyal mesafeye dikkat edil-
melidir. Kurban satın alırken kurbanlığın
veteriner sağlık raporu mutlaka görül-
melidir. Kurbanın sağlıklı olup olmadı-
ğını anlamak için gerekirse alanda görev
alan veteriner hekimlerden yardım isten-
melidir. Anadolu’nun çeşitli şehirlerin-
den gelerek İstanbul’a yerleşmiş olan
İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibade-
tini, memleketinde bir akrabasına veya
güvendiği bir hayır kurumuna vekalet ve-
rerek gerçekleştirmelidir. Özellikle kesim-
lik hayvanların bulunduğu illerdeki
çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen
kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan
ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstan-
bul’a nakliyat trafiği azaltılabilir."

Bulgaristan’da 46’ncı dönem parla-
mento seçimi için 22 siyasi parti ve koalis-
yon, adaylarını belirledi. Geçen seçimde
Türkiye'de sadece 35 sandıkta oy kullana-
bilirken, bu kısıtlamaya son verilerek Tür-
kiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları
17 ilde 122 yerde sandık yerleştirildi. 240
üyeli parlamentoda, hükümet kurmak
üzere oluşturulabilecek olası koalisyonla-
rın güvenoyu alabilmeleri için en az 121
milletvekilinden güvenoyu alması gereki-
yor. 

Sandık sayısı 125

Avcılar’daki Ambarlı İlkokulu’ndaki iki
sandıkta saat 07.00’de başlayan oy verme
işlemi saat 20.00’ye kadar devam etti.
Sandık Başkan Yardımcısı Halo Ahmet, 4
Nisan seçimlerinde Bulgaristan’da hükü-
met kurulamadığı için yeniden seçim yo-

luna gidildiğini söyledi. Ahmet, “Tür-
kiye’de yoğun seçmen sayısı göz önüne
alınarak sandık sayısı arttırıldı. Geçen se-
çimde Türkiye genelinde 38 sandık vardı.
Şimdi bu sayı yanılmıyorsam 125. Bu se-
çimde ilk defa elektronik ortamda makine
üzerinden oy kullanılıyor. Bu uygulama ilk
olduğu için seçmenleri zora sokuyor. Se-
çime Türk partisi olarak Hak ve Özgür-
lükler Partisi giriyor. Saat 07.00’de
başlayan oy verme işlemi 20.00’ye kadar
devam edecek” dedi. Bulgar medyasının
da ilgi gösterdiği seçim için saat 07.00’den
itibaren oy vermeye gelenler “Hayırlı
olsun” derken, makine ile siyasi tercihle-
rini yapmaya gelenleri en fazla ekrandaki
Kril Alfabesi’nin zorladığı belirtildi. Maki-
nede oy kullandıktan sonra çıkan kağıdı
sandığa veren seçmenler bu uygulamanın
çok zor olmadığını söyledi. DHA

YOGUNLUGA 
KARSI DIKKAT!

Mert AVCU 

alimertavcu@gmail.com

Çocuklara özel etkinlik

VEKALETEN KURBAN
KESİMİ YAPILABİLİR

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’na dair de
veriler paylaşan Kurul, yerel yönetimle-
rin, vekaleten kurban kesimi yapabile-
ceğini, kesilen kurbanların ihtiyaç
sahiplerine aynı kanaldan dağıtılabile-
ceği bilgisini paylaştı: "İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi kurban kesim yerlerine
2020 yılı Kurban Bayramı döneminde 10
bin 242 büyükbaş hayvan getirilmiş olup
bunlardan 8 bin 94 tanesi satılmış ve 4
bin 430’u belediyemize ait kesimhane-
lerde kesilmiştir. Küçükbaşlarda gelen
hayvan sayısı 2 bin 524, satılan 1 bin
793 ve kesimhanelerimizde kesilen sayı
ise 1 bin 793 olarak gerçekleşmiştir. Bu
kapsamda İstanbul’da yapılacak kesim-
lerde kurban sahibinin kesim yerine gel-
memesi; kurbanın, vekalet verdiği
kurum tarafından kesilerek kendisine
ulaştırılması önerilmektedir. Kesilen kur-
banlar, yasaların ve altyapının elverdiği
ölçüde, yerel yönetimler tarafından işle-
nerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir.
Yerel yönetimlerin ihtiyaç sahibi hemşe-
rilerimizin listelerine sahip olması saye-
sinde, kurban bağışı doğru kişilere
ulaşacaktır. Tüm bu önlemler özellikle
insan trafiği nedeniyle oluşabilecek bu-
laşmayı kısmen azaltacaktır."

Bulgaristan’da geçen nisan ayında yapılan ancak, hükümet kurulmasını sağlayamayan seçimler yenilenirken,
Türkiye’deki çifte vatandaşlar 125 sandıkta oy kullanmaya başladı. Seçimde ilk kez makine ile oy kullanılmasına geçildi

Çifte vatandaşlar oylarını kullandı

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Kurban Bayramı’nda oluşacak yoğunluğun, salgın riskini arttırabileceğine dikkat çekti. Kurban
Bayramı sebebiyle hareketliliğin 1 milyon kişiyi aşacağı belirtilen açıklamada, "Bu insanların eve döndüğünde aile bireylerine
teması ile kaçınılmaz olan kurban merasimleri düşünüldüğünde sayı ve riskler katlanmaktadır” ifadelerine yer verildi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1411886)

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/497 Esas
Davacı, EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde 
görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan 
Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 07/07/2021 tarihli duruşma zaptı 
uyarınca;
AÇILAN DAVANIN REDDİNE, 
1-İİK’nun 292.maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nün  301271 sicil nolu borçlu EUROPAC
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ'nin İFLASINA, 

İflasın 07/07/2021  günü saat 11:13 
itibariyle açılmasına, 

3-İflasla ilgili olarak Bakırköy Nöbetçi İflas
Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nü 
bildirimde bulunulmasına, 

4-Davacı tarafça yatırılan iflas avansının ve
gider avansının karar kesinleştiğinde İflas 
Müdürlüğü'ne aktarılmasına, 

5-Mahkememiz iflas kararı ilanına," karar 
verilmiş olmakla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın
288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen 
duyurulur. 07/07/2021
HAKKINDA İFLAS KARARI VERİLEN ŞİRKET
EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ
Tic. Sicil Numarası: 301271  
Vergi Numarası: 3830418089

info@gazetedamga.com.tr

Başakşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik
etkinlikleri devam ediyor. Başakşehirli çocuklar,
bir yanda sahne şovlarıyla doyasıya eğleniyor
animasyon filmlerini açık havada izleme fırsatı
buluyor. Başakşehir Belediyesi, çocuklara yö-
nelik düzenlediği yaz etkinliklerini, Kovid-19
tedbirleri kapsamında sürdürüyor. Başakşehir
Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kurulan

etkinlik alanlarında eğlenen çocuklar, sahne
şovları ve animasyon filmlerin açık havada iz-
leme fırsatı da buluyor.

Birlikte film izlediler

Cuma ve cumartesi günü Bahçeşehir Gölet ve
Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlene et-
kinliklere yoğun katılım oldu. Çocuklar, etkinlik

alanlarında kurulan dev ekranlarda, dünyada
gişe rekorları kıran “Buz Devri” adlı animas-
yon filmini hep birlikte izledi. Kovid-19 salgını
kapsamında uzun süredir sosyal mesafeli bir
hayat yaşadıklarını ifade eden Başakşehirliler,
yaz etkinliklerinin başlaması ile birlikte açık ha-
vada hem eğlendiklerini hem de keyifli bir gün
geçirme imkânı bulduklarını ifade etti. DHA

SAYI VE 
RİSKLER 

ARTABİLİR
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Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını
kolaylaştırmak için sağlanan sosyal yardım
artarak devam ediyor. Milyonlarca kişinin

merakla beklediği Temmuz ayı zamları belli oldu.
Memur ve emekli maaş zamlarının değişmesi ile birlikte
yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası gibi
sosyal yardımlara da zam geldi.

65 yaş aylığı 827 lira oldu  

Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı.
31 Haziran 2021'e kadar aylık ödemeler 763 liraydı.
Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1
Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı.
Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluş-
larında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harç-
lık yaşlılarda 280 liradan 303 liraya, 6-12 yaş arası
engellilerde 111 liradan 120 liraya, 13-18 yaş arası en-
gellilerde 167 liradan 181 liraya, 18 yaş üstü engellilerde
224 liradan 243 liraya çıktı. Başkasının yardımı olmak-
sızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az
yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından
küçük yoksul vatandaşlara da zam yapıldı. 1 Temmuz
itibarıyla 913 liradan 990 liraya yardım parası yükseldi.

Engelli çocuğu olan aileye 659 lira

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında
engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 608
liradan 659 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az
yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul aile-
lere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 608 liradan
659 liraya çıktı. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz
itibarıyla da yüzde 8.85'lik zamla birlikte 140 lira arta-
rak 1797 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın
15'i ile 31'i arası hesaplara yatıyor. Bu ay zamlı maaşın
bayram öncesi ödenmesi bekleniyor.

İsTanBul Hububat Bakliyat Yağlı Tohum-
lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
(İHBİR) organizasyonuyla 13 ve 14 Tem-

muz tarihleri arasında, Afrika’nın prestijli gıda firmala-
rının, üst düzey satın alma yetkilileri ile üyelerinin
online ortamda bir araya geleceğini açıkladı. Hedefte
Türkiye'nin yakından takip ettiği Afrika ve Çin Pazarı

var. Batı Afrika bölgesinde bulunan
Gine Bissau Cumhuriyeti’nin pres-
tijli gıda firmalarının üst düzey satın
alma yetkilileriyle İHBİR üyeleri
arasında gerçekleştirileceği ifade
edilen görüşmelerde firma yetkili-
leri; şekerleme, atıştırmalık ürünler,
un ve unlu mamuller, pirinç, içecek-
ler, kakao ve ürünleri ile diğer gıda
ürünlerini online ortamda dijital ka-
taloglar ve firmaların web siteleri
üzerinden inceleyerek görüşmeler
gerçekleştireceklerini belirtti.

TBMM'de kurulan İklim
Değişikliğini Araştırma
Komisyonu'nda geçen

hafta altın madenciliği ile ilgili bilgi-
ler paylaşıldı. Altın Madencileri Der-
neği Başkanı Mehmet Yılmaz,
ülkemizin altın rezervi haritasını pay-
laştı. Buna göre yeraltında 6 bin 500
ton civarında altın rezervi var ve bu-
güne kadar bunun 382 tonu çıkarıldı.
Bin 500 ton altının da nerede olduğu
netleştirildi. Yaklaşık 4 bin 660 ton
altın rezervinin ise yeri tam olarak bi-
linmese de araştırmalar önemli fikir
verdi. Bugüne kadar çıkarılan 382
ton altının değeri 2.4 milyar dolar
oldu. 

180 bin çalışan var

Sözü'den Veli Toprak'ın haberine
göre, Türkiye'de halen faal olarak iş-
letilen 15 adet altın ma-
deni var ve altın
üretiliyor. Sektörde ise
180 bin çalışan bulunu-
yor. Altın Madencileri
Derneği Başkanı Meh-
met Yılmaz, Meclis'te ko-
misyon üyesi
milletvekillerine, Türki-
ye'nin altın haritası ve ya-
pılan çalışmalar
konusunda konusunda
bilgi verdi.

Yeri tespit edilemedi 

Şu ana kadar Türkiye'nin
ürettiği altın miktarı top-

lam 382 ton. Yapılan çalışmalarda
1.500 ton altının nerede olduğu da
belirlenmiş durumda. Yeri net olarak
bilinmeyen 4 bin 660 ton altın rezer-
vimiz daha var ve keşfedilmeyi bekli-
yor. Altının bu binanın içinde bir
yerde olduğunu biliyoruz ama hangi
odasında, hangi çekmecesinde. Bunu
ortaya çıkartmak için aramaya ve
sermaye aktarmaya gerek var.

TL karşılığı satıldı

Türkiye'de altın üretiminin son yıl-
larda artış gösterdiğini söyleyen
Mehmet Yılmaz, “2000'li yılların ba-
şında çok önemli bir üretim kaydedi-
lemez iken 2020 yılında 42 ton altın
üretildi. Bu aynı zamanda Cumhuri-
yet tarihinin rekoru oldu. Üretilen al-
tının tamamı Merkez Bankası'na TL
karşılığı satıldı. Merkez Bankamızın

ön alım hakkı var, önalım
istediği müddetçe, ülkede
üretilen altının tamamı ül-
kede tüketilmiş oluyor.
Çok az bir kısmı da Borsa
İstanbul'da ülke içinde sa-
tıldı” dedi. Üretilen altının
yaklaşık yüzde 25'inin
“devlet hakkı” olarak Ha-
zine'ye aktarıldığını anla-
tan Yılmaz, “Örneğin
geçen yıl üretilen 42 ton
altının yaklaşık 11.5 tonu
Hazine'ye verildi. İşletme-
cinin cebine ise çıkarılan
altının yüzde 17 ila 20'si
kalıyor” diye konuştu.

Sosyal yardımlara
zam yapıldı
Memur ve emekli maaş zamlarının
değişmesi ile birlikte yaşlılık maaşı,
engelli maaşı, evde bakım parası
gibi sosyal yardımlara da zam geldi

K orona salgını ile beraber
vatandaşa verilen dayanak-
lar, 2020 yılının Mart

ayında başladı. Ortalama 661 mil-
yar lirayı kabul eden dayanak paket-
lerine artık bir yenisi daha ekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İstihda-
mın desteklenmesi, işgücü maliyet-
lerinin azaltılması hedefiyle oldukca
kıymetli düzenlemeleri hayata geçir-
dik. Yıl sonuna kadar işe alınacak
her bir personel için, taban fiyat üs-
tünden ödenmesi ihtiyaç duyulan
tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay
süresince karşılıyoruz’ açıklaması
yapmıştı. Prim ve vergi teşviki ile de-
taylar da şekillenmeye başladı.

Kimler yararlabilecek?

1 Temmuz zamanı itibariyle bil-
hassa fesih yasağının ortadan kalk-
ması ve kısa çalışma ödeneğinin
bitmesi sebebiyle istihdama teşvik
de gelmiş oldu. Başta yeme içme

kısmı olmak suretiyle hizmetler ve
gezim bölümlerinde normalleş-
meyle beraber canlanma yaşanması
yeni eleman gereksinimini da do-
ğurmuş oldu. Bu kesimler başta
olmak suretiyle mevcut elemanlarını
artıran işletmeler teşvikten de yarar-
lanmış olacak.

Vergiyi devlet ödeyecek

Yeni teşvik ile ek istihdamın patrona
getireceği tüm yükler karşılanmış
olacak. Gelecek günlerde uygulama
ve ayrıntılarıyla ilgili düzenlemelerin
açıklanacağı bu teşvike nazaran
mevcut çalışanlarına ek olarak alı-
nacak her bir emekçinin 12 ay süre-
since minimum fiyat üstünden
hesaplanacak tüm prim ve vergileri
devlet tarafınca karşılanacak. Teşvik
taban fiyat üstünden hesaplanacak.
Böylelikle hem emekçi için ödenen
SGK primleri hem de patron SGK
primleri karşılanacak.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DUYURU
Boy-Bo Tekstil ve Boya San. Tic. A.Ş. tarafından İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Os-
mangazi Mahallesi, 2647. Sokak No:11 adresinde “Kumaş Boyama, Kasar ve Yı-
kama Tesisi Kapasite Artışı ve Baskı Faaliyeti Projesi” yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9.
Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendir-
mek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. 

Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri     : Seyran Pasta Cafe Restaurant  
Toplantı Yerinin Adresi : Osmangazi Mah. 2647. Sokak No: 18/1 Kıraç 

Esenyurt/İstanbul
Toplantı Tarihi : 27.07.2021
Toplantı Saati  : 11.00

Proje Sahibi : Boy-Bo Tekstil ve Boya San. Tic. A.Ş. 
Tel : (0212) 886 7662
Fax : (0212) 886 7671

ÇED Raporunun Hazırlayan Kuruluş: Urban Çevre Danışmanlık ve Mühendislik
Tic. Ltd. Şti.
Tel : (0216) 365 64 18
Fax : -

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1412471)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
sözünü verdiği prim ve vergi teşvikinin detay-
ları belli olmaya başladı. Buna göre yeni işçi
alan firmalara bin 556 lira destek verilecek ve
işçinin asgari ücret üzerinden tüm primlerini
devlet karşılayacak. Teşvik süresi 12 ay olarak
belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alan
işletmeler ise destekten 18 ay yararlanacak

ISVEREN VE ISCI 
NEFES ALACAK 

Emekçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga ver-
gisini de patronlar ödemeyecek. Burada teşvik mühleti
12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç
personel alanlar için 18 ay olarak uygulanacak.

KADIN VE GENÇ EMEKÇİLERE 18 AY 

Altın Madencileri
Derneği Başkanı
Mehmet Yılmaz, Tür-
kiye'nin yeraltında 6 bin
500 ton civarında altın
rezervi olduğunu belirte-
rek, bu rezervin toplam
değerinin 349 milyar 600
milyon dolar olduğunu
söyledi.021 Türkiye büt-
çesinin 1 trilyon 346 mi-
lyar lira olduğu
düşünüldüğünde, bunun
ne büyük bir zenginlik
olduğu ortaya çıkıyor

6 bin 500 ton altın 
rezervimiz var

Hedef Afrika 
ve Çin pazarı
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Aman Bahçeli
duymasın!

Erdoğan’a 
3. yıl hediyesi

TOPLU açılış törenine katılmak için Diyarbakır’a giden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Biji Serok Erdo-
ğan’  sloganlarıyla karşılanmıştı. Erdoğan, açılış töre-
ninde yaptığı konuşmanın ardından da Kürt şair Molla
Cezeri'nin bir şiirinden dizeler okumuştu.  Erdoğan, açılış
törenine gelen vatandaşlara  seslenerek şu ifadeleri kul-
lanmıştı:“Şimdi, hazır mıyız? Molla Cezeri'den şöyle siz-
lere bir sesleneyim. ‘Ey Şehinşahê Mu'ezzem Heq
Nigehdarê Te Bî Sûreyê Inna Fetehna Dor Û Madarê Te
Bî'… Anladınız mı? Ama siz söylemediniz… Hadi bir de
beraber söyleyelim, tamam mı? Molla Cezeri'nin, ona
göre. ‘Ey Şehinşahê Mu'ezzem Heq Nigehdarê Te Bî Sû-
reyê Inna Fetehna Dor Û Madarê Te Bî'. Manasını da
söyleyeyim: ‘Ey yüce şahlar şahı, hak, koruyucun olsun
senin. İnna fetahna suresi çevrende surun olsun senin.”

İlginç bir iddia

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da-
nışmanı olan AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma
İçten, Erdoğan’ın okuduğu şiir hakkında ilginç bir id-
diada bulundu. Şiirin tam metnini sosyal medya hesabın-
dan paylaşan İçten, “Sayın Cumhurbaşkanı, Melayê
Cizîrî'nin Botan hükümdarı Xan Şeref’e methiye olarak
yazdığı Tebriz ve Horasan’a kadar olan bölgenin Kürdis-
tan İmparatorluğu içinde olmasını temenni eden şiirini
Diyarbakır’da okuyarak Kürtlerin teveccüh göstereceğini
mi sanıyor? Aman Bahçeli duymasın” ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a yeni sistemde Cumhurbaşkanı se-
çilişinin 3'üncü yılı için hediye gönderdi. MHP’nin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin 10
Temmuz 2021 tarihinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
gönderdiği kutlama mesajı
ile çınar fidanının fotoğra-
fına yer verildi. MHP lideri
Bahçeli’nin imzasını taşı-
yan kutlama mesajında,
“Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminin ve Zat-ı
Devletleri’nin Cumhurbaş-
kanı seçilişinin 3’üncü yıl
dönümünü gönülden kut-
luyor, yeni bir çınar rüyası-
nın tezahür etmesini
temenni ediyorum. Selam
ve saygılarımla” ifadesi
yer aldı.

C HP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Edirne'de Muhtar-
lar Buluşması'ndan konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmala-
rına değinen Kılıçdaroğlu sık sık Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
eleştirdi. Kılıçdaroğlu  Cumhurbaşkanı-
nın tarafsız olması gerektiğine dikkat
çekti ve şunları söyledi: Son günlerde
bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor.
Ali mi olsun, Veli mi olsun, böyle bir
anketler, şunlar bunlar geziyor ortalıkta.
Önce ülkesini seven her vatandaşın elini
vicdanını koyup şunu düşünmesi lazım.
Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı
olmalı? Asıl sorumuz bu olmalı. Öyle
bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 mil-
yonu kucaklamalı. Sen doğuda, sen ba-
tıda yaşadın, sen şöylesin, sen böylesin,
hayır efendim bu ülkede yaşıyorsa 83
milyonu kucaklamalı, cumhurun baş-
kanı olmalı yani tarafsız olmalı, bir par-
tinin genel başkanı değil bütün
vatandaşları kucaklamalı.”

Önemli bir şey varsa konuşur

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdo-
ğan'ı çok ve sık konuşmakla eleştiren
Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Cumhurbaşkanı seçilecek kişi-
nin günün 24 saati konuşması doğru
değil. Cumhurbaşkanı çok önemli gün-
lerde çok önemli zamanlarda açıklama-
lar yapar ve bütün vatandaşlar da
cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle
dinlerler acaba ne söylüyor diye? Cum-
hurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz.
Önemli bir şey varsa konuşur işin özeti
budur. Cumhurbaşkanı kendisi ve aile-
siyle birlikte örnek olmalı. Yaşayışıyla
örnek olmalı. Herkes bilmeli ki seçtiği-
miz cumhurbaşkanı mütevazı bir
adamdır, seçtiğimiz cumhurbaşkanı dü-
rüst bir adamdır, seçtiğimiz cumhur-
başkanı mal varlığı dolayısıyla
birilerinin tehdidine maruz kalamaz.
Seçtiğimiz cumhurbaşkanı ahlaklı bir
cumhurbaşkanıdır. Seçtiğimiz cumhur-
başkanı vatandaşla muhatap olurken
alçak gönüllüdür. Cumhurbaşkanının
böyle olması lazım. Bir cumhurbaşkanı
arıyorsak niteliklerini önce kafamızda

oluşturmamız gerekiyor.”

Herkesi kucaklaması lazım 

Cumhurbaşkanının sevecen ve adaletli ol-
ması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu,
Türkiye'nin kimsenin önünde eğilmeyen
ve tehditlere boyun eğmeyen bir cumhur-
başkanı profiline ihtiyacı olduğunu vurgu-
ladı: Cumurbaşkanı  adaletin yanında
durmak zorundadır. Bizim seçtiğimiz
cumhurbaşkanı onurlu ve başı dik gezen
biri olmak zorundadır. Birilerinin önünde
eğilmeyen, tehdit edildiği zaman da mey-
dan okuyan ‘araştırmazsanız namertsiniz'
diyebilecek niteliklere sahip olmalı. Cum-
hurbaşkanının herkesi kucaklaması lazım.
Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siya-
set yapılmaz. Biz ne üzerinden siyaset ya-
pıyoruz? Biz sosyal kimlikler üzerinden
siyaset yapıyoruz. Muhtarlık, işsizlik,
apartman görevlileri, esnaf, sanayici bir
sosyal kimliktir. Siyaseti sosyal kimlikler
üzerinden yapmak lazım. Sosyal kimlikler
üzerinden siyaset yaparsanız vatandaşın
sorununu çözmüş olursunuz.”

Böyle meclis olur mu?

Meclisin talimatla yürütüldüğünü iddia
eden ve parlementoyu 19 Mayıs Hareket-
lerine benzeten Kılıçdaroğlu AK Parti ve
MHP milletvekillerini de neye el kaldırıp
indirdiklerini bilmemekle itham etti. Kılıç-
daroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Parla-
mento, Mustafa Kemal Atatürk'e
Başkomutanlık yetkisini üç ay süreyle ve-
riyor. O güçlü parlamento, yeni bir devleti
inşa eden parlamento. Şimdi bu parla-
mento 19 Mayıs hareketlerinin yapıldığı
yere döndü. Yukarıdan talimat geldi buna
evet oyu verilecek. Bir bakıyorsunuz oku-
nuyor AK Parti'nin ve MHP'nin bütün
milletvekilleri hep beraber el kaldırıyorlar.
‘El indirin' hep beraber el indiriyorlar. Peki
el kaldırdıkları maddenin ne olduğunu bi-
liyorlar mı? Hiç bilmiyorlar. Bilmelerine
gerek yok çünkü yukarıdan talimat geldi.
Böyle bir meclis olur mu? Hani bu mec-
liste kanunlar tartışılacaktı? Bakın Avru-
pa'dan ne kadar çöp varsa Türkiye'ye ithal
ediliyor. Bir süre önce yasakladılar attık-
ları imzanın daha mürekkebi kurumadı
şimdi ‘serbest' diyorlar. Böyle bir devlet

yönetimi olur mu? Ya doğrudur ya yanlış-
tır. Bir şey hem doğru hem de yanlış ola-
maz. Dolayısıyla bizim bu konuda da
dikkatli olmamız lazım. Cumhurbaşkanı
adayının ahlaklı olması lazım? Parlamen-
tonun ahlaklı insanların mekanı olması
lazım. Parlamentoda ihale takipçisi
adam, kayırmacı, rüşvetçi milletvekilinin
yeri yoktur ve olmamalıdır da zaten.”

ERBAKAN, Karagümrük Stadında düzenlenen Ye-
niden Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan
Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayır-
lara vesile olmasını diledi. Milli Görüş Hareketinin
kurucusu 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatındaki en büyük
düsturun "asla vazgeçmek olmadı-
ğını" dile getiren Erbakan, Ebu
Eyyub El Ensari, Fatih Sultan Meh-
met ve Sultan 2. Abdülhamid
Han'ın, Erbakan hoca ile ortak yön-
leri olduğunu belirterek, bu yönler-
den birinin vazgeçmemek diğerinin
ise tırnakları ile söke söke almak ol-
duğunu ifade etti.

Necmettin Erbakan'ı andı 

Fatih Erbakan, “Ebu Eyyub El Ensari
Hazretlerinin 90 yaşında İstanbul’un

fethi için savaştığını, merhum Necmettin Erbakan’ın
da hastane odasında son nefesine kadar teşkilat ça-
lışmalarını sürdürdü. Necmettin Erbakan’ın Sultan
Abdülhamid Han gibi bedel ödemek pahasına dahi
olsa dünya siyonizmine boyun eğmediğini belirten
Fatih Erbakan, merhum Erbakan'ın, İran ve Irak’a

uygulanan ambargoyu deldiğini ve
ABD’nin istediklerinin tam tersi icra-
atlara imza attı” ifadelerini kullandı.
Merhum liderleri Erbakan Hocanın
da Milli Görüş’ü 1994 ve 1997’de tır-
nakları ile sökerek zafere taşıdığını
söyleyen Fatih Erbakan,“Manevi
miras ve kalbimizdeki imanla aynı bir
Ulubatlı Hasan gibi kükreyerek Milli
görüş sancağını burçların en yüksek
noktasına yeniden dikeceğiz” diye ko-
nuştu. Kongrede Fatih İlçe Başkanlı-
ğına Mahmut Öztürk seçildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Diyarbakır ziyaretinde Kürt şair Molla
Cezeri’nin şiirinden bir bölüm oku-
muştu. AK Parti Diyarbakır eski millet-
vekili, Gelecek Partisi Genel Başkan
Danışmanı Cuma İçten okunan şiirin
Kürdistan İmratorluğu için methiye
olarak yazıldığını söyledi ve “Bu şiiri
okuyarak Kürtlerin teveccüh göstere-
ceğini mi sanıyor? Aman Bahçeli 
duymasın” ifadelerini kullandı.

Burçlara dikeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla
bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının
kim olacağından çok Cumhurbaşkanının niteliklerinin

önemli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaş-
kanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda

açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da Cumhur-
başkanını büyük bir dikkatle dinlerler. Cumhurbaş-
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BaKan’dan TIK yoK!

128 mİlyar 
dolar nerede?

CHP Lideri İç İşleri Bakanı Süleyman
Soylu'yu da hedef alarak rüşvet iddiala-
rını sıraladı: Cumhuriyet tarihinde
şöyle bir tablo ile karşılaştınız mı? İçiş-
leri Bakanı çıkıp diyecek ki, ‘efendim
bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar veri-
liyordu'. Kim bu siyasetçi? Bunu söyle-
yen kim? Bu devletin İçişleri Bakanı.
Emniyet istihbaratı, jandarma istihba-
rat ona bağlı ve bir siyasetçinin her ay
10 bin dolar para alıyor yani rüşvet alı-
yor Türkçesi. Saray'dan cevap var mı?
Tık yok. Meclis'te tık yok. E kim bunu
bilecek? İçişleri Bakanı, ondan da tık
yok. Kim bu adam? Siyasetçi, ahlaksız
bir siyasetçi, her ay 10 bin dolar rüşvet
alan bir siyasetçi ya bunların Meclis'te
yeri var mı? Siyasi ahlak kanunu çık-
ması lazım. Ahlaklı, düzgün insanların
Meclis'e gelmesi lazım ki milletin hak-
kını ve hukukunu savunabilsin. Bunlar
olmadığı taktirde yürümez”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay-
larda ilçe binalarından da toplanan
pankartları hatırlattı ve '128 milyar
dolar nerde?' sorusunu bir kez daha yi-
neledi: “Bir soru sordum; Edirne İl
Başkanımız da astı, ‘128 milyar dolar
nerede?’ diye. Şimdi elinizini vicdanı-
nıza koyun ve bir an için düşünün. Bu
ülkede 83 milyonun hakkı 128 milyar
dolardır. Merkez Bankası'nın kasa-
sında. Yani bizim kefen paramızdır bir
anlamda. Türkiye'nin itibarı, rezervi
oradadır. 128 milyar dolar gitti. Sor-
duk 128 milyar dolar nerede? O
kadar. Yasak getirdiler. Ya akıl
alacak şey mi bu? Kanaat
önderi olmak kolay
değil, kanaat önderi
olmanın getirdiği
özel bir sorum-
luluk var.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Fatih
İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erbakan “Milli görüş
sancağını burçların en yüksek noktasına yeniden dikeceğiz” dedi.
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VİNİL VE ÇEŞİTLİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

VİNİL VE ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/395270
1-İdarenin
a)Adresi :HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. 34722 

KADIKÖY/533
b) Telefon ve faks numarası :2165425000/1572 - 2164143856
c) Elektronik Posta Adresi :bilgi@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 KISIMDAN OLUŞAN VİNİL VE ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI, 

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

b) Teslim yeri :Malzemeler; Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Pankart Atölyesi'ne (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay 
Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL-5. Kat) teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri :1- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; 
24.12.2021'e kadar devam edecektir. 2-Malzemeler yıl boyunca 2 
(iki) sefer peyderpey olarak tedarik edilecektir. 3- İdaremizce 
sipariş verildikten sonra 7 gün içerisinde malzemeleri Kadıköy 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Pankart 
Atölyesi'ne (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 
No:2 Kadıköy/İSTANBUL-5. Kat) teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi

İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 /Kadıköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati :27.07.2021 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İpe ilişkin numuneyi, teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olarak, üzerine teklif sahibinin
adı etiketlenmiş ve paket edilmiş şekilde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Ö zellikle 65 yaş üstü kişilerin
kullandığı Kadıköy-Moda
yani T3 tramvay hattı,

günde 78 sefer yapıyor. Uzun yıl-
lardır kullanımda olan tarihi sayıla-
bilecek tramvay hattında, ray
üzerine yapılan araç parkları sefer-
leri aksatıyor. Raylara yapılan
parkların yanı sıra belirlenen duba
ve sarı çizgiler çevresinde yapılan
yanlış park etmeler de seferleri ak-
satabiliyor. Bu gibi durumlarla sık
sık karşılaşan vatmanlar, tramvay-
dan inerek yanlış park eden sürü-
cüleri arıyor. Sürücü bulunmazsa,
aracın çekilmesi için trafik ekiple-
rine haber veriliyor.

