
Avcılar'da faaliyet gösteren bir müte-
ahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye

sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdura-
lar avukat aracıyla savcılığa suç duyuru-
sunda bulundu.
Mağdur Gülse-
ren Karakaya,
“Ciddi bir mağ-
duriyetle karşı
karşıyayız. Ev sa-
hibi olmak iste-
dik, dert sahibi
olduk” şeklinde
konuştu. I SAYFA 3
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Nevşehir'de konuşan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener,

halka seslendi. Akşener, “Siyasetçinin
görevi; seçmeninin derdini tasasını
dinleyip, çözüm üretmek, çözümler
üzerinden de rekabet etmektir. Artık
sizi ‘şuculu buculu’ üzerinden düşman
etmeye çalışanlara, 'Hadi oradan' 
diyeceksiniz. Oy verirken, ben dahil
herkesi en ince kuyumcu terazisinde
tartacaksınız. Muhteremler anlayacak
ki su görülünce teyemmüm bozulur-
muş. Asıl burada vekil hazır ola geçer-

miş. Nasıl
esnaf kardeşi-
min müşterisi
velinimetse siz
de seçmen ve
millet olarak
bütün siyasile-
rin velinimeti
olmalısınız”
dedi.
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Hadi oradan
diyeceksiniz

DÜŞMAN GÖRENE

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı
Halis Kahriman, Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un görevden
alınmasına yönelik AK Partili bazı isimlerin
gayret içinde olduğunu iddia etti. Kahri-
man, “Biz halk iradesinin yanındayız. San-
dıkla gelen sandıkla gider. O arkadaşların
bunu iyi bilmesi gerekiyor. Biz halk için de-
mokrasi için meclisimizin, belediye başkanı-
nın yanındayız” diye konuştu. I SAYFA 10
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İstanbul'da yaşanan
sağanak yağıştan 
en çok nasibini 

alan yer Silivri oldu.
Selden yakınan bir

vatandaşa 
Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz'ın, 

“153'ü ara. İBB'yi ara”
demesi tepki topladı. 

CHP İlçe Başkanı 
Berker Esen, “Yılmaz,
kendinden çok İBB'ye
güveniyor” derken,
MHP İlçe Başkanı 
Zafer Yalçın ise 

İBB'yi eleştirerek 
“Laf üretmeyi bırakıp 

hizmet üretsinler”
ifadelerini kullandı

Silivri'de etkili olan sağa-
nak yağış sonucu ilçenin

belli noktalarında su baskınları ve
sel görüldü. Yaşanan afet sonrası
ilçe siyaseti de hareketlendi. Selin
olduğu noktada incelemelerde
bulunan Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz'a dert yanan bir vatandaş,
“Şu hale bakın, ne olacak böyle”
deyince Yılmaz'dan “153'ü ara.
İBB'yi ara” yanıtını aldı. Yıl-
maz'ın bu ifadesi ise tepkilere

sebep oldu. CHP Silivri İlçe Baş-
kanı Berker Esen, “Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın kendi-
sinden çok İBB’ye güvendi-
ğini vatandaşlarımıza ilettiği
için teşekkür ederiz” dedi.
MHP İlçe Başkanı Zafer Yal-
çın ise “İBB ve İSKİ artık laf
üretmeyi bıraksın. Bu vazi-
yette daha çok yağmurda ara-
baları suda yüzdürürler”
ifadesini kullandı.
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ESEN: VOLKAN YILMAZ 
iBB’YE GÜVENiYOR

Kendisine tepki gösteren
vatandaşa “153'ü ara,

İBB'yi ara” diyen Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, “Burayı
Silivri Belediyesi olarak gire-
lim biz yapalım desek, bize
gülerler” dedi. Yılmaz, “Defa-
ten üst üste yaşanan bir su
baskını var burada. Buraya
önlem alamıyoruz. Büyükşe-
hir ekipleri, bizim ekiplerimiz
dize kadar suyun içinde çalışı-

yorlar. Yağmur bittikten sonra
buranın kanalını İBB olarak
yapın. Yapmıyorsanız biz yapa-
lım ya da beraber yapalım. Bu va-
tandaşa yazık günah. Gözünüzü
seveyim öncelikli olarak bölgeyi
ele alalım bitirelim” diye konuştu.
Tartışmaya dahil olan eski Bele-
diye Başkanı Hüseyin Turan ise
Silivri'deki yağmur suyu kanalla-
rının temizlenmesi gerektiğini
söyledi. I SAYFA 7
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YILMAZ: SiZ YAPAMIYORSANIZ 
BIRAKIN BiZ YAPALIM

SIYASETI SEL ALDI

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Hizmet-
leri Sendikası Genel Başkanı Özlem

Akarken de açıklamada bulundu. Akarken,
“Bir hekim kolay yetişmiyor. Bir hekim artık 
10 bin liralar istenen kira bedellerinde aldıkları
maaşlarla geçim derdindeler. Hekimler başta
olmak üzere sağlık çalışanları diğer kamu per-
soneli kira bedellerini geçmişten gelen birikim-
leriyle ödüyorlar. Kısacası hekim başta olmak
üzere kira bedellerini zorlanarak ödeyen kamu
çalışanlar için kira yardımı gelmeli. Yüksek 
artışlar gösteren kiraları ödeyemez duruma
gelen kamu personeline elzem bir şekilde 
iyileştirme zaruri ihtiyaçtır’’ dedi.  I SAYFA 4
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Sağlıkta beyin göçü ve istifalar hızla artarken Türkiye’nin daha
fazla hekimini sağlık çalışanını kaybetmemesi için SAHİM-SEN
Genel Başkanı Özlem Akarken, başta hekimler olmak üzere
sağlık ve diğer kamu personeline, hızla kira yardımı ve
iyileştirme yapılmasının gerekli olduğunun altını çizdi

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, düzenle-

diği basın toplantısıyla ekonominin
gündemine ilişkin konuştu. Karamol-
laoğlu, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasın-
daki makasın her geçen ay arttığını 
belirterek, “Üreticide sürekli zarar
etme durumu var. Hiç kimse böyle 
bir zararı taşıyamaz. Üreticinin 

henüz fiyatlara
yansıtmadığı 
maliyetleri var. 
Bu maliyetler
önümüzdeki 
dönemde raflar-
daki fiyatlara 
yansıyacaktır.
Böyle giderse
mutfaktaki ateş
dinmeyecektir”
dedi.
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Mutfaktaki ateş
böyle dinmez!