Seferler 20 saat aksadı

Metro İstanbul'dan edinilen bilgiye
göre, 2021 yılının Ocak ayından
Haziran ayına kadar seferlerde tam
1200 dakikalık aksama yaşandı.
Dakika olarak en düşük sefer ak-

saklığı 80 dakika ile Nisan ayında
yaşanırken, en yüksek sefer aksak-
lığı 380 dakika ile Haziran ayında
yaşandı. DHA kamerasına gelişi
güzel park yüzünden duran seferler
yansıdı. Hatalı park nedeniyle
tramvay seferleri durdu, vatman
inerek sürücüleri aradı. Metro İs-
tanbul Genel Müdürü Özgür Soy,
hattın daha çok turistik amaçlı ol-
duğunu belirtirken, "Günde 78 tane
sefer yapıyor bu hat. Keyifli bir hat
dedim ama bu hattın keyfini yanlış
park etme kaçırıyor. Haftada 2-6
arasında böyle vaka yaşanıyor. Ba-
zıları kısa sürede çözülüyor, maki-
nistimiz hemen müdahale ediyor
şoförü bulmaya çalışıyor hat üze-
rinde ama bazılarına ulaşamıyor.
Çekici çağırıyor, çekici bekleniyor,
bazen 40-50 dakikayı bulan za-
manlar alıyor. 20 dakikada bitecek
seferin 40 dakikada bitmesi çok
büyük bir kayıp demek" şeklinde

konuştu.Özgür Soy, "40 dakikalık
aksamalar olursa 78 seferden 5-6
sefer aksamış oluyor bir gün içeri-
sinde. Aslında hiçbir bahanesi yok.
Raylı sistemlerin en büyük özelliği
dakikliğidir, seferlerin saat gibi işle-
mesidir. İnsanlar baktığı zaman
sefer saatine kaç dakika sonra
orada olacağını bilir. Saniyesi sani-
yesine şaşmaz ama bu park eden
araçlar yüzünden aksıyor" dedi.
Hattın bulunduğu güzergahta dük-
kan sahibi olan Ercan Yıldız, "Bi-
linçsiz sürücüler park ediyor.
Tramvayın çalışmadığını düşünü-
yorlar herhalde. Bazısı 5 dakika
işim var hemen çıkacağım deyip gi-
diyor, bazısı 2 saat, 3 saat sonra
geliyor. Bundan 2-3 gün önce, bir
araç bıraktı gitti. Aracı çekmeye ça-
lıştık çekemedik. Yaklaşık 1 saat
kadar tramvay gidemedi. Aracın
sahibi bırakıp köfteciye yemek ye-
meye gitmiş" diye konuştu. DHA

DUNYA YIKILSA 
UMRUNDA DEGIL!
Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında hemen hemen her gün yanlış
park nedeniyle seferler duruyor. Vurdumduymaz sürücüler nedeniyle 2021'in
ilk 6 ayında toplam 20 saat seferler aksadı. Hatalı park nedeniyle tramvay se-
ferleri durdu, vatman inerek sürücüleri aradı. Hattın bulunduğu güzergahta
dükkan sahibi olan Ercan Yıldız, "2-3 gün önce bir sürücü aracını bıraktı gitti.
Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş" diye konuştu

TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI
PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR!

T3 tramvay hattının olduğu
yerde börekçilik yapan Alp Palas,
"Daha önce çok denk geldim.
Sarı çizgiler vardı. Sarı çizgilerin
dışına park ettikleri zaman tram-

vay hiçbir şekilde geçiş yapamı-
yordu orada. 25 dakika bekleyen
de var 10 dakika bekleyen de, çe-
kici gelene kadar 2 saat bekleyen
bile oluyordu" diye konuştu.

2 SAAT BEKLEYEN BİLE OLUYORDU

Akpolat ‘Edebiyat ve
Kitap Günleri’ne katıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi’nin Toplumsal Yayın Grubu iş birliğiyle
yayınevlerini bir araya getirerek Levent Çarşı Meydanı’nda ‘’Edebiyat ve Kitap Günleri” kapsamında
düzenlediği fuarı ziyaret ederek çok sayıda kitap aldı. Fuar, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde 5 Temmuz’da başlayan
‘’Edebiyat ve Kitap Günleri” fuarı
kitapseverlerle yayınevlerini bir
araya getirmeye devam ediyor. 18
Temmuz’a kadar açık olacak fu-
arda kitapseverler ülkemizin değerli
yazarlarıyla buluşmaya devam
edecek. Levent Çarşı Meydanı’nda
kurulan kitap fuarını ziyaret eden

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat, bütün kitap stantlarını tek
tek gezerek çok sayıda kitap aldı.

Komşularıyla sohbet etti

Yayınevi sahipleri kendilerine Beşik-
taş’ta stant kurma imkanı sağladığı
için Akpolat’a teşekkür ederken, Ak-
polat da fuarda kitapsever komşula-
rıyla hem bol bol sohbet etti hem de

hatıra fotoğrafı çektirdi. Herkesi ede-
biyat ve kitap günlerine davet eden
Başkan Akpolat, “Toplumsal Yayın
Grubu iş birliğiyle ‘Edebiyat ve
Kitap Günleri’ kapsamında Levent
Çarşı Meydanı'nda düzenlediğimiz
kitap fuarımızı Levent Mahallesi
Muhtarımız Atacan Türk ile birlikte
ziyaret ettim. 18 Temmuz’a kadar
uğramanızı tavsiye ederim” dedi.

Yaz boyu konser ve sinema keyfi

Sancaktepe Belediyesi
tarafından düzenlenen
'Yazlık Sinema Günleri',

sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak belediye hizmet binasının
önünde olan Meydan Park’ta ya-
pıldı. Yaz boyu belirli günlerde
devam edecek olan etkinlikte, Si-
nema Genel Müdürlüğü tarafından
tahsis edilen ve her yaş grubuna
uygun seçilmiş filmler gösterime
sunulacak.

Mkısır ikram ediliyor

Etkinlikte bulunan Sancaktepe Be-

lediye Başkanı Şeyma Döğücü,
“Bu akşam burada belediyemizin
yanındaki bahçede film gösterimi
ve konser var. Bunu her hafta, yaz
boyunca yapacağız. Etkinliğimiz
insanlar tarafından çok da ilgi
gördü. Burada film izleyenlere
gazoz ve mısır da ikram ediyoruz.
Bu akşam klasiklerimizden Selvi
Boylum Al Yazmalım’ı izleyeceğiz.
Halkımıza ilgisi için de çok teşek-
kür ederim” açıklamasında bu-
lundu. Etkinliğe katılan 37
yaşındaki İlhan Bakır ise “Başkanı-
mızın sosyal medya paylaşımından

etkinliği görüp oğlumla geldim. Et-
kinliklerimiz çok güzel. Pandemide
de evde sıkıldık. Hiçbir sosyal akti-
vitemiz yoktu. Ama düzenli şekilde
bu aktivite olacakmış çok mutlu-
yum” dedi. Etkinliğe katılan 9 ya-
şındaki Hiranur Kalabalık,
“Belediye başkanımıza bizi böyle
eğlendirip yiyecekler dağıttığı için
çok teşekkür ederim. Başka etkin-
likler de yapılmasını çok istiyorum.
Pandemide dizi bile yoktu. Ama
şimdi buradayız ve film izleyece-
ğiz. Çok mutluyum” diye konuştu.
DHA

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yazlık Sinema
Geleneği'nde aileler ve gençler bir araya geldi. Önce açık

hava konseri daha sonra ise film gösterimi yapılan etkinliğin,
yaz boyu devam edeceği belirtildi.
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D eğerli okuyucularım, bugün CHP’ye gönül 
vermiş Kağıthanelilerden bir mektup aldım.
Mektupta anlatılanlar biraz tuhafıma gitti.

Aslında tamamıyla tuhaf olmaması gereken bir durum.
Tuhaf olmaması derken yıllardır kutuplaştırılarak ayrı-
lan farklı görüşteki insanların komşularının başarıla-
rıyla övünmesi, onların başarılarını, onlardan daha
fazla sevinçle kutlaması tabii ki özlenen bir tablo.

Tuhaf olan ise şu: birkaç siyasi partinin bulundukları
bölgelerde iktidarı ele geçirme yarışında farklı farklı
yöntem ve politikayla yarışması gerekirken Kağıtha-
ne’de bambaşka bir durum yaşanıyor. 

Mektupta anlatılan şey, CHP’li bazı meclis 
üyelerinin AKP’li Belediye Başkanı Mev-
lüt Öztekin’e olan hayranlığı. İddialar ve
söylentilere göre bu hayranlık öyle bir hal
almış ki, Öztekin’in hemen her sosyal
medya paylaşımının altını hiç sektirmeden
sevgi ikonlarıyla doldurur olmuşlar. 
Başkan öksürse ‘kalp’!

Burada “bize ne, sana ne” diyenleri
duyar gibi de oluyorum. Doğru da söylü-
yorsunuz, bize ne. Ancak konu ana muha-
lefet partisinin meclis üyelerinin iktidar
partisine mensup bir belediye başkanının
ilçede kamu zararına vesile olmuş bir ‘ic-
raatı’ ise muhalefet partisine oy veren seç-
menin seçtiği meclis üyeleri bu durumlar
karşısında sessizliğini koruyorsa bu “bize
ne” olmamalı.

CHP’ye gönül vermiş Kâğıthaneliler bu
duruma çok içerlemiş. Ve şunu söylüyor-
lar: Ali Bey, 7 Temmuz’da Kağıthane
Eyüp Sultan Caddesi üzerinde nostaljik
trenin deneme sürüşü yapıldı. Bu deneme
sürüşünde CHP’li ve İYİ Partili meclis
üyelerinin sevinç çığlıklarıyla trene 
binmeleri bizi çok üzdü. 

Üzülmemizin nedeni ise şundan: Kağıt-
hane Belediyesi nostaljik, güneş enerjisi ile
çalışacak raylı sistem projesi için 27
Kasım 2018 tarihinde ihale düzenlemişti.
Projenin 6 Nisan 2019'da tamamlanacağı
belirtmişti. Sözleşmede verilen tarihin
üzerinden 2 yıla yakın süre geçmesine
rağmen teslim edilmedi.

Belgrad Ormanları'ndan geçeceği için
tepki çeken Haliç-Kemerburgaz-Karade-
niz Sahili Raylı Sistem Hattı projesi İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1
Şubat 2017'de ihale açılmış. Yapım mali-
yeti 463 milyon 207 bin TL olan hattın
ihalesi 12 Haziran 2017 günü “kaynakla-
rın etkili, ekonomik ve verimli kullanılma-

ması sonucunu doğurabileceği” 
gerekçesiyle iptal edilmişti.

Dekovil hattının projesini çizmek için 392 bin lira
harcanmış, bin 500 ağacın kesilmesine neden olacak

hat iptal edilince Kağıthane Belediyesi
devreye girerek dekovil hattını, 3 kilomet-
relik nostaljik hatta dönüştürmüştü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“ekonomik olmayışı” sebebiyle iptal edilen
proje, Kağıthane Belediyesi tarafından sa-
dece Eyüp Sultan Caddesi boyunca 3 kilo-
metrelik mesafede “ekonomik” olarak
değerlendirilmiş ve 5 Ocak 2018 tarihinde
pazarlık usulü ile, hattın prototip ve ma-
keti için ihaleye çıkmıştı. 192.583 TL 
olarak belirlenmiş yaklaşık bedelli iş,
182.500 TL ile Zen Reklam Organizasyon
Limited Şirketi’ne verilmişti.

Dekovil hattı prototipi ve maketi ihale-
sinin ardından, 27.11.2018 tarihinde
5.618.840 TL yaklaşık bedelle açık olarak
ihaleye çıkılmış, 8.855.406 TL ile Metro-
ray İnşaat Elektromekanik Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’ne verilmişti. İhale gereği
işin yapımı 7 Ocak 2019 tarihinde başla-
yacak ve 3 aylık bir çalışma sonrası 6
Nisan 2019 tarihinde teslim edilecekti.

Ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı. 
Ortada büyük bir kamu zararı var. CHP ilçe
Başkanı Cihan İlim Yeşildağ da konuyla il-
gili yaptığı açıklamada "Üzerinden 2 yıl
geçmesine rağmen henüz bitirilemedi ve 
çalışmalar devam da ettirilmiyor. Biz ilk
günden beri bu projenin gereksiz olduğunu
söylemiştik” demiş ve projenin bir “israf
projesi” olduğunu özellikle vurgulamıştı.

CHP Kağıthane ilçe başkanının “gerek-
siz” ve “israf projesi” dediği dekovil
nostaljik trenin 7 Temmuz’daki deneme
sürüşüne katılarak gülücükler dağıtan
CHP’li meclis üyelerinin, Kağıthane’deki
bu ‘çılgın proje’ için ne kadar kamu zararı
olduğunun bile hesabını almadan trene
binmeleri bir garip, yoksa hiç de garip
değil mi!

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Tel: 0212 871 36 06 

S uadiye Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde geçtiğimiz gün-
lerde meydana gelen olayda

otomobil sürücüsü Bülent Kaya,
yolun karşısına geçmeye çalışan
Güler Baykal'a çarptı. Kazanın ar-
dından gözaltına alınarak adliyeye
çıkarılan sürücü Bület Kaya, yurt
dışı yasağı ve imza şeklindeki adli
kontrol tedbirleriyle serbest bıra-
kıldı. Kazada ağır yaralanan Güler
Baykal ise tedavi gördüğü hasta-
nede dün hayatını kaybetti. Bay-
kal'ın cenazesi bugün Erenköy'de
bulunan Galip Paşa Camii'nde kılı-
nan öğle namazının ardından Bey-
koz Mahmut Şevket Paşa
Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze tö-
reninde Güler Baykal'ın ailesi ve ya-
kınları gözyaşı döktü.

Yetkililer el atmalı

Güler Baykal'ın kız kardeşi Güngör
Baykal, "Çok zor gerçekten tarif
edemiyorum. Eceliyle ölmediği için
kötü bir acı. Annemizi babamızı da
kaybettik ama bunun gibi acı duy-

madım. Bir serserinin kurbanı oldu.
Buna el atmalı yetkililer. Bağdat
Caddesi'nin hali nedir böyle. Çok
ümitliydim. Çünkü çok güçlü bir in-
sandı. Mutlaka yenecek dedim ama
maalesef" dedi.

Tutuklanmalıydı

Aile avukatı Elif Göksel Yılmaz ise
"Yaraları çok ağırdı. Beyninde kar-
nında kanamaları vardı. Pelvis ke-
miğinde kırıkları vardı. Hastaneye
kaldırıldığı anda bilinci kapalıydı.
Biz durumun ciddiyetinin zaten ba-
şından beri farkındaydık. Hastaneye
giriş raporlarından da bu anlaşılı-
yordu. Ailenin ümidi ve beklentisi
şüphelinin ilk etapta tutuklanması
yönündeydi. Bildiğiniz gibi adli
kontrol ile serbest bırakıldı. Bir evlat
gazetelerden annesinin kaza geçir-
diğini öğrenip hastaneye koşuyor ve
sonrasında biçare şekilde hastane
önünde beklerken şüpheli şahsın
serbest bırakıldığını öğreniyor.
Hangi evlat, hangi Türk vatandaşı
yaşasa çok üzülür. Ailenin mevcut

üzüntüsünün katlandığını söyle-
mem yeterli olacaktır bu aşamada"
diye konuştu.