KARA TABLO ÇİZDİ

SAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILARSAGLIKcILAR
GEÇiNEMiYOR

HEKİMLER BİLE 
KİRASINI ÖDEYEMİYOR

Sandıkla gelen
sandıkla gider!

MÜGE
CESUR
ÖZMEN

ÖZEL
HABER

Vakıf üniversiteleri 2022-2023 öğre-
tim yılında ücretlerine yüksek oranda

zam yaptı, en çok zam yapan üniversitelerin
başında ise Doğuş Üniversitesi geliyor. 
Üniversitenin “Eğitim hayatın boyunca üc-
retin yıllık artışı yüzde 5’i geçmeyecek” diye
reklamlar yaptığını belirten öğrenciler, üni-
versitenin sözünde durmadığını ve öğrenci-
lerin geleceğini önemsemediğini söyledi.
“Müşteri değiliz öğrenciyiz” diyen gençler,
üniversite önünde eylem yaptı. I SAYFA 7
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Öğrenciler
isyan etti!

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Pla-
jı'nda plastik atık ve çöplerden oluşan

kirlilik görenleri şaşkına çevirdi. Plaja yüz-
meye gelen vatandaşlar kumsalda birikmiş
halde bulunan çöplerden dolayı rahatsız ol-
duklarını söyleyerek gereğinin yapılmasını
istediklerini belirtti.  I SAYFA 4
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Temel Karamollaoğlu

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı İnce, ziyarette bulunduğu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde basın
açıklaması yaptı. İnce, “Birkaç gün
önce Muğla'da, 'Burada rant ittifakı
var' demiştim. 'Sadece Cumhur İtti-
fakı, Millet İttifakı yok; rant ittifakı
var' demiştim. Ruhsatı muhalefet be-
lediyesi veriyor, ÇED raporunu ikti-

dar veriyor.
Ortaklaşa götür-
düklerini söyle-
miştim. Yine
söylüyorum. Bu
altılı masa var ya
AKP'ye çok ben-
ziyor. Onların tıp-
kısının kopyası.
Sadece üstleri
başları farklı”
dedi.
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AK Parti'ye
çok benziyor

ALTILI MASA

Muharrem İnce

Bunu yapan
insan olamaz

BORÇLAR BÜYÜYOR
Bankacılık sektörünün kredi
hacmi, geçen hafta 21 milyar 723

milyon lira artarak 6 trilyon 515 milyar
928 milyon liraya yükseldi. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık
bültene göre, sektörün kredi hacmi 5
Ağustos itibarıyla 21 milyar 723 milyon
lira arttı. Söz konusu dönemde toplam
kredi hacmi 6 trilyon 494 milyar 205
milyon liradan 6 trilyon 515 milyar 928
milyon liraya çıktı. I SAYFA 6
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Denetimcilerin
kellesi koltukta

Yapı Denetim Kuruluşları 
Birliği Derneği İstanbul Şube

Başkanı İnşaat Mühendisi Fikret
Şahin, Damga'ya konuştu. Denetim-
cilerin kelle koltukta çalıştığını 
söyleyen Şahin, “Denetimciler can
güvenliğini sağlıyor ama denetimcile-
rin can güvenliği bulunmuyor” 
diye konuştu. I SAYFA 8
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Müteahhit aynı
evi 5 kişiye sattı!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Alevi vatandaşların

tuttuğu 12 günlük Muharrem
Matemi’nin ardından pişirilen
aşure lokmasına ortak oldu. Ce-
mevlerinin Alevi vatandaşların
ibadethanesi olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “Bunu kabul et-
memiz ve ibadethaneye

gösterilmesi gereken saygıyı
mutlak göstermeliyiz. Alevi yurt-
taşlarımızın taleplerini görme-
mek, taleplerini duymamak
olmaz. Aleviler bu ülkedeki her-
kes gibi kıymetli vatandaşları-
mızdır ve kimse onları yok
sayamaz. Bizim anlayışımız bu
yöndedir” dedi. I SAYFA 9
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Ekrem
İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 adet hid-
roelektrik santalin açılışında konuştu. Çok yakında

Tarım Kredi Marketleri'nde fiyatların düşeceğini müjdele-
yen Erdoğan, “Marketlerde benim vatandaşımı dara sokan-
lar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde
25 indirim bunu başlattık. Bu sabah (dün) Tarım Kredi Koo-
peratifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda
da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız.
Herkesin içi rahat olsun” diye konuştu.  I SAYFA 6

ç Simge, Focus İstan-
bul Etkinlik Yöne-
timi tarafından

düzenlenen İstanbul
Festivali’nde önceki

akşam sahneye
çıktı. Simge’nin se-
vilen şarkılarına İs-
tanbul Festivali’nde
60 bin müziksever
coşkuyla eşlik etti.

Sahneye siyah
transparan Bekir

Gökmen imzalı bir
kıyafetle çıkan

Simge yeni yaşına
sahnede pastasının
mumlarını üfleye-

rek girdi. Simge, 'İyi
ki doğdun Simge'
diye seslenen 60

bin kişilik koro eşli-
ğinde doğum günü
pastasının mumla-
rını üfledi. I SAYFA 13
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ALEVİLERİ YOK
SAYAMAZSINIZ

60 bin 
kişiyle

yaş kutlaması

Recep Tayyip Erdoğan

FiYATLAR
DUŞECEK



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Dr. Ozan 
Kocakaya

Acıbadem Fulya 
Hastanesi İç 

Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ozan Kocakaya, 
besin zehirlenmesi 
oluştuğunda dikkat 
etmeniz gereken en 

önemli 10 kuralı paylaştı

Besin zehirlenmesi yaz mevsiminde 
oldukça sık görülen hastalıklar 
arasında ilk sıralarda yer alı-

yor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda 
mikropların besinlerde daha kolay 
üreyip çoğalabilmeleri. Sağlık Bakan-
lığı verilerine göre; ülkemizde her yıl 
yaklaşık 6 milyon kişi besin zehirlen-
mesi sorunu yaşıyor. Mikropları içeren 
yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan 
besin zehirlenmelerinin çoğu birkaç gün 
içinde kendiliğinden geçse de, çocuklar, 
ileri yaştaki kişiler, hamileler ve kronik 
hastalık taşıyanlar gibi risk grubunda-
ki kişilerde hayatı tehdit edebilecek 
boyutlara ulaşabiliyor. Acıbadem Fulya 
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ozan Kocakaya, besin zehirlenmesi 
oluştuğunda dikkat etmeniz gereken en 
önemli kuralın vücudunuzu susuz bırak-
mamak olduğuna işaret ederek, “Or-
ganlarımıza kan akışının kesintiye uğ-
ramaması sıvı dengesinin korunmasıyla 
mümkün. Sağlıklı düşünmekten normal 
idrar çıkışına her şey sıvı dengemize ve 
susuz kalmamamıza bağlı. Bu nedenle 
gün içinde susamayı beklemeden bolca 
sıvı tüketmeyi alışkanlık edinin. Ayrıca 
hasta ve ödemli mide kapasitesini zor-
lamamak için küçük ve az porsiyonlar 
tüketin, mide boşalmasını geciktirecek 
yağlı şeyler yemeyin. Dikkat etmeniz 
gereken üçüncü kural ise dinlenmek 
olmalı.” diyor. 

Mikroplar besinlere nasıl bulaşıyor? 
Besin zehirlenmesine yol açan mikrop-
lar; virüs (norovirüs veya rotavirüs), 
bakteri (salmonella, E.coli) veya parazit 
(küçük kurtlar gibi) olabiliyor. Dr. Ozan 
Kocakaya, mikropların besinlere nasıl 
bulaştığını şöyle anlatıyor:  

Hasta olan kişiler besinleri hazırlar-
ken ve servis ederken elleri aracılığıyla 
mikropları yiyeceklere bulaştırabiliyor-
lar. 

Hazırlanmış yiyecekler uygun olma-
yan koşullarda saklanırsa mikroplar 
yine bulaşabiliyor.

Mikroplar besinler üzerinde yaşaya-
biliyor. Besinler iyi yıkanmadıysa veya 
üzerlerindeki bakteriler ölene kadar 

pişirilmediyse hastalık oluşturabiliyor. 
Mikroplar bir besinden diğerine 

geçebiliyor. Dolayısıyla yiyeceklerin ha-
zırlanmasında kullanılan kesme tahtası 
veya bıçaklar düzgün temizlenmediyse 
yiyeceklerdeki mikrop diğerlerine de 
bulaşabiliyor.

Hastalarda farklı belirtiler verebiliyor 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan 

Kocakaya, besin zehirlenmesinin belir-
tilerinin kişiyi hasta eden mikroba göre 
değiştiğine dikkat çekerek, “Belirtiler 
besinlerin tüketiminden sonra birkaç 
saatte görülebileceği gibi, hastalığın 
gelişmesi günlerce de sürebiliyor.” di-
yor. Dr. Ozan Kocakaya, en sık görülen 
belirtileri şöyle sıralıyor:  
n Bulantı
n Kusma
n Karın ağrısı
n İshal (su gibi veya kanlı)
n Ateş
n Nadiren görme bozukluğu, sersemlik, 
eller ve kollarda uyuşma ile karıncalan-
ma gibi nörolojik bulgular da olabiliyor. 

Bu yakınmalarda zaman kaybetmeyin!
Besin zehirlenmesi için risk altındaki 
gruptaysanız hemen, değilseniz: 
Ateşiniz 38.5 dereceyi geçiyorsa
24 saatte 6 kezden fazla tuvalete gitme-
niz gerektiyse
Tuvalette kan gördüyseniz
Karın ağrınız şiddetliyse
Çok fazla sıvı kaybettiğiniz halde yiyip 
içemiyorsanız, yorgunluk, ağız kurulu-
ğu, kas krampları, koyu renkli idrar gibi 
susuzluk belirtileri geliştiyse, hemen bir 
sağlık kuruluğuna başvurmanız yaşam-
sal öneme sahip. 

 Tedavi belirtilere yönelik yapılıyor
Besin zehirlenmesinin tanısı, hastanın 
belirtileri ve bir hafta kadar öncesinde 
tükettiği besinlerin sorgulanmasıyla 
konuyor. Hastalık çoğunlukla kısa sü-
rüyor ve hasta günler içinde düzeliyor. 
Bu nedenle tam olarak hangi bakteri-
nin hastalığa sebep olduğunu bulmak 
mümkün olmuyor ve şart görülmüyor. 
Tansiyonunuz, nabzınız, ateşiniz, ki-
lonuz ölçülüyor, bazı durumlarda kan 
ve dışkı testleri yapılıyor. Vücutta sıvı 