100 km kesin vardı

Avukat Yılmaz, "Kendi beyanı 60-
70 olmakla beraber görgü tanık-
ları 100 km kesin vardır, 80 km'dir,
vurdu savruldu gibi şeyler söylü-
yorlar. Vurmak üzere olduğu bir
başkası varken tekrar şerit değişti-
rip rahmetliye çarpıyor. Yani bilin-
çli taksirin ötesinde kasta yönelik
bir hareket olduğunu söylememiz
mümkün. Bağdat Caddesi'nde hız
sınırı 50 km ama biliyorsunuz ki
maalesef bu olayda, gündüz ay-
dınlıkta akşam 18.30'da iş trafiği-
nin olduğu bir saatte yaşandı.
Pazartesi günü ilk iş sanığın tu-
tuklanması için hukuki yolları-
mıza başvuracağız. Ben de bizzat
karar veren savcıyla görüşmeye
gittim. Ancak şu an öldürme suçu
gerçekleşmediği için prosedürün
bu şekilde olduğu yönünde bir
yanıt aldım" diye konuştu. DHA

BIR SERSERININ 
KURBANI OLDU!
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yarala-
narak dün hayatını kaybeden Güler Baykal (68), bugün gözyaşları içinde
toprağa verildi. Sürücünün adli kontrolle serbest bırakıldığını belirten
Güler Baykal'ın kız kardeşi Güngör Baykal, "Bir serserinin kurbanı oldu.
Buna el atmalı yetkililer. Bağdat Caddesi'nin hali nedir böyle" dedi.

Kaynaklar kurutuldu
İBB, özellikle yaz aylarında yurttaşları en çok rahatsız eden sorunlardan biri olan vektörlere
karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı önderliğinde yapılan
çalışmalar, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndan toplam altı merkezden yürütülüyor. 182 ekip ve
611 personelin görev aldığı çalışmalarda 526 bin 125 üreme kaynağında ilaçlama yapıldı

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB), insanlarda
hastalık oluşturan mikroor-

ganizmaları taşıyan ve bulaştıran vek-
törlere karşı mücadele ediyor. İBB
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü
Vektörlerle Mücadele Birimi çalışma-
larını yıl boyunca sürdürürken, çalış-
malarda 182 ekip ve 611 personel
kentin vektörle mücadelesinde aktif
rol oynuyor. Kontrol ve ilaçlama ça-
lışmalarını dünyada kullanılan en ge-
lişmiş bilimsel entegre yöntemleri
olan kültürel, fiziksel, biyolojik, kim-
yasal mücadele yöntemleriyle 
yapılıyor.

Taleplerde azalma var

İnsanlarda hastalık oluşturan virüs,
bakteri gibi hastalık unsurlarını taşı-
yan canlıların tümüne vektör deniyor.
Bu amaçla kullanılan ilaçlara biyosi-
dal adı veriliyor. Konu hakkında şikâ-
yeti olan vatandaşlar, ALO 153 –
Beyaz Masa hattından talep oluştura-
biliyor. İBB verilerine göre ALO 153

Hattı’na yapılan şikâyetlerin sayısı;
2019’da 82 bin 773 iken, bu sayı,
2020’de 70 bin 546 kez şeklinde öl-
çüldü. İBB ekipleri bu yıl, 526 bin 125
üreme tespit edilen kaynaklarda ilaç-
lama yaptı. İBB Sağlık Daire Başkan-
lığı, İstanbul’da yüzde 86’sı insan
eliyle oluşan sivrisinek üreme kaynak-
ları hakkında kısa mesaj (SMS) yo-
luyla da İstanbullulara bilgi veriyor.
Sosyal medya siteleri, broşürler, vi-
deolar ve animasyonlar da bilgi ve-
rilme yöntemi olarak kullanılıyor.

Işınlarla öldürülüyor

Sivrisinekler durgun veya yavaş akan
sulara yumurta bırakıyor. Bırakılan
yumurtalar, uygun koşullarda bir haf-
talık süreçte erişkin hale geliyor. Bu
nedenle haftalık periyotlarla üreme
kaynaklarında kontrol çalışmaları ger-
çekleştiriliyor. Depo, bidon, saksı alt-
ları, su birikintileri, dere ve göletler, su
basan bodrumlar, motopomplar, fos-
septikler, asansör boşlukları, inşaat-
lardaki su birikintileri, kuyu, havuzlar

ve kanallar sivrisineklerin üredikleri
noktalar olarak öne çıkıyor. Erişkin
sivrisinek mücadelesi ise yaz ayla-
rında İstanbul’da girilebilen bütün so-
kaklarda ULV cihazları yapılırken, kış
aylarında ise sivrisineklerin kışı geçir-
diği alanlarda çalışmalar gerçekleştiri-
liyor.

Web aracılığıyla hizmet

Sivrisinek Bildirim Sistemi uygula-
ması ile cep telefonlarından sivrisinek
İhbarı yapılabilecek. Uygulama,
mobil sistem veya web aracılığı ile
hizmet verecek. Uygulamanın yanı
sıra İstanbul’da belirlenen noktalara
Ovitrap adı verilen istilacı türlerin yu-
murtalarını bırakmalarını sağlayan
sivrisinek tuzakları kuruluyor. Belirli
periyotlarla kontrol edilecek olan ovit-
rapların içerisindeki ahşap materyal-
ler değiştirilerek üzerindeki sivrisinek
popülasyonu ölçülüyor. Popülasyon
tespit edilen alanlarda fiziksel ve biyo-
lojik mücadele yapılarak sivrisinek yo-
ğunluğunun artması engelleniyor.

AKP’Lİ BAŞKANIN TRENİNDE 
SEVİNDİRİK OLAN MUHALEFET

KAĞITHANE BELEDİYE 
BAŞKANI MEVLÜT ÖZTÜRK

CHP KAĞITHANE MECLİS
ÜYESİ AV. ZEYNEP TATAR

CHP MECLİS ÜYESİ VURAL KOÇ

İYİ PARTİ
MECLİS
ÜYESİ
ERCAN
ERDOĞAN

Gezmeye Belgrad Or-
manı'na geldiğini söy-
leyen Mustafa

Yurdagül, "Orman girişinde ol-
dukça çok trafik vardı. Kısıtla-
malar bitince herkes kendini
dışarı attı. Çocuklar da evde
baya sıkılmıştı. Umarım bir
daha kapanma yaşamayız" dedi.
Sabah 6'da Belgrad Ormanı'na
geldiklerini söyleyen Duygu
Aydın ise "Pikniğimiz güzel geçi-
yor eğleniyoruz. Maskeleri biraz
erken çıkarmış olsak da kısıtla-
maların kalkması iyi oldu. İki se-

nedir evdeydik çok sıkılmıştık.
Şu an Belgrad Ormanı çok kala-
balık. İnsanlar yemek yemek için
masa bulmakta zorlanıyor" diye
konuştu.

5'te geldik yer bulamadık

Yeğenleriyle birlikte Belgrad Or-
manı'na gelen Mert Görgü,
"Pandemiden dolayı uzun süre-
dir evdeydik. Bizim için ilk hafta
sonu oluyor. Çünkü geçen haf-
tada çıkamadık. Mangal yapıp,
çay içmek için Belgrad Orma-
nı'na geldik" diye konuştu. To-

runlarıyla pikniğe gelen Entika
Aydın ise "Ailecek piknik yap-
maya geldik. Çocuklar evde çok
sıkıldı biz de Belgrad Ormanı'na
getirdik. Ancak sabah 5'te gel-
menize rağmen yer bulamadık"
dedi. Pandemi sürecinde sürekli
evde olduğunu belirten Hatice
Akdoğan, "Çok şükür bugün ilk
siftahımızı yaptık. Çocuklar
kurtlarını döküyor. Bizler de on-
larla eğleniyoruz. Şu an Belgrad
Ormanı çok kalabalık. Hiç bu
kadar kalabalık olacağını tahmin
etmemiştim" diye konuştu. DHA

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamasız ikinci pazarda Belgrad
Ormanı'na akın etti. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Piknik
yapan, mangal yakan vatandaşlar aileleriyle keyifli vakit geçirdi

Millet sıraya girdi
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D aha yakın zamanda Dini bayramlarımızdan
biri olan Ramazan Bayramını uğurlamıştık. 1
Eylül 2017 tarihi itibariyle de dini bayramları-

mızın ikincisi olan Kurban Bayramını idrak edeceğiz in-
şallah. Bizi bugünlere sağlıkla eriştiren Cenab-ı Hakk'a
hamd ediyor, O'nun Sevgili Peygamberi Muhammed
Mustafa’ya (s.a.v.) salât ve selam ediyoruz.

Önce bu bayramda yapmakla yükümlü olduğumuz
kurbandan bahsetmek istiyorum.

Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle
belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir.
Kurban, Allah Tealâ'nın ihsan buyurduğu varlığa bir te-
şekkürdür. Kurban ibadeti, mahiyet itibari ile farklı olsa
da  Hz. Adem'e kadar
uzanmaktadır. (Bkz.Maide,5/27) Kur'an-ı Kerim'de
Yüce Mevla meâlen şöyle buyurmaktadır:

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık verdiği
hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi
meşru kıldık." (Hac, 22/34) İlahi dinlerin hepsinde kur-
ban ibadetinin olduğunu da bu ayetten anlıyoruz. Ama
günümüzdeki anlamıyla, İslam'da Kurban'ın tarihçesi,
Hz. İbrahim Peygamber ile başlar:

100- "Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan
et!"

101- Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjde-
ledik.

102- Oğlu, yanında koşacak çağa gelince: "Ey
oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum.
Artık bak, ne düşünürsün?" dedi. Çocuk da:
"Babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşaallah beni
sabredenlerden bulacaksın" dedi.

103- Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim
oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

104- Biz de ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim! "
105- "Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz

ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."
106- "Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı." (dedik)
107- Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.
108- Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nâm

bıraktık.
109- Selam olsun İbrahim'e... (Saffat, 37/100-109)

Kurban nedir?

"Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya ve-
sile olan şey" anlamına gelen kurban, dini bir terim ola-
rak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları
taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde
boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde ke-
silen hayvana udhiyye denilir." (İlmihal 2, TDV, s.1)

Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına ve O'nun rıza-
sını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. "Kurban" keli-
mesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle
İbrahim Peygamber (a.s.) gibi Allah'a ve O'nun emirle-
rine bağlılığını, gerekirse O'nun rızasını kazanmak için
her fedakârlığa katlanacağını göstermiş olur.

Kurbanda niyetin önemi:

Yaptığımız her işte ve ibadette olduğu gibi kurban
ibadetinde de niyetin önemli bir yeri vardır. Nitekim
Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz.
Fakat sizin takvanız (yani Allah'a olan samimi saygınız)
O'na ulaşır. Allah, onları bu şekilde size boyun eğdirdi
ki, size (onları emriniz altına alma) yol(unu) gösterdiği
için Allah'ın büyüklüğünü haykırınız. Yaptıkları işleri
güzel yapanları ve iyilikte bulunanları müjdele." (Hac,
22/37)

Bu ayetlerde "kesilen kurbanlık hayvanların et ve
kanlarının değil bu kesimi yapan müslümanın niyet,
takva ve bağlılığının Allah'a ulaşacağı bildirilmiştir.
Esasen kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran da
budur. Niyette aslolan kalbin niyetidir, dil ile açıkça
söylenmesi gerekmez." (İlmihal II, TDV, s.8) 

Keseceğimiz kurbanlarımızın yaratıcımızın katında
makbul olabilmesi için niyetimize çok dikkat etmeli, bu
ibadetimizde sadece, et elde etme veya adet yerini bul-
sun gibi, başka hiçbir niyet veya maksada gönlümüzde
yer vermemeli, kurbanımızı sadece Yüce Allah'ın hoş-
nutluğunu kazanmak ve O'nun bize olan sonsuz nimetle-
rini bir şükür nişanesi olarak kesmeliyiz.

Maide suresindeki şu ayet-i kerimeler bu konuyu bir
örnek vererek açıklıyor. Allah Tealâ buyuruyor. "(Ey
Muhammed) Onlara Adem'in iki oğlu ile ilgili haberi
hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı,
birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti
(Kurbanı kabul edilmeyen ötekine).

-Seni öldüreceğim, demişti. Diğeri ise:
- Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder,

dedi ve devam etti

"Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el
uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak deği-
lim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.'' dedi.
(Maide, 5/27-28)

Görülüyor ki, kurban kesenlerden biri iyi niyeti ve Al-
lah'tan korkması sebebiyle sunduğu kurban kabul görmüş,
diğeri ise kötü niyeti sebebiyle kurbanı kabul edilmemiştir.

Zaten kurbanımızı keserken okuduğumuz şu ayetle de
niyetimizin nasıl olması gerektiği belirtiliyor.

"De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım
ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiç-
bir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben müslümanla-
rın ilkiyim." (Enam, 6/162-163)

Sevgili Peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurmuş-
tur : "Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin
niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.'' (Buhari,
İman, 1)

Kurban, İslâm'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma-
nın bir başka örneğidir. 

Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan ço-
ğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bay-
ramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır
kurumları istifade eder.

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti
sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekat gibi Hicretin
ikinci yılında meşru kılınmıştır.   Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyuruluyor:

“Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar;
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban

ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yok-
sulu ve fakiri doyurun.” (Hacc 22/28)

"Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın
dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır var-
dır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceği-
nizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine
düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fa-
kire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükrede-
siniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik." (Hacc,
22/36)

Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyur-
muşlardır:

"Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kur-
ban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz
ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile
gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce
Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban
ile hoş edin." (Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce,
Edâhî 3, (3126)

Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri
bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim'in ri-
vayetine  göre Enes (r.a.) şöyle demiştir :

Ebu Said (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (sav) boynuzlu
erkek bir koçu kurban etti" (Tirmizî, Edâhî 4, (1496);
Ebu Dâvud, Dahâyâ 4, (2796); Nesâî,Dahâyâ 14, (7,
221); Müslim, Edâhî 19,)

Bir başka hadiste ise: "Allah'ın Resûlü, beyaz renkli iki
koç kurban ederdi." (Müslim, Adâhî 3, İbn Mâce, 
Adâhî, 2)

KURBAN NEDİR?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması
için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve buluğa ermiş olmak.
3. Yolcu olmamak, yani mukim olmak.
4. Belirli bir mali güce sahip bulunmak.
Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kes-

mekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bu-
lunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte
kurban kesmesine bir engel yoktur.

Kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü, 
zekâtta ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçü-
süyle aynı olup kişinin borçları ve asli ihtiyaçları dı-
şında 20 miskal ( 85gr.) -başka bir görüşe göre ise
80.18gr.- altına, ya da buna denk bir paraya veya
mala sahip olmasıdır.  (İlmihal II, TDV, s.4-5)

"Dinen kurban olarak kesilmesi
kabul edilmiş hayvan türleri şun-
lardır: Koyun, keçi, sığır, manda
ve deve. Ancak bu hayvanlardan
(veya türdeşleri) kurban kesilebi-
lir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu,
ceylan gibi hayvanların kurban
olarak kesilmesi geçerli değildir.

Koyun ve keçi sadece bir kişi
için; deve sığır ve manda ise yedi
kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa
kurban olarak kesilebilir.

Koyun ve keçi cinsinden hay-
vanlar bir yaşını doldurduktan
sonra kurban edilebilir. Sığır ve
manda cinsinden hayvanlar iki
yaşını, deve ise beş yaşını ta-
mamladıktan sonra kurban ola-
rak kesilebilirler." 

KEMAL UÇKUN

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR?KURBAN 
ETİ NASIL 
DEĞERLENDİ-
RİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban
etinin üçe taksim edilip,
bir bölümünün kurban
kesmeyen yoksullara
dağıtılmasını, bir bölü-
münün akraba, tanıdık
ve komşularla paylaşıl-
masını, birinin de evde
bırakılmasını tavsiye et-
miştir. (Ebû Dâvûd, Da-
hâyâ, 10) Ailenin
durumuna göre etin ta-
mamı da evde bırakıla-
bilir. Ancak, toplumda
muhtaçların arttığı dö-
nemde kurban etinin ço-
ğunun hatta tamamının
dağıtılması uygun olur.