eksikliği varsa takviye ediliyor ve belir-
tilere yönelik tedavi planlanıyor. Besin 
zehirlenmesinde nadiren antibiyotik 
gerekebiliyor.
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Bunları 
gözardı 
etmeyin
İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan 
Kocakaya, besin zehirlenmesine karşı 
almanız gereken önlemleri şöyle 
sıralıyor:  
n Kirli ellerle temas mikropların 
besinlere kolayca bulaşmasına yol 
açabiliyor. Bu nedenle ellerinizi 
tuvaleti kullandıktan, bebek bezini 
değiştirdikten veya hayvanlarla temas 
ettikten sonra, en az 20 saniye boyun-
ca, sabunla sık sık yıkamayı alışkanlık 
edinin. 
n Çiğ süt tüketmeyin, çiğ süt içe-
ren dondurma ve yumuşak peynir 
yemeyin.
n Hamileyseniz süt ürünlerine özel-
likle dikkat edin, yeterince bekle-
tilmiş süt ürünlerini veya ‘pastörize 
sütten üretilmiştir’ ibareli taze süt 
ürünlerini tüketin.
n Meyve ve sebzeleri suya batırarak 
değil, akan temiz su altında yıkayın.
n Buzdolabının sıcaklık ayarının 4 
derece santigrad veya altında, don-
durucunun en az -18 dereceye ayarlı 
olduğundan emin olun.
n Mikropların ortadan kalkması için 
etlerin iyice pişmiş olmasına dikkat 
edin. 
n Pişmiş yiyecekleri mümkün olan en 
kısa sürede tüketin. Oda sıcaklığında 
2 saatten uzun bekletmeyin, hemen 
buzdolabına yerleştirin.
Pişmemiş etleri hazırlarken veya 
saklarken diğer yiyeceklerden uzak 
tutun. 
n Pişmemiş etlerle temas eden kes-
me tahtası, bıçak ve maşaları temas-
tan hemen sonra temizleyin. Bunlar-
dan akan suların ortamı kirletmesine 
izin vermeyin.

ZEHIRLENMEYE KARSIZEHIRLENMEYE KARSI

Toplumda kasık ağrısı 
olarak tanımlanan 
pelvik ağrı, karın alt 

bölgesi yani pelvik bölgesi-
nin ağrısı olarak biliniyor. 
Kadınlar arasında yaygın 
olarak ortaya çıkan sağlık 
sorunlarından biri olan kasık 
ağrısı, pek çok farklı nedene 
bağlı görülebiliyor. Genel-
likle gebelik kaynaklı olduğu 
düşünülen bu ağrı, farklı 
hastalıkların da habercisi ola-
biliyor. Memorial Diyarbakır 
Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Bölümü’nden 
Op. Dr. Burhan Özel, kasık 
ağrısı ve merak edilenleri 
hakkında yanıt verdi. Kadın-
larda üreme organlarının bu 
bölgede geniş yer kaplaması 
ve hastalıkların yanı sıra adet 
döngüsü boyunca vücutta 
gerilme olayları nedeniyle 
olağan ağrılar oluşması söz 
konusudur. Genellikle genç 
kadınlarda 18-25 yaş aralığın-
da daha sık rastlanılan kasık 
ağrısı yaş fark etmeksizin 
yaşamın her döneminde de 
semptom olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Regl döne-
minde kasık ağrılarının daha 
şiddetli ve sık hissedildiği 
bilinmektedir. Kronik hale 
gelen kasık ağrıları sosyal 
yaşamı olumsuz etkileyerek 
depresyon, anksiyete bozuk-
luğuna kadar yol açabilmek-
tedir. Kasık ağrısına neden 
olabilecek bazı sağlık sorun-
ları şu şekilde sıralanabilir;
İşte 14 neden:
u Endometrial polip,
u Aşırı aktif mesane,

u İdrar yolu taşı ve kum,
u Kabızlık
u Dış gebelik, düşük
u Bel fıtığı,
u Düşük yapmak
u Stres ve depresyon
u Spiral kullanımı çok nadir-
de olsa spiral takıldıktan son-
ra ilk aylarda kasık ağrısına 
neden olabilir.
u Endometriozis; bir diğer 
ismiyle çikolata kisti rahim 
dışında büyüyen bir dokunun 
var oluşu nedeniyle kısırlık, 
ağrılı cinsel ilişki ve şiddetli 
kasık ağrısı şeklinde belirti 
gösterebilir.
u Adenomyozis; Rahmin 
iç yüzeyini örten ve regl 
kanaması ile atılan rahim iç 
tabakası ya da zarının rahmin 
kas tabakası içinde yer alması  
adenomyozis diye adlandı-
rılır. Bu durum ani ve sert 
saplanan kramp tarzı kasık 
ağrısına neden olabilir.
u İdrar yolu enfeksiyonları; 
(sistit ve üretrit), bakteriler 
vücuda üretra yani idrarın 
vücuttan çıktığı tüp yoluyla 
girdiğinde idrar yolunu en-
fekte edince ortaya çıkar. 
u Fıtık; hızlı yön değişikliği 
içeren aktiviteler oynarken 
ortaya çıkar. Kasık ağrısı genel-
likle spor yaparken veya egzer-
siz yaparken şiddetlidir, ancak 
dinlenirken kişi daha iyidir.
u Apandisit; Bazı durumlar-
da enfeksiyon veya iltihapla-
nabilen apandisit, ağrısı tipik 
olarak midenin alt kısmının 
sağ tarafında kasık yakınında 
bulunur. Ağrı ilk olarak gelip 
gidebilir.

KASIK AĞRISININ
14 ÖNEMLI NEDENI!

ANNELiK ESTETiGi!
Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Estetik Plastik Rekonstruktif Cerrahi Bölü-

mü’nden Op. Dr. Mustafa Keleş, “Annelik estetiği” hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

DÜNYADAKİ en tatmin edici 
deneyimlerden biri olan annelik 
mucizevi bir sürecin de başlangıcı-

nı işaret ediyor. Anne ve çocuk arasındaki 
bağ çoğu zaman kelimelerin ve duygu-
ların ötesine geçiyor. Ancak doğumdan 
sonra, bazı annelerin fiziksel olarak ken-
dini toparlaması zor olabiliyor. Kadınla-
rın hamilelik, doğum ve emzirme sonrası 
istedikleri vücut şekline geri dönmeleri 
her zaman diyet ve egzersizlerle mümkün 
olmuyor. Bu endişeleri giderebilecek 
birçok bireysel işlem olmasına rağmen, 
vücudun bir bütün olarak değerlendiril-
mesi gerekiyor ve annelik estetiği de ola-
rak adlandırılan bir dizi estetik uygulama 
bu konuda ön plana çıkıyor. Memorial 
Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastane-

si Estetik Plastik Rekonstruktif Cerrahi 
Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Keleş, 
“Annelik estetiği” hakkında bilinmesi 
gerekenleri anlattı.  Hamilelik ve doğum 
sonrası kadınların vücut yapısı genellikle 
değişmektedir. Meme ve karın sarkması, 
bölgesel yağlanma bu dönemde görülen 
estetik problemlerden bazılarıdır. Bu 
noktada “Annelik estetiği” hamileliğin 
etkilerini tersine çevirebilen, doğum son-
rası vücudu eski haline getirebilen çeşitli 
prosedürlerin bir arada yapıldığı uygu-
lama olarak sıkça tercih edilmektedir. 
Bu işlemler özel ihtiyaç ve isteklere göre 
şekillendirilebilir. “Annelik Estetiği”nde 
uygulanan tedavilerden bazıları şunlardır;

Estetik Meme Cerrahisi
Hamilelik sırasındaki hormonal deği-
şiklikler memelerin boyutunu, şeklini ve 

dolgunluğunu büyük ölçüde etkileyebilir. 
Emzirme sonlandırıldıktan sonra, meme 
dokusunda kayıp ve sarkma meydana ge-
lebilir. Bu durumlarda estetik meme cer-
rahisi memenin şeklini ve boyutunu eski 
haline getirebilir. Ayrıca meme estetiği 
ilerleyen süreçte yeniden anne olunması 
durumunda emzirmeyi de engellememek-
tedir.  “Annelik estetiği” için memelere 
iki farklı işlem uygulanabilir. İlki, me-
melerin göğüs kafesinde daha yüksek bir 
konuma taşımak için fazla derinin alındığı 
meme dikleştirmedir. Diğer seçenek ise 
meme implantları ile memenin şekli-
ni, sıkılığını geri kazandırabilen meme 
büyütmedir. Hangi işlemin uygun olacağı 
ayrıntılı muayene sonrası belirlenir.

Karın Germe
Karın bölgesi, hamilelik sırasında deği-

şimin gözle görül-
düğü en belirgin 
alandır. Hamilelik 

sırasında, kilo artışı ile birlikte 
karnın orta bölgesinde muazzam bir 
stres oluşur ve cilt gerilir. Doğum 
sonrasında karın cildin-
de sarkıklık ve kaslar-
da şekil bozukluğu 
olabilir. Bu sürecin 
bir çözümü olan 
karın germe, karın 
bölgesindeki fazla 
derinin alındığı ve 
kasların gerildiği 
cerrahi bir işlem-
dir. Hatta sezaryen 
ile doğum yapıldıysa bu 
işlem sırasında sezaryen izi 
ortadan kaldırılabilir.

AYNUR CİHAN Op. Dr. 
Mustafa Keleş

Tüm işlemler bir arada yapılabiliyor
Bu işlemlerin tek başına ya da birlikte gerçekleştiri-
lebilmesi için doğumdan sonra en az 6 ay geçmesi 
ve emzirmenin sonlandırılmış olması gerekmektedir. 
İyileşme süreci,, yapılacak işlemlerin türüne göre ve ki-
şiden kişiye değişiklik gösterir. Genel olarak iyileşme-
nin tamamlanması 1-2 ay sürebilir. “Annelik estetiği” 
yaptıran kadınların özgüvenleri de yerine gelmektedir.

Sefo fırtınası
2021 yılına damga vuran 
Sefo, milyonluk dinle-
meleriyle başarı grafiğini 

yükseltmeye devam ediyor. 
Yayınladığı her şarkı dijital 
platformlarda milyonlar tarafın-
dan beğenilen ve dinlenen Sefo, 
yurtdışında da yükselişini sürdü-
rüyor. Dünyaca ünlü isimlerle 
yaptığı çalışmalar ile dikkatleri 
üzerine çeken Sefo, son olarak 
Almanya’nın en başarılı rap-
çilerinden Capo ile güçlerini 
birleştirmişti. Sefo ve Capo’nun 
birlikte imza attığı “Isabelle” 

şarkısı 
Youtube 
Dünya 
sıralama-
sında 31., 
Almanya 
listesinde 
ise 14. 
sırada yer 
alıyor. 
Dijital platformlardan sonra 
Youtube listelerini de ele ge-
çiren Sefo “Isabelle” şarkısı ile 
Türkiye’de de en çok izlenenleri-
nin zirvesindeki yerini koruyor.



Avcılar’da faaliyet gösteren bir müteahhit iddiaya göre 
bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdu-
ralar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

Küçükçekmece’de kız arkadaşına evlenme teklif etmeye giden Kemal Özbey, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini 
kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Otomobil daha sonra takla atarken Özbey kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