ESKİ İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, koltuğunu kaybettikten 
yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezi-
dansından taşındı. Netanyahu’nun 
ailesinin basın ofi sinden yapılan 
yazılı açıklamada, Netanyahu ve 
ailesinin dün sabah erken saatlerde 
Batı Kudüs’teki başbakanlık rezidan-
sını boşalttığı belirtildi. İsrail’de en 
uzun süre başbakanlık koltuğunda 
oturan Netanyahu ve ailesi 12 yıl 
boyunca Batı Kudüs’ün Balfour 
Caddesi’ndeki rezidansta ikamet 
etmişti. Balfour’daki rezidans, 
son aylarda hakkındaki yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle Netanyahu’nun 
istifasını isteyenlerin gösterilerine 
sahne olmuştu. Başbakan Naftali 
Bennett’in liderliğinde kurulan ko-
alisyon hükümetinin 13 Haziran’da 
Meclis’te güven oyu almasının 
ardından Netanyahu 12 yıl aradan 
sonra koltuğunu kaybetmişti.

DÜNYANIN önde gelen isimlerini 
buluşturan kamp için Michigan 
eyaletinin ve Kanada’nın bir 
bölümünü de kapsayan bölge 
hava sahası geçici olarak kapa-
tıldı. Bill Gates, kampta yaptığı 
konuşmada, milyoner ve milyar-
derlere iklim değişikliğiyle daha 
etkili mücadele etme çağrısında 
bulundu. İklim değişikliği ile mü-
cadelede, uçakların neden olduğu 
karbon salınımını azaltmak bü-
yük rol oynasa da katılımcıların 
çoğu kampa özel jetleriyle geldi. 
İki gün süren kampta, kapanış 
konuşması 90 yaşındaki Ameri-
kalı milyarder yatırımcı Warren 
Buff ett’a verildi.  

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından yaşanmış en büyük in-
sanlık trajedisi olarak nitelendirilen 
Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıl 
dönümünde soykırım kurbanlarını 
andı. Çavuşoğlu, Twitter hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, “İnsanlık 
tarihinin kara lekesi Srebrenitsa 
Soykırımı’nın 26. yıl dönümünde, bu 
zulümde şehit düşenlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeş-
lerimize sabır diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Bakan Çavuşoğlu’nun 
mesajla birlikte paylaştığı görselde 
ise “Srebrenitsa Soykırımı, unutma-
dık, unutmayacağız” ifadelerine yer 
verildi.

YUNANİSTAN Savunma 
Bakanı Nikolaos  Pa-
nagiotopulos katıldığı 

bir panelde Türkiye aleyhinde 
ifadeler kullanarak, Türkiye’nin 
uluslararası hukuka aykırı hare-
ket ettiğini, tüm bölgeyi istikrar-
sızlaştırma riski bulunduğunu 
ileri sürdü. Bakan Akar, konuya 
ilişkin yaptığı değerlendirmeler-
de, Panagiotopulos’un açıklama-
larını, son dönemde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis arasındaki yapıcı 
görüşmeler ve yaz döneminde 
gerginliği düşürmeye yönelik 
gayretlerle örtüşmeyen bir söy-
lem ve eylem olarak nitelendirdi. 
“Değerli meslektaşımı bencillik-
ten, duygusallıktan uzak makul, 
mantıklı, adil ve objektif olarak 

ülkelerimiz arasındaki antlaş-
malar, uluslararası hukuk ve iyi 
komşuluk ilişkileri çerçevesinde 
düşünmeye ve konuşmaya davet 
ediyoruz” diyen Bakan Akar, 
Ortadoğu gibi bir coğrafyada 
Türkiye’nin, barış ve istikrara 
katkı sağlayan önemli bir ülke 
olduğunu belirtti.
Gerginliği tırmandırıyor
Türkiye’nin sorunların çözümün-
de uluslararası hukuk, diyalog ve 
iyi komşuluk ilişkilerini esas al-
dığını ifade eden Akar, “NATO 
içinde de Türkiye’nin konumu ve 
verdiği katkı yadsınamaz” diye 
konuştu. Bakan Akar, “Ulusla-
rarası hukuk söylemini dilinden 
düşürmeyen, Türkiye’yi her 
fırsatta uluslararası hukuka say-
gılı olmayan ülke olarak itham 

eden Yunanistan, Türkiye’nin 
tüm olumlu ve yapıcı çabalarına 
rağmen provokatif, hukuk 
tanımaz, kendi imzala-
dığı anlaşmalara dahi 
riayet etmeyen, 
uzlaşmaz ve ger-
ginliği tırman-
dırıcı tavrını 
sürdürmekte-
dir. Ayrıca, 
Yunanistan, 
NATO’ya 
milli imkan-
larımızla 
sunduğumuz 
ve müttefikle-
rin desteklediği, 
müşterek eğitim 
merkezimize dahi 
basit gerekçelerle 
inatla karşı çıkıyor’ dedi. 

ABD öncülüğündeki 
NATO birliklerinin 11 
Eylül’e kadar çekilmeyi 

planladığı Afganistan’da Tali-
ban’ın ülke topraklarının yüzde 
85’ini kontrol ettikleri yönünde-
ki açıklamasının ardından, Kabil 
hükümeti Rusya, Hindistan ve 
Çin’e, ‘Afganistan’daki terörle 
mücadeleye destek’ çağrısında 
bulundu. Afganistan Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Hamdullah 
Muhib, Afganistan’a Rusya, Çin 
ve Hindistan gibi ülkelerden 
verilecek herhangi bir teknik ve 
terör karşıtı desteği memnuni-
yetle karşılayacaklarını belirtti. 
Kabil düşebilir

Dış yardımın Afganistan’ın 
içişlerine müdahale 
anlamına gelmemesi 
gerektiğini vurgulayan 
Muhib, şu ifadeleri 

kullandı: “Bir süper gücü, bir 
başka süper güç ile değiştirmek 
istemiyoruz. Barış ve istikrar, 
bölgedeki ve ötesindeki herkes 
ile işbirliği sağlanmasıyla 
mümkün. Ancak dış part-
nerlerimize ülkemizdeki 
savunma ve güvenlik 
güçlerinin terörle mücade-
lesine destek sağlamaları 
çağrısında bulunuyor, 
ancak bunun içişlerimi-
ze müdahale anlamına 
gelmemesi gerektiğini 
vurguluyoruz.” Muhib 
ayrıca, Afgan yetkili-
lerin Taliban’ın ‘güç 
tekeli’ olarak değil, 
meşru bir siyasi güç 
olarak var olma hakkını 
tanıdığını belirtti. ABD 
öncülüğündeki NATO 
birliklerinin, 11 Eylül’e kadar 
Afganistan’dan çekilmeyi plan-

ladığı açıklanmıştı. 
ABD Başkanı Biden 
ise, ülkedeki Ameri-
kan askerlerinin çekil-
me tarihini 31 Ağustos 
olarak revize etmişti. 
ABD ordu istihbaratı, 
çekilme tamamlandık-
tan 6 ile 12 ay sonra 
Kabil’in düşebileceği-
ni öngörmüştü.

Sonunda taşındı

Soykırımı 
unutmadık

Ultra zenginler kamp yaptı!

Yardım edin! 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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI!

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
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

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagi-
otopulos’un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, “Yunanistan, 

provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etme-
yen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir” dedi. 

Afganistan’da önlemler artıyor

Hava sahası kapatıldıHava sahası kapatıldı

Adaları neden silahlandırılıyor
1923 Lozan ve 1947 Paris 

Barış Antlaşmalarını da 
hatırlatan  Bakan Akar ‘Bu 

antlaşmaların açık hükümleri-
ne rağmen gayri askeri statüdeki 

adalar kime karşı ve niçin silahlan-
dırılmaktadır? Antlaşma hükümleri 
açıkça ortadadır ve muhatapları-
mız bunları gayet iyi bilmektedir” 
ifadelerini kullandı.

PROVOKATiFPROVOKATiF
YUNANiSTAN!YUNANiSTAN!

Yunanistan’ın, 6 deniz mili kara-
sularına karşın 10 millik hava sahası 

iddiasında bulunduğunu hatırlatan Akar, 
“Bunun tarihte ve günümüzde örneği 
yoktur” dedi Bakan Akar, Türkiye’nin 

düzensiz göçmenler konusunda büyük 
fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, “Yu-
nanistan ise uluslararası hukuka aykırı 

ve insanlık dışı uygulamalarla, Ege 
Denizi’nde kadın ve çocuklar dahil 

göçmenleri geri itmeye devam 
etmektedir” açıklamasın-

da bulundu.

TarihteTarihte
örneği yok örneği yok 

??

kullandı: “Bir süper gücü, bir 
başka süper güç ile değiştirmek 
istemiyoruz. Barış ve istikrar, 
bölgedeki ve ötesindeki herkes 
ile işbirliği sağlanmasıyla 
mümkün. Ancak dış part-
nerlerimize ülkemizdeki 
savunma ve güvenlik 
güçlerinin terörle mücade-
lesine destek sağlamaları 
çağrısında bulunuyor, 
ancak bunun içişlerimi-
ze müdahale anlamına 
gelmemesi gerektiğini 
vurguluyoruz.” Muhib 
ayrıca, Afgan yetkili-
lerin Taliban’ın ‘güç 
tekeli’ olarak değil, 
meşru bir siyasi güç 
olarak var olma hakkını 
tanıdığını belirtti. ABD 

Yardım edin!
hatırlatan  Bakan Akar ‘Bu 

antlaşmaların açık hükümleri-
ne rağmen gayri askeri statüdeki 

açıkça ortadadır ve muhatapları-
mız bunları gayet iyi bilmektedir” 
ifadelerini kullandı.

etmektedir” açıklamasın-
da bulundu.

Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, Rusya, Çin ve Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, Rusya, Çin ve 
Hindistan’a ‘yardım edin’ çağrısı yapıldı. Afgan yetkililer, içişlerine Hindistan’a ‘yardım edin’ çağrısı yapıldı. Afgan yetkililer, içişlerine 
müdahale edilmeden verilecek herhangi bir teknik ve terör karşıtı müdahale edilmeden verilecek herhangi bir teknik ve terör karşıtı 
desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirttidesteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti

Dünyanın ultra zenginleri, ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi yapılan ‘yaz kampı’n-Dünyanın ultra zenginleri, ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi yapılan ‘yaz kampı’n-
da bir araya geldi. Katılımcıların toplam servetleri 825 milyar dolar hesaplandıda bir araya geldi. Katılımcıların toplam servetleri 825 milyar dolar hesaplandı

Öte yandan ABD askerleri 
Afganistan’dan çekilme 
sürecini hızlandırırken, 
ABD’nin Kabil Büyü-
kelçiliği kendi güvenlik 
durumunu değerlendiriyor. 
ABD’nin ülkedeki en yetki-
li diplomatı Maslahatgüzar 
Ross Wilson, CBS News’a 

yaptığı açıklamalarda, “Bü-
yükelçilik bir şey olması 
durumunda birkaç tane ek 
hızlı reaksiyon mekanizma-
sı ekledi” dedi. Büyükelçi-
liğin çok iyi korunduğunu 
vurgulayan Wilson, tahliye 
edilmeleri gereken bir 
durum yaşanmayacağını 

düşündüğünü belirtti. 
Büyükelçiliğin boşaltılması 
gerekirse helikopter kulla-
nılacağı belirtildi. Wilson, 
“Taliban’ın büyükelçiliğe 
erzak gelmesi için gerekli 
otoyollara yönelik hamleler 
yapmasından endişeliyiz” 
dedi.

Dünyanın sayılı zenginleri, ko-
rona salgını sonrası düzenle-
nen ilk yaz kampında bir araya 

geldi. Katılımcıların karşılıklı fikir 
alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, 
ABD’nin Idaho eyaletinde Sun Valley 
bölgesindeki (Güneş Vadisi) dev 
bir tesiste gerçekleşti. Dünyanın en 
zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu 
Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu 
Bill Gates, Facebook’un kurucusu ve 
CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ın 
CEO’su Tim Cook bu yılki katılım-
cılar arasındaydı. Etkinliğe katılan 
diğer bazı isimler, New York’un eski 
belediye başkanı ve milyarder iş insanı 
Mike Bloomberg, Pay-Pal’ın kurucusu 
milyarder Max Levchin, Disney’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, 
Nike’ın kurucularından Phil Knight 
ve Amerikan istihbarat örgütü CIA 
Direktörü Bill Burns oldu. Toplamda 
25 milyarderin ve birçok milyonerin 
katıldıkları kampta, bu kişilerin top-
lam serveti yaklaşık 825 milyar dolar 
(7.1 trilyon TL) olarak hesaplandı.

Jeff Bezos Bill Gates Mark Zuckerberg Tim Cook
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MÜTHİŞ yaşam öy-
küsüyle milyonlara 
ilham olan, erken 

yaştaki kaybıyla Türkiye’yi 
gözyaşına boğan Neslican 
Tay’ın yaşam öyküsü, beyaz-
perdede ölümsüzleşecek. 
Tay’ın hafızalara kazınan 
“Yıldızları görmek için ka-
ranlığı beklemeyin” sözün-
den, yaşama azmini gözler 
önüne seren ve kısa sürede 
büyük kitlelere ulaşan 
videolarından ilham alan, 
senaryosunu Nalan Merter 
Savaş’ın yazdığı, yapımını 
CNS Production, K.A. 
Yapım ve Ceylan Yapım’ın 

üstlendiği ‘Demir Kadın 
Neslican’ filminin çekimleri 
başladı. Filmde Neslican 
Tay’ı canlandıran Naz Çağla 
Irmak, setin ilerleyen gün-
lerinde rolü için saçlarını 
kazıtmaya hazırlanıyor. 

Umut dağıtacak
‘Demir Kadın Neslican’, 

Neslican Tay’ın kanser 
teşhisi ile başlayan zorlu te-
davi sürecini, süreç boyun-
ca ailesinden, çevresinden 
ve sosyal medya üzerinden 
kendisine gelen güçlü des-
teği, hayalleriyle sıkı sıkıya 
bağlandığı ilham dolu yaşa-

mını konu alacak. Ailesinin 
onayı ve desteğiyle hayata 
geçirilen film, Neslican 
Tay’ın ilham veren hikâ-
yesinin umut dağıtmaya 
devam etmesi hedefiy-
le çekiliyor.

UYGULAMA-
DAN yararlan-
mak isteyenler 

etkinlikten 1 saat 
önce etkinlik alanının 
girişinde bulunan “Kol-
tuk Senin” masasına 
gelinerek, HES Kodu 
doğrulaması yaptırarak 
İstanbul Kart ile sıra 
numarası alacak.  Etkin-
lik başlarken, alınan 
sıra numarasına göre 
İstanbullu gençler içeri 
alınacak ve görevliler 
tarafından uygun kol-
tuklara yönlendirilecek.

Etkinlik başlamadan 
önce sahipleri tara-
fından kullanılmayan 
uygun koltuk kapasitesi 
tespit edilecek ve genç-
ler bu koltuk kapasitesi-
ne göre yönlendirilecek. 
Koltuk Senin kampan-
yasından 1 kişi 1 ayda 
1 kez yararlanabilecek. 
Koltuk Senin, bilet 
sahipleri tarafından kul-
lanılmayan koltukları 
24 yaş ve altı İstanbullu-
larla buluşturduğu için, 
etkinliklerde oturma 
garantisi ise verilmiyor. 

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Oyun-
cuları, video serisini duyurur-
ken bir de açıklama yayımladı. 

Açıklamada, “Projelendirme sürecinde 
ise mezunlarımızın yer aldığı BGST 
Tiyatro tarafından kaleme alınan ve 
sahnelenen ‘Selam Sana Shakespeare’ 
adlı oyunun metni temel alındı. Baş-
ladığımız proje, ilerleyen süreçte me-
zunlarımızdan Ömer Faruk Kurhan’ın 
önerisi ile eğitim-araştırma sürecimizi 
belgelediğimiz bir video serisine dö-

nüştü. Soruş-
turduklarımızı 
ve araştırdıkla-
rımızı üç video 
halinde sizlerle 
paylaşıyoruz 
ama Shakes-
peare’e dair başlattığımız soruşturma 
sona ermedi. Başlattığımız soruş-
turmayı ileride yolu Shakespeare’e 
düşenlerin sürdürmesini, soruşturma 
ve sorgulamanın bitmemesini umut 

ediyoruz. ‘Kanunların bu kadar yavaş, 
yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürüdüğü’ 
bugünlerde bizleri karanlıktan çıkara-
cak olanın; insanı, toplumu ve doğayı 
merak etmek, sormak ve sorgulamak 
olduğuna inanıyoruz” denildi.