OLAY, Küçükçekme-
ce Sefaköy Mahallesi 
Söğütlüçeşme Sokak’ta 

meydana geldi. Kız arkadaşı-
na evlilik teklifi etmek isteyen 
Kemal Özbey, öncesinde 
berbere gitti. Ardından 34 
EUL 524 plakalı otomobi-
line binen Özbey, yaklaşık 
20 metre sonra direksiyon 

hakimiyetini kaybetti ve yolda 
park halindeki bir otomobile 
çarparak takla attı. Kazayı 
gören çevredekiler ters dönen 
otomobildeki Özbey’in yar-
dımına koştu. Kemal Özbey’i 
sıkıştığı yerden çıkarmaya 
çalışan mahalleli, polise ve 
sağlık ekiplerine de bilgi 
verildi. İhbar üzerine olay 

yerine itfaiye de sevk edildi. 
Otomobilin içinde sıkışan 
sürücü, arkadaşlarının yardı-
mıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri 
tarafından ilk müdahalesi 
yapılan Özbey hastaneye 
kaldırıldı. Özbey’in sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenil-
di. İtfaiye ekipleri ise tedbir 
amaçlı otomobili kontrol 

ettikten sonra olay yerinden 
ayrıldı. Kazayı gören Yaşar 
Aybar, “Şoför şu ara sokak-
tan geldi. Galiba direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. Bura-
daki araca çarptı sonrasında 
da takla attı. Sağlık durumu 
iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan 
sağ çıktı. Ambulans hemen 
götürdü zaten” dedi. DHA

Evlilik teklif etmeye giderken kaza yaptı

MUTEAHHIT AYNI
EVI 5 KISIYE SATTI!

Avcılar’da 2019 yılında inşaat 
halindeyken ev alan emekli 
öğretmen Gülseren Karaka-

ya, hayatı adeta kabusa döndü. 400 
bin TL karşılığında inşaat halindeki 
evi müteahhitten satın aldı. Birkaç 
ay sonra ikinci bir alıcının gelme-
siyle şok oldu. Yaklaşık 6 ay sonra 
evin üçüncü bir kişiye 250 bin TL’ye 
satıldığı ortaya çıktı. Üçüncü alıcı 
ise eve gelerek Gülseren Kara-
kaya’nın evden çıkmasını istedi. 
Karaya direnince üçüncü alıcıya 
aynı yöntemle başka bir eve göste-
rildi. Ancak aradan geçen sürede 
müteahhit İrfan T.’nin aynı evin 
tapusunu yakını olan Erdal K.’ya 
araba ve bir miktar para karşılığın-
da sattığı belirlendi. Erdal K., da 
evi yine akrabası olan İrfan A.’ya 
sattığı ortaya çıktı. Evi alan son kişi 
ise Karakaya’yı sürekli tehdit ede-
rek evi boşaltmasını istedi. Ancak 
aynı evin 5 alıcısı çıktığını öğrenen 
emekli öğretmen Gülseren Karaka-
ya, avukat aracılığıyla savcılığa suç 
duyurusunda bulundu.

Sürekli para istedi
Müteahhitin “Tapu öncesi inşaatın 
bitmesi lazım 150 bin TL gerek” 
diyerek para istediğini ve bu parayı 
karısını hesabına gönderdiğini 
anlatan Gülseren Karakaya, “2019 
yılında bir evimi sattım, Avcılar’dan 
ev almak istedim. Dolaştım, bir 
inşaatın önünde dururken bir adam 
geldi. ‘Burada çok güzel bir daire 
var isterseniz orayı görebilirsiniz’ 
dedi. Zorla beni yukarıya çıkardı, 
çok beğendim. Aradan birkaç gün 
geçti ben yine ev aramaya başladım. 
Bu adam beni aradı, ‘gelin görü-
şelim evi beğenmişsiniz. Konuştuk 
500 bin dedi’, ben de ‘veremem o 
kadar ancak 400 bin verebilirim’ 
dedim. Aradan bir iki gün geçti 
bizi aldı oturduk ve 400 bin TL’ye 
anlaştık. Hemen inşaat başlayacaktı 
ama geliyorum gidiyorum inşaat 
aynı duruyor. Oturduğum evi sat-
tım vaktim doldu, çıkmak zorunda 
kaldım. Sözleşmede 5 ay içinde ve 
bitecekti ama 6 ay geçti hiç ilerleme 

yok. Ev ne oldu diye sorunca gel, 
ev buldum sana dedi. Ama inşaatın 
içinde kapı, pencere yok ‘burada 
kal’ dedi. ‘Burada nasıl yaşarım’ 
dedim, ‘camlara naylon çekeriz, 
kalırsın’ dedi” şeklinde konuştu.

İkinci bir alıcı ortaya çıktı
İnşaata gezmeye gelirken başka 
alıcıyla karşılaştığını belirten Ka-
rakaya, “İnşaata bir gün oğlumun 
arkadaşıyla geldik, yaşlı bir çift var-
dı. Daire mi aldınız diye sordular 
evet dedim. Hangisi deyince onlar 
da denize bakan dubleksi deyince, 
biz aldık dedim. Onlar da noterden 
onaylattıkları satış sözleşmesini 
görünce şok oldum. Müteahhidi 
aradım, o da diyor ki hocam onlar 
yalan konuşuyor. ‘Ellerinde söz-
leşme var’ dedim, ‘yok başka daire 
verdim onlara’ dedi. Sonra bir yere 
götürdü, onları oradan da başka 
yere götürdü” ifadelerini kullandı.

Tapu 1 kişinin elinde
Kapılar takılana kadar başka bir 
inşaatta 9 ay yaşadığın anlatan 
Karakaya, “Kapılar takılır takılmaz 
hemen eşyamı içeriye attım. Sonra 
bir gün kapı çalındı. Birol bey diye 
biri geldi, ‘bura benim daire’ dedi. 
Sizin nasıl olur dedim, o da sözleş-
meyi çıkarttı. Ondan da 250 bin TL 
almış. Alt kattan ev satmış, orayı da 
başkalarına satıp anlaşmayınca be-
nim evi satmış. Şuana kadar 3 kişiye 
satmış oldu. Sonra ben yerleştim 
60 bin TL masrafı kendi cebimden 
ödedim. Sabri beye satmış, Birol 
beye satmış, bir de bana satmış, 
ondan sonra ben iki buçuk sene 
oturduktan sonra araba ve cüzi bir 
para karşılığında evi Erdal K.’ya 
satmış. Bu bir oyun. O da gidip evi 
Akif A. diye birine satmış. Şikayet 
edince biz de avukatlarımız ara-
cılığıyla savcılığa şikayette bulun-
duk. Şuanda ev toplamda 5 kişiye 
satılmış. Tapuyu elinde bulunduran 
adam da sürekli kapı zilini çalıyor, 
annem Alzheimer hastası sürekli 
korkuyor, ” diye anlattı.
 HABER MERKEZİ