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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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

21 yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata tu-
tunan ancak dördüncü kez nükseden hastalığa yenik düşen Neslican 

Tay’ın öyküsü ‘Demir Kadın Neslican’ filmiyle beyazperdeye yansıyacak

Kars Kalesi arkasında bulunan tarihi yapılar ve tabyalar birer birer yok oluyor. Askeriye döneminde soğuk 
hava deposu ve ambar olarak kullanılan tarihi binanın duvarı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü 
işbirliğiyle bu yaz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, 
sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar boş kalmayacak; 24 yaş 

ve altı İstanbullular kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak.

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), 
“Shakespeare Soruşturması” adlı çalışması ile 

dijital ortamda seyirci ile buluşuyor. 2021 eğitim 
prodüksiyonu “Shakespeare Soruşturması” adlı video 
serisini pandemi döneminde çıkaran BÜO, seriyi  üç 

bölüm halinde YouTube kanalında yayımlayacak

GEÇMİŞTE iki katlı taş binala-
rın olduğu etrafında tabyaların 
bulunduğu Dereiçi bölgesinde 

kalan 3-5 tane tarihi bina yıkılmaya 
yüz tuttu. Hiç kimsenin ilgilenmediği, 
adeta duyarsız kaldığı tarihi yapılar 
defineciler tarafından her geçen gün 
biraz daha talan ediliyor. Dereiçi 
bölgesinde bulunan ve İngiliz Subayı 
Mühendis Albay Lake tarafından 
yaptırılan Taş Köprü’nün karşısındaki 
tarihi yapının beton duvarlarını kırma-
ya çalıştılar. Tarihi binanın üzerindeki 

demirlerin de kesildiği tespit edildi. 
Önlem alınmadığı takdirde Dereiçi 
bölgesinde bulunan ve sadece temel 
kalıntıları kalan taş binalar gibi yıkıla-
rak tarihin karınlığında yerini alacak. 
Kazılmadık yer bırakılmadı
Betondan ve taştan çok sayıda odası 
bulunan, hatta merdivenler aracılı-
ğıyla altına da inilebilen tarihi bina, 
içkicilere de ev sahipliği yapıyor. 
İçerisinde içki şişelerinin bulunduğu 
tarihi bina, yetkililerden kendisine 

uzanacak eli bekliyor.Vatandaşlar 
kentte özellikle Kars Kalesi etrafın-
da bulunan tarihi yapılardan ayakta 
kalanlarının korunmaya alınmasını 
talep ediyor. Kars’ta kale etrafında 
bulunan tabyaların tamamına yakını 
hayvan barınağı olarak çobanlar ta-
rafından kullanılıyor. Define avcıları 
ise tarihi binalarda kazmadık yer 
bırakmamış. Kars turizmde önemli 
bir ivme kazanırken, tarihi yapıların 
yıkılarak kaybolması seyirci kalınma-
sına ise anlam verilemiyor. 

Tabyalar birer birer yok oluyorTabyalar birer birer yok oluyor

Özgür Bakar’ın 
yönettiği ‘Demir Kadın 
Neslican’ filmin kad-
rosunda Deniz Uğur, 
Mesut Akusta, Naz 
Çağla Irmak, Zeynep 
Elçin, Ahmet Haktan 
Zavlak, İlker Aksum, 
Özge Sezince Varley, 
Şeyma Peçe, Hasan 
Denizyaran, Cansu 
Fırıncı, Yurdaer Okur, 
Meral Çetinkaya, Se-
def Şahin, Nisa Sofiya 
Aksongur yer alıyor. 

Film kadrosu 
belli oldu

KOLTUK SENKOLTUK SENiiNN

Belgesel yapımcısı ve 
müzikolog Ömür Şenol, 
Türkiye’de de izleri bu-
lunan Sefarad Yahudile-
rinin müziklerine ilişkin 
belgesel hazırlayacak

Belgesel çalışmasına 
Mart 2021’de başlayan 
Şenol, İstanbul ve İzmir 
dışında Amerika, Alman-
ya, İspanya ve İsrail’de 
çalışma yapacak. Şenol 
projesinde sanatçıla-
ra, akademisyenlere, 
yazarlara yer vereceğini 

söyledi. Önemli bir kültür 
hazinesini ortaya çıkar-

mayı planladığını söyleyen 
Şenol, “Kayıtlar sırasında 

bugüne kadar gün yü-
züne çıkmayı bekleyen 
müziklere ve unsurlara 
ulaşacağımızı düşünü-
yorum” dedi. Şenol, şu 
ana kadar İzzet Bana, 
Sara Pardo, Renan Koen, 
Siren Bora, Nina Varon, 
Linet Şaul ve Lori Şen 
gibi önde gelen sanatçı 
ve  yazarlarla kayıt yap-
tığını anlattı.

DEMiR KADIN DEMiR KADIN 
NESLiCANNESLiCAN

ŞENOL’DAN
Sefarad müziği 
BELGESELi

Shakespeare Shakespeare 
SoruşturmasıSoruşturması



“Şu günlerle başkanla en çok konuştuğumuz 
konu transfer” diye sözlerini sürdüren Terim, 
“Sağ olsun son durumlarla alakalı Ozan 
Şener kardeşimle beraber bilgi verdiler. Ben 
de bazı şeyleri paylaştım. Sağ olsun maça da 
gelmişti. Yine görüşeceğiz. Onun için Galata-

saraylılar rahat olsunlar, merak etmesinler. 
Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu 

zaman gecikiyoruz. Sezon açarken 
transferlerin tamam olduğu bir yıl 

hatırlıyor musunuz? Ben hatır-
lamıyorum. Siz hatırlıyorsanız 
bana söyleyin” dedi. Geçen 
yıldan farklı bir vücut dili 
takındığı yönünde bir yorum 
üzerine ise Fatih Terim, “Beni 
en çok tanıyan sizlersiniz. Her 
halimi hepiniz biliyorsunuz. 
Ben hadiseler karşısında ruh 
halini belli eden bir insanım; 
‘mış gibi’ yapamam. Bunun 
teşhisini koymak çok basit” 
karşılığını verdi.

FATİH TERİM, Kasımpaşa karşı-
sında özellikle ilk yarıda oynanan 
oyunu beğendiğini belirterek, 

“Kasımpaşa rakip olarak daha ciddi bir 
takım. Herkes tam hazır değil. Özellikle 
ilk yarı lig temposuna uygun bir tempo 
oldu. Mücadele oranı da hayli yüksekti. 
Gerek pas oyunumuz gerek topu kaptır-
dığımızda gösterdiğimiz reaksiyon zaman 
zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. 
İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadı-
ğımızı söyleyebilirim. 11 oyuncu değiş-
tirmemize rağmen ikinci yarıda oyunun 
hakimi olmak, gol pozisyonuna girmek 
ve gol atmak önemliydi. Bunu alışkanlık 
haline getirmemiz lazım. Kazanmak her 
zaman önemli. Sonuçta hazırlık maçı 
olduğunu unutmayalım. Eksiklerimi-
zi göreceğiz. Analistlerimiz buradan 
örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız 
öyle olacak. Ardından kazanma alışkanlı-

ğımızı üstümüze giyersek bu elbise daha 
güzel durur. Yavaş yavaş PSV maçına da 
hazırlanıyoruz. Yarın değil öbür gün yola 
çıkıyoruz. Son provamız Olympiakos ile 
olacak. Orada sıcak, seyahat gibi etkenle-
re rağmen güzel şeyler görmek istiyorum. 
Olympiakos da önemli bir takım. Ondan 
sonra da PSV’ye hazırlanacağız. Marca-
o’yu riske etmedim. Aşil tendonunda sı-
kıntı vardı. Doktorlarla konuşup istirahat 
etmesini uygun gördük” diye konuştu.

Florya açık olacak
Dün yaptıkları taraftarlı antrenman 

için bilgi veren Terim, “Sevgili dostum 
Prof. Ateş Kara beni aradı ve aşıyla ilgili 
düşüncelerini iletti. Ben de bunu çok 
mantıklı buldum ve seve seve yardım 
etmek istedim. Bir veya iki aşı olmasını 
şart koşarak ve listeleri inceleyerek 40 
küsür kişi davet ettik. Bu, sadece o gün 

için değildi. Her müsait olduğumuzda 
da taraftarlarımız, bazı üniversiteler ve 
liseler için Florya açık olacak. Burada 
amacımız, ısrarla aşının herkese ya-
pılması. O yüzden Bilim Kurulu’ndaki 
sayın Ateş hocamın ve diğer hocalarımın 
emeklerine biz de yardım edebilir miyiz 
diye düşündük. İşin perde arkası buydu. 
O gün Galatasaray Üniversitesi ile Gala-
tasaray Lisesi’ni tercih ettik, yarın başka 
bir üniversite ya da lise olabilir, olur. 
Burada aslolan, bir ya da iki aşıyı yaptır-
mak. Bunu önemini vurgulamak için biz 
de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini 
isterim” ifadelerini kullandı. Genç oyun-
culara güvendiğinin altını çizen deneyimli 
çalıştırıcı, ”Gençlerden memnunum. Bu 
sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. 
Her zaman onlara şans verdim; ama ümit 
ederim şanslarını iyi kullanırlar. Onlara 
ihtiyacımız var” dedi.

PSV maçına hazırlanıyoruz

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

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından basın men-
suplarına değerlendirmelerde bulundu. Transfer konusunda taraftarların rahat olmasını isteyen tecrübeli teknik 
adam, “Galatasaraylılar merak etmesinler. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken 
transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız bana söyleyin” dedi.

GENÇ oyuncuların Fatih Terim ile ça-
lışmalarının büyük şans olduğuna dik-
kat çeken Arda Turan, “Çok şanslılar. 
Gözlerinin içine bakan bir teknik heyet 
var. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her 
biri ayrı değerli. Galatasaray takımına 
sadece ofansif oyuncular, 10 numa-
ralar, açık oyuncuları değil, defans 
oyuncuları, takımı için mücadele eden 
genç futbolcular da lazım. O yüzden 
altyapıdan çıkacak her oyuncu bizim 
için çok değerli. Kulübümüze maddi 
manevi katkılar yapacaklardır. Onların 
gözünün içine bakıyoruz. En iyi per-
formansı verebilmeleri için en sağlıklı 
ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim 
için çok değerliler. Bugün de oynayan 
Ali Yavuz, Yunus, Işık Kaan çok iyiydi. 
Hocamız daha iyi değerlendirir ama 
ağabeyleri olarak onların gelişiminden 
mutluyum” dedi.

Bizim için
çok değerli

PANİĞE
gerek yok

GALATASARAY
farklı kazandı

TRANSFER çalışmala-
rında her gün ve her saat 
yoğun mesai yapıldığını 
aktaran Terim, “Transfer 
için olağanüstü çabalarla 
çalışan bir başkanımız ve 
yönetimimiz var. Ola-
caktır, anlayabiliyorum. 
Endişeyi de hissedebiliyo-
rum. PSV yaklaşıyor, hala 
olmadı. Paniğe gerek yok. 
Günün her saati uğraşıl-
dığını görüyorum. Merak 
etmesinler. Bizatihi 
görüşmeleri başkanımız 
yapıyor, Galatasaraylı-
lar rahat olsun. Hiçbir 
endişemiz yok. Hangi 
takım olursa olsun çıkıp 
oynayacağız, 10 transfer 
yapsak da PSV maçının 
garantisi yok, yapmasak 
da onların garantisi yok. 
O yüzden rahat olsunlar. 
Eylüle kadar vaktimiz 
var. Gönüllerin ferah 
tutulması adına böyle bir 
mesaj vermek istedim” 
diye konuştu.

GALATASARAY, sezon öncesi hazırlıkla-
rı kapsamındaki ikinci maçında Süper Lig 
ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya 
geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stad-
yumu’nda saat 19.00’da oynanan maçı 
sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. Karşılaşma-
da Galatasaray’ın gollerini 18. dakikada 
Ömer Bayram, 23. dakikada Oğulcan 
Çağlayan, 45’te Aytaç Kara ve 83. daki-
kada Emre Akbaba kaydetti. Kasımpaşa 
ise 14. dakikada Tomas Brecka ve 80’de 
penaltıdan Ahmet Emin Engin ile ağları 
havalandırdı. Galatasaray, yeni sezon 
öncesi hazırlık programı çerçevesinde 
üçüncü maçında Yunanistan ekiplerinden 
Olympiakos FC ile karşılaşacak. Mü-
cadele 13 Temmuz 2021 Salı günü TSİ 
21.15’te Olympiakos’un Georgios Karais-
kakis Stadyumu’nda oynanacak. DHA

BEŞiKTAŞ DA
destek verdi
“Telafide Ben de Varım” programı, çocukların ve gençlerin 
tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin 
katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle devam ediyor. 22 bin okulun 
yanı sıra 5 bakanlık ve tüm belediyelerin imkânları da seferber 
edilirken bir destek de Beşiktaş Spor Kulübü’nden geldi

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı 
açıklamada, “Çok iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Ka-
zandığımız için mutluyuz. İyi de oynadık. PSV maçına en hazır şekilde gitmek istiyoruz” dedi

HAFTA sonunda Üm-
raniye Nevzat Demir 
Tesisleri’ne konuk 

olan Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk; Beşiktaş Kulübü Başka-
nı Ahmet Nur Çebi, A Takım 
Teknik Direktörü Sergen Yal-
çın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, 
Kartal Kayra Yılmaz, Emre 
Bilgin ve öğrencilerle bir araya 
geldi. Sporun çocukların hem 
zeka hem de duygusal gelişimi 
açısından çok önemli olduğunu 
ifade eden Bakan Selçuk, bu ne-
denle “Telafide Ben de Varım” 
programında yüzlerce sportif 
etkinliğe yer verildiğini belirtti.

Sahaya çıktılar
Sergen Yalçın da telafi etkin-

likleri için ne destek gerekiyor-
sa vermeye hazır olduklarını 
vurguladı.

Kısa süren sohbetin ardından 
Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, 
“Telafide Ben de Varım” 
tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı. 
Isınma hareketlerinin ardından 
Bakan Selçuk, öğrencilerle 
futbol oynayıp bol bol sohbet 
etti.  “Salgında çocukların yarım 
kalan teneffüsleri, aktiviteleri 
gibi tişörtlerdeki yarım kalp-
leri de ellerimizle tamamlıyo-
ruz.” diyen Ziya Öğretmen ve 
futbolcular öğrencilerle birlikte 
fotoğraf çektirdi. Yalçın; Bakan 
Selçuk’a 06 numaralı, Ziya 
Selçuk yazılı, kırmızı Beşiktaş 
forması hediye etti.

SARI-kırmızılıların kaptanı Arda 
Turan, Esenyurt Necmi Kadıoğlu 
Stadı’nda Süper Lig takımlarından 

Kasımpaşa ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkla-
rı hazırlık maçının ardından açıklamalarda 
bulundu. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa 
ile art arda oynadıkları hazırlık maçlarını 
kazanmalarının önemli olduğunu belirten 
Arda, “Kazanma alışkanlığını korumak 
bizim için önemli. Herkesten önce maç 
oynayacağımız için sezonu erken açtık. 
Sıcaklarda zor oluyor ama arkadaşlarımı 
özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok 
iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini 
yapmak için uğraşıyoruz. Kazandığımız 
için mutluyuz. İyi de oynadık. Bugün bizim 
için önemli olan skordan çok oyundu. İyi 
oynadığımızı düşünüyorum. Hocamızın 
dediklerini sahaya yansıttık. PSV maçına 

en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Salı günü 
Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha oy-
nayacağız. Sonra da olmak istediğimiz yer 
olan Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen 
mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

Armaya hizmet önemli
Sözleşmesini yenileyen 34 yaşındaki 
futbolcu, Galatasaray’daki geleceğiyle 
ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi: 
“Böyle şeyleri konuşmak için çok erken 
ama Galatasaray armasına hizmet etmek 
benim için çok önemli. Nerede ve nasıl 
olacağını büyüklerimiz bilir. Başkanımız, 
hocamız ve ailemle karar vermem lazım. 
Bu sene saha içinde olacağım ve en iyisi-
ni yapmaya çalışacağım. Geçen sene kıl 
payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon 
kazanmaya çalışacağız.” DHA

ESTONYA’NIN başkenti Tallinn’deki 
Avrupa U23 Şampiyonası’nda Türk Mil-
li Takımı’nın madalyalarına bir yenisini 
de Ersu Şaşma ekledi. 21 yaşındaki 
olimpiyat yolcusu Türkiye rekortmeni, 
5.60’lık derecesiyle sırıkla atlama fina-
linde Norveçli Sondre Guttormsen ile 
birlikte üçüncülüğü paylaştı. Yarışma-
ya başladığı 5.50 ve 5.60’ı ilk hakkında 
geçen, 5.70’teki üç denemesinde ise 
başarılı olamayan Ersu, müsabaka 
sonunda Türk atletizm tarihinde bir 

ilke imza atmış oldu. Ersu, böylece Türk 
atletizm tarihinde Avrupa Şampiyona-
sı seviyesinde kürsüye çıkma başarısı 
gösteren ilk sırıkçı olarak tarihe geçti. 
Şampiyonanın üçüncü gününde 200 met-
re kadınlar finalinde yarışan Mizgin Ay 
23.74 ile Avrupa sekizincisi olur-
ken, disk atma finalinde yarışan 
Osman Kul, 53.04’lük derecesiyle 
12. sırayı aldı.