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

ÜMRANIYE’DE 
şoförünün park 
edip, el frenini 

çekmeyi unuttuğu iddia 
edilen un yüklü kamyon, 
bir anda hareketlenerek, 
park halindeki dört araca 
çarptıktan sonra bina-
nın doğal gaz kutusuna 
çarparak durabildi. Kaza, 
saat 20.00 sıralarında 
Ümraniye Istiklal Mahal-
lesi Birlik Caddesi’nde 
meydana geldi. Iddiaya 
göre, Şoför Salih Sakin, 
Konya’dan un yüklediği 
42 S 0488 plakalı kam-
yonu boşaltacağı Ümra-
niye’deki fırının önünde 
park etti. Un kasasını 
açmaya çalışan Sakin’in, 
el frenini çekmeyi unuttu-
ğu ileri sürülen kamyon 
bir anda kendiliğinden 
hareket etmeye başladı. 
Kamyon, park halindeki 3 
araca çarptıktan sonra bir 
otomobili sürükleyerek 
ilerledi. Kamyon önüne 
aldığı araçla kaldırımdaki 
yol tabelası ve bir ağacı 
devirdi ardından bir bina-
nın beton doğal gaz kutu-
suna çarparak durabildi. 
Ihbar üzerine olay yerine 
polis ve IGDAŞ ekipleri 
sevk edildi. Cadde trafiğe 
kapatılırken, IGDAŞ 
ekipleri de olay yerinde 
inceleme yaptı. Olayda 
yaralı ve can kaybı bulun-
mazken araçlarda hasar 
meydana geldi. Kamyon 
sürücüsü Salih Sakin, “Ne 
olduğunu anlayamadık. 
Imdat freni çaldı. Kendimi 
arabaya atamadığım için 
saldı aşağı gitti arabalara 
vurdu. Un boşaltmak için 
gelmiştim Konya’dan. 
Aşağı indim kapakları aça-
yım diye. Sonra kamyon 
hareket etmeye başladı. 
Allah’tan cana gelmedi. 
4-5 araç zarar gördü” 
dedi. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

Gel desem gelemez!
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dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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FİRMA ve şahsın dolandırıcı 
olduğunu, yapılan başka inşaat-
larda farklı mağdurların olduğunu 
anlatan Avukat Büşra Tacar, 
“Gülseren Karakaya gibi davalı 
dolandırıcı firma hakkında birden 
çok mağdur müvekkilim bulun-
maktadır. Firma sahte ilan ve afiş-
lerle, yaşlı ve emekli kesimdeki 
insanların duygularını sömürerek 
ellerindeki birikimlerini alıp, 
ortadan kaybolmaktadır. Daireyi 
gösteriyor, anahtar teslim yapaca-
ğını söylüyor. Öncelikle belli bir 
kaparo istiyor, sonra aralarında 

noter onaylı satış sözleşmesi 
yapıyorlar. Paranın kalan kısmını 
ise borcum var, inşaat durdu gibi 
bahanelerle istiyor. Bu firmanın 
Avcılar’da birden çok faaliyet 
alanı olduğu için bundan ilk başta 
şüphelenmiyorlar, bu şekilde 
parayı alıp birden fazla kişiye 
satıyor. Tapuyu bir hafta sonra, 
bir ay sonra, anahtar teslim yapa-
cağım diyerek oyalama sürecinde 
birden fazla kişiye satıyor. Biz 
de Küçükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunduk” dedi.

4 ARACA 
ÇARPTI

OLAY, dün sabah 
05.30 sıralarında 
Beylikdüzü’nde 

meydana geldi. Silivri-Avcılar 
arasında sefer yapan 303A 
hat sayılı otobüs şoförü M.K., 
Silivri istikametine gider-
ken aynı yöne seyir halinde 
olan bir otomobil, otobüsün 
önünü kesti. Otomobilden 
inen 4 kişi, otobüse yöneldi 
ve M.K.’ye aşağı inmesini 
söyledi. Şoför camının yanına 
yaklaşan bir kişi, M.K.’nin 
başına vurmaya başladı. Bu 
sırada diğer 3 kişi ise oto-
büsün kapısına tekme ve 

yumruklarla saldırdı. 

Çabuk polisi arayın
M.K.’nin otobüsle, kendi kul-
landığı otomobili solladığını 
iddia eden şüpheli yanındaki 
arkadaşlarının da yardımıyla 
defalarca kez otobüs kapısının 
camını tekmeledi. Camlar 
ve kapı kırılırken araya giren 
diğer sürücüler otomobil 
sürücüsünü uzaklaştırdı. Bu 
sırada otobüsün iç kısmına 
ilerleyen M.K. ise polisi ara-
yarak yardım istedi. O anlar 
otobüsteki yolcular tarafından 
cep telefonu kamerasıyla kay-

dedildi. Cep telefonu kayıtla-
rında M.K.’nin polise ‘Çabuk 
olun beni darp edecekler’ 
dediği anlar dikkat çekti. 