ERSU ŞAŞMA’DAN TARiHi BiR BAŞARI

“Şu “Şu günlerle başkanla en çok konuştuğumuz 
konu transfer” diye sözlerini sürdüren Terim, konu transfer” diye sözlerini sürdüren Terim, 
“Sağ olsun son durumlarla alakalı Ozan “Sağ olsun son durumlarla alakalı Ozan 
Şener kardeşimle beraber bilgi verdiler. Ben Şener kardeşimle beraber bilgi verdiler. Ben 
de bazı şeyleri paylaştım. Sağ olsun maça da 
gelmişti. Yine görüşeceğiz. Onun için Galata-

saraylılar rahat olsunlar, merak etmesinler. 
Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu 

zaman gecikiyoruz. Sezon açarken 
transferlerin tamam olduğu bir yıl 

hatırlıyor musunuz? Ben hatır-
lamıyorum. Siz hatırlıyorsanız 
bana söyleyin” dedi. Geçen 
yıldan farklı bir vücut dili 
takındığı yönünde bir yorum 
üzerine ise Fatih Terim, “Beni 
en çok tanıyan sizlersiniz. Her 
halimi hepiniz biliyorsunuz. 
Ben hadiseler karşısında ruh 
halini belli eden bir insanım; 
‘mış gibi’ yapamam. Bunun 
teşhisini koymak çok basit” 
karşılığını verdi.

SPORSPORwww.gazetedamga.com.tr

TARAFTARLAR
RAHAT OLSUN!

Çoğu zamanÇoğu zaman
gecikiyoruzgecikiyoruz4-24-2SEZON AÇARKEN TRANSFERLERİN TAMAM

OLDUĞU BİR YIL HATIRLIYOR MUSUNUZ?



ÇOCUKLUĞUNDA yaşadığı üzüntüleri 
dövüş sporunda kazandığı madalyalarla 
unutmaya çalışan milli sporcu Dilara 

Sultan Arpacı, Yeşilçam senaryolarını aratma-
yan başarı hikayesini ‘mutlu’ tamamlamayı hayal 
ediyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde oturan 
Dilara Sultan Arpacı, 4 yaşında evde ailesiyle 
yıldız kaymasını izlemek için beklerken, ikiz 
kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında 
elbisesi tutuşunca vücudunun büyük bölümü 
yandı. Rus anne ile Türk babanın çocuğu Di-
lara’nın, 6 yaşındayken de ocaktaki tencerenin 
devrilmesi sonucu dökülen kaynar suyla yüzünün 
sol bölümünde yanık oluştu. Dilara, yüzünün ve 
belinin üst kısmındaki yanık nedeniyle 7 yaşına 
kadar 18 ameliyat geçirdi. Bacaklarından alınan 
deri, Dilara’nın vücudunun değişik bölümlerine 
nakledildi. Yanık izleri nedeniyle çocukluğunda 
dışarı çıkmak istemeyen Dilara, eğitim çağına 
geldiğinde, okulda arkadaşlarının kendisiyle dal-
ga geçmesinin üzüntüsünü yaşadı. Bu nedenle 
hırçınlaşıp, saldırganlaşan Dilara’yı, annesi sos-
yalleşmesi ve sporla ilgilenmesi için kick boksa 
yönlendirdi.

10 yaşında altın madalya
Dilara Sultan Arpacı, kick boks eğitiminin 

10’uncu ayında katıldığı ilk Türkiye Şampi-
yonası’nda, 10 yaşındayken altın madalya 
kazandı. Aynı yıl kanser nedeniyle babasını 
kaybeden Dilara, spora ara verdi. Çok sevdiği 
babasını yitirmesi ve vücudundaki yanık 
izleri nedeniyle zor bir çocukluk dönemi 
geçiren Dilara, annesinin isteği üzerine 12 
yaşında yeniden spora başladı. Dilara, aynı 
yıl katıldığı şampiyonada ‘Türkiye Kick Boks 
Şampiyonu’ unvanının yeniden sahibi oldu. 

Katıldığı ulusal şampiyonalarda 3 yıl bo-
yunca farklı dereceler elde eden Dilara, dört 
yıl önce dövüş sporları arasında sert vuruş 
mücadeleleriyle bilinen muay thai sporuna 
başladı.

Hedefi dünya şampiyonluğu
Muay thai sporunu karakterine daha 

uygun olması nedeniyle tercih eden Dilara 
Sultan Arpacı, 2018’de Avrupa Muay Thai 
Kupası’nda gümüş madalya kazandı. 
2019’da aynı 
turnuvada 
altın madalya-
nın sahibi olan 
Dilara, geçen 
yıl pandemi ne-
deniyle turnuva-
ların iptal edilmesiyle müsabakalara katıla-
madı. Evde antrenman yaparak turnuvalara 
hazırlanan Dilara, nisan ayında Kemer’de 
düzenlenen Türkiye Kick Boks Uluslararası 
Açık Kupa Şampiyonası’na katılım için test 
yaptırdığında sonucunun pozitif çıkması ne-
deniyle koronavirüs tedavisi gördü. Hayalini 
kurduğu şampiyonlukları erteleyen Dilara, 
yıllardır kanser tedavisi gören annesinin 
sağlık durumunun kötüye gitmesinin üzün-
tüsünü yaşıyor. Annesine tedavi sürecinde 
yardım eden, kalan zamanlarında Antalya 
Spor Salonu’nda antrenörü Yasin Urlu ile 
antrenman yapan Dilara, dünya şampiyon-
luğunu hedefl iyor. DHA

BAKIRKÖY Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Cavit Ganiç ise yap-
tığı açıklamada şunları söyledi:
“11 Temmuz 1995 yılında Sreb-
renica’da, Avrupa’nın göbeğin-
de 8 bin 372 Boşnak vatanda-
şımız 1 hafta içinde katledildi. 
1992-1995 yılları arasında 
yaklaşık 220 bin Müslüman 
kardeşimiz işkence edilerek 
öldürüldü, katledildi. Bir daha 
böyle bir katliam ve soykırı-
mın yaşanmaması adına buna 
karşı durmalıyız. Bugün 19 
vatandaşımız daha toprağa 
veriliyor. Buna rağmen 8 bin 

372 şehidimizden bin 701 şehi-
dimizin hala izine rastlanmadı. 
Parçalanarak toplu mezarlara 
gömüldüler. Bu organizasyo-
nun adı ‘Uluslararası Srebre-
nitsa Boşnak Soykırımı Anma 
Koşusu’ ama bugüne kadar 
yaşanan tüm soykırımlara 
karşı durma, hepsini lanetle-
me ve bundan sonra dünyanın 
hiçbir yerinde böyle soykırım-
ların yaşanmaması adına bu 
etkinliği düzenledik. Dünyanın 
hiçbir yerinde yaşanmaması 
için unutulmamalı, unutturul-
mamalı.”

YAKLAŞIK 600 bin Boşnak vatandaşın 
Sırplar tarafından soykırıma maruz 
kalmasının ardından 26 yıl geçti. 

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından 
birinin yaşandığı Srebrenica’da, 1995 yılında 
öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için 
Bakırköy Belediyesi, soykırıma dikkat çek-
mek adına 8 bin 372 metrelik anma koşusu 
düzenledi. Bakırköy Belediyesi ve Türkiye 
Bosna Sancak Derneği’nin birlikte organize 
ettiği ve “Unutma Unutturma” sloganı ile 
yapılan anma koşusu sabah 08.30’da Yeşil-
köy Kent Meydanı’nda start aldı. Koşunun 
startını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu ile Türkiye Bosna Sancak Der-
neği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi. 

Florya Sahili boyunca yürüyen yaklaşık bin 
vatandaş, başlangıç noktasına dönerek yarışı 
tamamladı. Anma organizasyonuna yoğun 
ilgi gösterilirken, koşu sonrası her katılım-
cıya Srebrenica çiçeği motifi olan madalya 
verildi. Organizasyona Bosna Hersek’in 
Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve MHP 
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da 
katıldı. Koşunun sunuculuğunu ise ünlü spor 
spikeri Emre Tilev üstlendi.

Biz zaten tek milletiz
Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis 
Alagiç yaptığı açıklamada, “Bugün Srebreni-
ca’da Boşnaklara yapılan soykırımın kurban-
larını hüzünle hatırladığımız bir gün. Böyle 

önemli faaliyetler ile destek verdiğiniz için 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz 
zaten tek milletiz ve beraber kötülük, soykı-
rım bir daha tekrarlanmasın diye dayanışma 
içinde duruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türkleri bu konuda tüm dünyaya örnek 
olarak görüyoruz. Her zaman bizim yanımız-
dasınız” diye konuştu. Boşnak asıllı eski milli 
futbolcu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet 
Sancaklı da “26 yıl önce Avrupa’nın göbe-
ğinde, herkesin gözünün önünde büyük bir 
soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler, orayı 
güvenli bölge ilan etmişken Sırplara nasıl tes-
lim ettiklerini unutmayacağız. Müslümanları 
nasıl katlettiklerini unutturmamak için bu tarz 
etkinlikler yapılıyor” dedi. DHA

Film gibi bir hayat

8 bin 372 kişi katledildi

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

*

SOYKIRIMI
UNUTTURMA

FENERBAHÇE’NİN yıldızı Mesut Özil, 
teknik direktör Vitor Pereira’nın 
hücum futbolu oynatmak istedi-
ğini belirterek, “Antrenmanlarda 
belli oluyor nasıl oynatmak istediği. 
Mesela takımın hücum yapmasını 
istiyor. Bu da bizim istediğimiz 
çünkü biz Fenerbahçe’yiz” dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’deki 
Topuk Yaylası’nda sürdüren Fener-
bahçe’de Mesut Özil kulüp televiz-
yonuna açıklamalarda bulundu. 32 
yaşındaki orta saha, çalışmaların 
iyi gittiğini dile getirerek, “Antren-
manlar çok iyi gidiyor. Hocamız 
geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, 
nasıl oynatmak istediğini. Herkes 
çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar 
her zaman kamp geçirdiğinizde çok 
sert geçiyor. Hazırlığımızı yapı-
yoruz. İnşallah sezon sonunda da 
kupayı kaldırırız. Özellikle Caner’le 
çok güzel anılarımız oluyor. Bugün 
antrenmanımız hafi fti çünkü son 
günlerde bayağı sert antrenmanlar 
yaptığımız için bugün hocamız 
antrenmanı biraz hafi f yaptı. Herkes 
mutlu, herkes heyecanlı, herkes her 
şeyini veriyor takım için, Fenerbah-
çe camiası için. Mutluyuz. Kampımı-

zı yapıp sakatlıksız bir şekilde 
sezona başlamak istiyoruz” 
diye konuştu.

Hocamız da
hücum istiyor
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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
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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
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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
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SOYKIRIMI
BOŞNAK SOYKIRIMI’NI UNUTTURMAMAK İÇİN KOŞTULAR

Srebrenica Soykırımı’nda öldürülen 8 bin 372 Boşnak adına Bakırköy’de 8 bin 372 metre mesafeli, Uluslararası Srebre-
nica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç yaptığı açıklamada, 
“Soykırım bir daha tekrarlanmasın diye dayanışma içinde duruyoruz. Her zaman bizim yanımızdasınız” diye konuştu

Antalya’da 4 yaşındayken kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi 
tutuşup, belinden boynuna kadar yanan, 6 yaşında başına kaynar su dökülmesi so-
nucu yüzünün sol tarafında yanık oluşan milli sporcu Dilara Sultan Arpacı (19), yeni 

şampiyonluklar kazanarak, kanser tedavisi gören annesine moral vermeyi hedefliyor

TÜRKİYE Bosna Sancak 
Derneği Başkanı Muham-
med Sancaktar ise Srebreni-
ca’nın yalnızca bir sembol 
olduğunu belirterek, “Bosna 
Hersek’in her yerinde soykı-
rımlar olmuştur, her yerinde 
toplu mezarlar bulunmuş-
tur. Maalesef Avrupa’nın 
adaleti sadece kendileri için 
adalet. Boşnak soykırımını 
kabul etmiyorlar. Srebreni-

ca’da 8 bin 372 Boşnak acı 
çektirilerek öldürüldü ve 
toplu mezarlara gömüldü. 
Hollanda askeri ve Birleşmiş 
Milletler’in gözetiminde Sırp 
Çetnikler’e kendi elleriyle 
teslim ettiler. Burada 8 bin 
372 metre koşacağız. Her 
adımımızda orada katledilen 
insanları anacağız. Bir daha 
böyle bir soykırım olmaması 
için uğraşıyoruz. Unutma-
yacağız, unutturmayacağız” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği, önümüzdeki 2 ay içerisinde 
ise şu etkinlikleri düzenleyecek: 28-29 Ağustos Eskişehir Yarı 
Maratonu, 10-11 Eylül Run The Island Bozcaada, 18-19 Eylül 

Kadıköy Yarı Maratonu.

SrebrenicaSrebrenica
bir semboldürbir semboldür

Katıldığı ulusal şampiyonalarda 3 yıl bo-
yunca farklı dereceler elde eden Dilara, dört 
yıl önce dövüş sporları arasında sert vuruş 
mücadeleleriyle bilinen muay thai sporuna 

Hedefi dünya şampiyonluğu
thai sporunu karakterine daha 

uygun olması nedeniyle tercih eden Dilara 
Sultan Arpacı, 2018’de Avrupa Muay Thai 
Kupası’nda gümüş madalya kazandı. 
2019’da aynı 
turnuvada 
altın madalya-
nın sahibi olan 
Dilara, geçen 
yıl pandemi ne-

Film gibi bir hayat
Antalya’da 4 yaşındayken kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi 

tutuşup, belinden boynuna kadar yanan, 6 yaşında başına kaynar su dökülmesi so-
nucu yüzünün sol tarafında yanık oluşan milli sporcu Dilara Sultan Arpacı (19), yeni 

şampiyonluklar kazanarak, kanser tedavisi gören annesine moral vermeyi hedefliyor

HAYALLERİNİ anlatan Dilara, şunları söyledi: 
“Çocukken babamın kanser tedavisi için mısır 
sattım. Vücudumdaki yanık izleri nedeniyle zor bir 
çocukluk dönemi geçirdim. Babamı kaybettikten 
sonra, sporla hayata tutundum. Kazandığım başarı 
ve sevinçler, vücudumdaki yanık izlerini ve üzüntü-
mü unutmama yardımcı oldu. Pandemi sürecinde 
turnuvalar iptal edildiği için şampiyonalara katı-
lamadım. Şimdi yeniden hazırlanıyorum. Yıllardır 
kanser tedavisi gören annemin sağlık durumu 
kötüye gitmeye başladı. An-
neme tedavi sürecinde destek 
oluyorum. Kalan zamanlarımda 
da antrenmana gidiyorum. Bu 
yıl Türkiye şampiyonluğunu, 
2022’de dünya şampiyonasında 
altın madalya kazanmayı istiyo-
rum. İnsanların vücudumdaki 
izlerden dolayı bana bakışlarını 
düzeltmek ve dünya şampiyonu 
sporcu olarak anılmak isterim. 
Başarılarımla anneme moral 
vermeyi istiyorum.”

Şampiyonlukla Şampiyonlukla 
MORAL BULDUMORAL BULDU

GALATASARAY’IN Şampiyonlar Ligi 
ön elemesinde karşı karşıya gele-

ceği PSV Eindhoven’da Eran 
Zahavi, karşılaşmayı de-

ğerlendirdi. Hollan-
da basınından 

Voetbal Inter-
national’e 
konuşan 33 

yaşındaki oyuncu, “Galatasaray’ı yen-
mek zorundayız ve yeneceğiz” ifadele-
rini kullandı. 10 günlük iznin ardından 
antrenmanlara başladığını belirten 
Zahavi, açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Uzun süre bir şey yapmamaktan 
hoşlanmıyorum. Zindeliğimi kaybe-
diyorum eski şeklime dönmem uzun 
sürüyor. Formda kalmak istiyorum 

ama antrenman yoğunluğumu zaman 
zaman değiştiriyorum, bazen ağır, 
bazen hafi f. Vücudumu tanıyorum, ne 
yapmam gerektiğini biliyorum. Benim 
yaşımdaysanız, formda kalmanın yolu 
bu.” Geçmişte Fenerbahçe’nin günde-
minde yer alan Zahavi, takıma gol ve 
asistleriyle yardımcı olmak istediğini 
kaydetti: “Ancak takımın hedefl erine 
ulaşması, en önemlisi. Bunu başarır-
sak amacıma ulaşmış olurum. Umarım 
bu işe yarar.”

geçiren Dilara, annesinin isteği üzerine 12 
yaşında yeniden spora başladı. Dilara, aynı 
yıl katıldığı şampiyonada ‘Türkiye Kick Boks 
Şampiyonu’ unvanının yeniden sahibi oldu. 

çe camiası için. Mutluyuz. Kampımı-
zı yapıp sakatlıksız bir şekilde 

sezona başlamak istiyoruz” 
diye konuştu.
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ceği PSV Eindhoven’da Eran 
Zahavi, karşılaşmayı de-

ğerlendirdi. Hollan-
da basınından 
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Galatasaray’a gözdağı verdi



GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

dOLULUk ORANI 
yüzde yetmiş

diNmeyeN AcI; SRebReNitSA!

1 temmuz'dA normalleşmenin başlaması
ve Rusya ile Türkiye arasında uçuşların ye-
niden başlaması havacılık sektörünün can-
lanmasına neden oldu. İstanbul
Havalimanı’nda uçuşların da artmasına pa-
ralel olarak havalimanı otelinde doluluk
oranları da artmaya başladı. Yetkililer yıl so-
nuna kadar doluluk oranlarının yüzde
85'lere çıkacağını ifade etti.
İyi duruma geldik

Yolcu sayısında yaşanan artışın konakla-
mada da gözlemlendiğini ifade eden İstan-
bul Havalimanı YOTEL Genel Müdürü
Bora Göymen, "2020 yılında pandemi baş-
lamasıyla beraber İstanbul ve Türkiye gene-
linde yüzde 60’lara kadar azalma gösterdi.
Yani yüzde 75 doluluklardan yüzde 30’lara
kadar düşmüştü. Biz de aynı doluluğu gös-
termiştik. Fakat biz İstanbul Havalimanı’nın
açılmasıyla beraber çok yüksek bir ivme ka-
zanarak doluluğumuzu oldukça iyi duruma
getirdik. İstanbul ve Türkiye’nin devam et-
tirdiği yüzde 35’leri kısa zamanda yüzde
50’lere çektik. 2020 yılında yüzde 50-60 do-
luluklar yakalayarak şehrin 30-35’lerde gö-
türdüğü doluluğu neredeyse iki katına
çekme durumuna geldik" değerlendirme-
sinde bulundu. 2021 yılı sonuna kadar
yüzde 85 doluluk oranına çıkacaklarını dü-

şündüklerini belirten Göymen, "2021 yılında
tamamen açılma yani 1 Temmuz’a kadar
turizm sektörü maalesef yüzde 35’lerde kal-
mış ve yükselmemiş. Biz 2021 yılına başla-
dığımızda ilk 6 ayımıza baktığımızda yüzde
70 doluluğumuz var. Dolayısıyla bu çok
ciddi bir doluluk diye düşünüyorum. Biz
geçiş havalimanı olduğumuz için doluluğu-
muzu rahatlıkla yüzde 70’e çektik. İlk 6 ayı
öyle tamamladık. YOTEL grubu olarak İs-
tanbul oteli çok başarılıydı, 18 otel arasında
bir numaralı otel olarak o zaman da bayrağı
taşıyorduk, şuanda da rahatlıkla onu söyle-
yebilirim. Dünyadaki bütün otellerimiz
hemen hemen açıldı. Doluluklar çok hızlı
bir şekilde yükselmiyor fakat Türkiye için ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. 1 Temmuz’dan sonra
da bu ivme hızlı bir şekilde yukarı gitti diye-
biliriz. Aşılamanın başarısı devam ettiği sü-
rece ve yurt dışından turistler özellikle Rusya
bölgesinden turistler gelmeye devam ettiği
sürece bu şekilde ivme yükselecek ve uzaya-
rak devam edecektir. Normalde sezon
Eylül-Ekim gibi biterdi ama bu biraz daha
uzayabilir ve daha iyi bir duruma gelebilir.
Uçaklar artıyor, turist sayısı artıyor biz de ilk
6 ayda yaptığımız yüzde 70 doluluğumuzu
ikinci 6 ayda yüzde 85’e kadar çıkaracağı-
mızı düşünüyoruz. Bu da iyi bir doluluk
diye düşünüyorum" dedi. DHA

Beyoğlu’nda, Srebrenitsa Soykırımının 26’ncı yıl dönümü münasebetiyle ‘Dinmeyen Acı: Srebre-
nitsa’ sergisi açıldı. Sergide, 16 yaşında Srebrenitsa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtularak
hayatta kalmayı başaran fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç’in kadrajından kareler yer aldı

Salgından en çok etkilenen havacılık ve turizm sektörü, 1 Tem-
muz'da normalleşmenin başlamasıya hareketlendi. Bu bağlamda
İstanbul Havalimanı'nda bulunan oteli Rus ve ABD'li yolcular 
tercih ederken, otelin doluluk oranı da yüzde 70'lere çıktı

10 üzeRiNdeN 9 pUAN veRiRim
Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube ka-
nalına konuk oldu. Ailesi ile birlikte tatil yapan
Özilhan, "Küçükken bana 'Pato' diyor-
lardı. Patates kızartmasını çok sevdi-
ğim için. Hala çok severim. Tayt ve
tişörtü üstümden çıkarmadan yaşaya-
bilirim. Spordan dolayı bir de rahatlık-
tan dolayı. Spiderman filmini
defalarca kez sıkılmadan izlerim" dedi.
"Ruhsuz değilim ama müzikle aram

çok yok" diyen Özilhan, "En çok vakti What-
sapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken

televizyon karşısında Yeşilçam filmleri
izlemeye bayılıyorum. Hayatımda yap-
tığım en saçma harcama bir çanta-
yaydı. Fiyatını kasada öğrendim,
utandım. Eğer konu tatlıysa, mutfakta
kendime 10 üzerinden 9 puan veririm.
En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çi-
kolatalı kek" açıklamasını yaptı. 

Abat Cerrahi Tıp Merkezi Beylik-
düzü'nde ilk şubesini açtı. Açılışı
yapan Esenler Belediye Başkanı

Tevfik Göksu, "Öncelikle şifalar
eylesin. Türkiye’nin sağlık kalite-

sinin ne kadar iyi olduğunu 
bu pandemi sürecinde gördük"
dedi. Abant Cerrahi Tıp Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin de "GOAT Grup olarak sağ-
lık sektörüne ilk adımımızı attık"

açıklamalarında bulundu

A bat Cerrahi Tıp Merkezi'nin Bey-
likdüzü Yakuplu'daki ilk şubesinin
açılışı gerçekleştirildi. Açılışa

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, AK
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa
Günaydın ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Esenler Belediye Baş-
kanı Mehmet Tevfik Göksu, "Öncelikle
şifalar eylesin. Türkiye’nin sağlık kalitesi-
nin ne kadar iyi olduğunu bu pandemi
sürecinde gördük. Sağlıkla ilgili yapılan
her türlü yatırımın aslında insan gelece-
ğine olan bir yatırım olduğunu bir kez
daha fark ettik. Dünya çapında yapılan
birçok yatırımın perspektifi sağlık önce-
likli olduğunu daha iyi anlamıştır. Pan-
demi bir açıdan çok acılar yaşattırdı ama
diğer açıdan geleceğe bakış açımızı da

değiştirdi. Bunu hep beraber görüyoruz.
Bu işte emeğe geçenlere teşekkür ediyo-
ruz. İyi çalışmalar diliyorum" dedi.

İlk adımımızı attık

Abat Cerrahi Tıp Merkezi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Şahin ise "GOAT
Grup olarak sağlık sektörüne ilk adımı-
mızı attık. gerek tıp merkezi gerekse has-
tane olarak Türkiye’nin birçok
bölgesinde hizmet vermek istiyoruz.
Bugün ilk bölgemiz olan Beylikdüzü’nde
Cerrahi Tıp Merkezi’mizi açtık. Abat
Cerrahi Tıp Merkezi olarak, iç hastalık-
ları, genel cerrahi, mikro biyoloji, gele-
neksel tıp, fizik tedavi, radyoloji, ağız ve
diş sağlığı gibi birçok alanda hizmet ver-
mekteyiz. Bölgemizde en çok ihtiyaç du-
yulan sektörlerin başında sağlık turizmi
gelmektedir. Bizde bu ihtiyacı karşılamak
amacıyla ilk adımımızı atıp cerrahi tıp

merkezimizi açtık ve bunun gururunu
yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Potansiyeli yüksek 

Abat Cerrahi Tıp Merkezi Genel Mü-
dürü Emre Yılmaz da "Yaklaşık 14 yıldır
sağlık sektöründe yönetici olarak çalışı-
yorum. Burası yaklaşık 5 yıldır hizmet
veren bir sağlık tesisi. Bu bölgede çok ih-
tiyaç duyulan ve potansiyeli yüksek bir
kurum. Toplam on kattan oluşuyoruz.
Bütün cerrahi ve ana branşlar yer almak-
tadır. Yaklaşık bir buçuk yıldır yönetim
kurulu başkanımız Mehmet Şahin ile
birlikte yürütmekteyiz. Tüm birimlerde
hizmet vermekteyiz. Beylikdüzü’nde
önemli sağlık kuruluşu olarak bulun-
maktayız. Pandeminin yavaş yavaş
azalmasıyla açılışımızı sağladık. Sağlık
olarak normale döndük diyebiliriz" 
ifadelerini kullandı.  

BARIŞ KIŞ

AvrupA’dA İkinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından yaşanan en büyük insanlık trajedisi
olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı-
nın 26’ncı yıl dönümü münasebetiyle Be-
yoğlu’nda ‘Dinmeyen Acı: Srebrenitsa’
sergisi düzenlendi. 16 yaşında Srebrenit-
sa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtu-
larak hayatta kalmayı başaran fotoğraf
sanatçısı Veliya Hasanbegoviç’in kadrajın-
dan karelerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde Hasköy Kültür ve
Gösteri Merkezi’nin önünde ziyarete açıldı.
Serginin açılış törenine Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Be-
yoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan,
Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı
Mustafa Yıldız ve Bosna-Sancak Derneği
Başkanı Hilmi Erdem’in yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı. Sergide Moldova asıllı
ses sanatçısı Leonida Timus Türkçe, Boş-
nakça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde ağıt-
lar ve ilahiler söyledi.
Uyanık olacaklar

Serginin açılış töreninde konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bos-
na’da yaşanan acı, bizim acımız ve biz Be-
yoğlu Belediyesi olarak bu sergiyi
düzenlerken gençlik bunu unutmasın, bu
katliamı bilsin diye bu sergiyi açıyoruz. 26
yıldır bu acı yüreğimizde. Toprak hafızadır,

vatan hafızadır; bir gecede Türklerin Bal-
kanlardan kovulma vaktinin geldiğine ina-
nanlar orada bu katliamı gerçekleştirdiler.
Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan acı yine aşağı yu-
karı ayni acı. Bu toprakların çocukları uya-
nık olacaklar. Bosna Hersek’e gittim, o acıyı
yasayan ailelerle görüşme imkânım oldu.
Bütün Beyoğlu’nu, gençleri davet ediyo-
rum. Gelsinler ve yaşananları bu sergide
görsünler” diye konuştu. Srebrenitsa Soykı-

rımı’nın 26’ncı yıl dönümünde 3 dilde ilahi-
ler ve ağıtlar söyleyen 23 yaşındaki Moldo-
valı ses sanatçısı Leonida Timus,
“Srebrenitsa’yla alakalı bilgiye eskiden
sahip değildim. Başkanımız böyle bir etkin-
liğe katılacağımı söylediği zaman çok fazla
araştırdım ve birkaç saatimi ağlayarak ge-
çirdim. Çok acı ve insanlık dışı. Böyle bir
şeyin bir daha tekrarlanmaması için unut-
mamamız gerekiyor” dedi. DHA

SIFALAR OLSUN!

KENDİ BRANŞINDA TECRÜBELİ İSİMLER
Abat Cerrahi olarak hizmet veren hastane, Beylikdüzü bölgesi-
nin en iyi lokasyonunda yer alıyor. 10 Adet gözlem hasta yatağı,
her biri kendi branşında tecrübeli 60 çalışanı bulunuyor. Tıp mer-
kezinde kadrolu çalışan doktor sayısı 7, bazı bölüm ve branş-
larda belirli günlerde hastanede hizmet veren 7 doktor daha
mevcut. Merkez hedefini, "Çevresel faktör ve insanlardan kay-
naklı sorunları azaltmaya yönelik çalışmalara önem vererek
örnek gösterilecek yüksek kalite de standartı tutturmak hedefin-
deyiz. Hastalarımızın bize duydukları güveni hiçbir zaman sars-
madan dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunma
hedefindeyiz. Çalışanlarımızın güven ve huzur duydukları ça-
lışma ortamını sağlayacak ve başarılarını birlikte kutlayacagımız
zamanlar yaratıyoruz" şeklinde açıklıyor. Merkezin vizyonu ise
"Sağlık hizmetlerinde üstlendiğimiz görevimizi, toplam kalite il-
kelerine uygun, en gelişmiş tıp standartlarında, güvenilirliği ve
saygınlığı ile sürekliliği sağlanmış, Kurumsal kimliği ile çalışan-
ları bütünleşmiş bir şekilde sürdürmektir" ifadeleriyle anlatılıyor. 

Havaalanında bekliyorlar!
AfgAnistAn'dAn Rusya'nın St. Peters-
burg şehrine aktarmalı gitmek üzere İs-
tanbul Havalimanı'na gelen ve Rusya
tarafından kabul edilmeyince transit
alanda kalan Afganistanlı 16 kişi, Uluslar-
arası koruma başvurusu sürecinin sonuç-
lanmasını bekliyor. Edinilen bilgiye göre,
16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da
THY'nin Kabin seferini yapan tarifeli
uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi.
Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam
uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için

başta vize olmak üzere diğer seyahat ev-
raklarınının olmaması üzerine uçuşlarına
izin verilmedi. Bunun üzerine can güven-
liği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek is-
temeyen Afganistanlı grup, İstanbul
Havalimanı'nın transit yolcu salonunda
beklemeyi tercih etti. Ülkelerine döndükle-
rinde ölüm tehdidi ile karşı karşıya kala-
caklarını öne süren Afgan grubun,
havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi
Müdürlüğü 'ne bağlı birime 'uluslararası
koruma' başvurusunda bulundu. DHA