Şikayetçi olmadı
Öte yandan 4 kişinin saldırı 
anları da otobüsün kame-
ralarına anbean kaydedildi. 
Kayıtlarda, otomobilin otobü-
sü geçip önüne kırdığı anlar 
ile M.K.’nin darp edildiği, 
otobüse tekme ve yumruklar-
la saldırıldığı anlar görüldü. 
Tarafların olaydan sonra 
uzlaştığı, M.K.’nin şikayetçi 
olmadığı öğrenildi.  DHA

Suç duyurusunda Suç duyurusunda 
bulundularbulundular

AVCILAR’DA 
D-100 Karayolu’nda 
şoförünün direksi-

yon hakimiyetini kaybet-
mesi nedeniyle kontrolden 
çıkan minibüs, elektrik 
direğine çarptıktan sonra 
devrildi. Kaza anı güvenlik 
kamerasına yansıdı.  Kaza, 
D-100 Karayolu’nda dün 
saat 06.30 sıralarında Mus-
tafa Kemal Mahallesi mev-
kiinde meydana geldi. Bey-
likdüzü yönünde ilerleyen 
ve henüz sürücüsü tespit 
edilemeyen panelvan mini-

büs, şoförünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak 
önce elektrik direğine 
çarptı sonra da devrildi. 
Bu sırada D-100 Karayo-
lu’nu kullanan araçların, 
devrilen minibüse çarp-
madan ilerlemesi olası 
faciayı engelledi. Kazadan 
sonra minibüs sürücüsü-
nün direksiyon kabininden 
çıkarak uzaklaştığı öğreni-
lirken, kaza anları güven-
lik kamerası kayıtlarına 
yansıdı. DHA

Beylikdüzü’nde, otomobildeki 4 kişi, Silivri-Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün önünü kesti.  4 kişi önce 
otobüsün camlarını kırdı ardından da şoför M.K.’yi darbetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Direğe çarptı kaza yaptı

Kaza mı 
cinayet mi!

ARNAVUTKÖY’DE 
itfaiye eri Abdüllatif 
Demircan’ın (61) 

temizliğini yaptığı silahının 
ateş alması sonucu eşi Zey-
nep Demircan’ın ölümüne 
neden olduğu iddia edildi. 
Olay, saat 16.30 sıralarında 
Atatürk Mahallesi’nde 
meydana geldi. İddiaya 
göre, Abdüllatif Demircan 
odada ruhsatlı silahını 
temizlemeye başladı. Ka-
zayla silahtan çıkan kurşun 
Zeynep Demircan’a isabet 
etti. Hastaneye kaldırılan 
Zeynep Demircan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. Abdüllatif 
Demircan ise olay sonrası 
gözaltına alındı.



ANIL BODUÇ
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Ş iddet, baskı, iş yükü artışı ve ekonomik yetersizlik
hekimlik mesleğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Yılın
ilk 6 ayı itibariyle yurtdışına gitmek için başvuran

hekim sayısının rekor düzeyde arttı. Yaklaşık bin 200’ü
aşkın hekimin yurtdışına gitmek için Türk Tabipleri Birli-
ği’nden (TTB) belge almak için başvurduğu, yıl sonunda
bu rakamın 3 binleri bulacağı belirtildi. Önceki yıllarda
daha çok asistan ile pratisyen hekimlerin gitmek için
belge almak istediği kaydedilirken, bu yıl uzman ve aka-
demisyenlerin başvurularının artması dikkat çekti. Önü-
müzdeki yıllarda cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı,
anestezi, radyoloji, göz hastalıkları gibi branşlarda hekim
eksikliği yaşanacağı belirtiliyor.

Ya göç ya istifa et

Beyin göçü hızla artarken, ülkede kalan hekimler de ya
mesleği bırakıyor ya da bırakmayı düşünüyor. Pandemi-
nin kahramanları doktorlar ve sağlık çalışanları kötü bir
kadere mahkûm edilmiş durumda. Olağanüstü enflas-
yon hekimlerin belini bükmüş vaziyette. Doktorlar evleri-
nin kiralarını ödemekte dahi zorluk yaşamakta. Azalan
doktor sayısı kamu sağlığını da ciddi anlamda tehdit edi-
yor. Randevu bulmak oldukça güçleşirken, bazı hastane-
lerde çeşitli alanlarda hekim dahi bulunamaz hale
gelindi.

Bir hekim kolay yetişmiyor

Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Baş-
kanı Özlem Akarken de açıklamada bulundu.Akarken,
“Bir hekim kolay yetişmiyor. Bir hekim artık 10.000 liralar
istenen kira bedellerinde aldıkları maaşlarla geçim der-
dindeler. Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları
diğer kamu personeli kira bedellerini geçmişten gelen bi-
rikimleriyle ödüyorlar. Kısacası hekim başta olmak üzere
kira bedellerini zorlanarak ödeyen kamu çalışanlar için
kira yardımı gelmeli. Yüksek artışlar gösteren kiraları
ödeyemez duruma gelen kamu personeline elzem bir şe-
kilde iyileştirme zaruri ihtiyaçtır’’ dedi.

Sağlıkçılara kİra
yardımı yapılSın

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 85638-5

Ticaret Unvanı  : Specimob Mobilya Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Kavaklı Mah Kosova Cd Verpak Ambalaj Sit Omaks Matbaacılık No:22/1 

Beylikdüzü-İSTANBUL 
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim kurulu  01/08/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden;

31/08/2022 tarihinde, saat: 11:00’da, Kavaklı Mah Kosova Cd Verpak Ambalaj Sit Omaks Matbaacılık No:22/1
Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 31/08/2022 tarihinde,2021 yılı ola-
ğan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

2021 yılı Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,  ve yönetim kurulunun kâr/zarar dağıtım
önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2021 yılı Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile 
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Kaşe+ Imza 

“Specimob Mobilya  Anonim Şirketi’nin 2021 yılı 
OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla ye-
tinilmesi hususunda yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporlarının okunması ve onaylanması,
4- 2021 yılı finansal tablolarının okunması ve onaylanması,
5- Yönetim kurulunun ibra edilmesi, 
6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve temsil ilzama yetkisi verilmesi
7- Şirket Esas Sözleşmesinin 4.’’Şirket Merkezi’’ Maddesinin Tadil Edilmesi (Adres Değişikliği)
8- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ‘’Sermaye’’ Maddesinin Tadil Edilmesi (Sermaye Artırımı)
9- Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi
10- 2021 yılı karının dağıtılması şeklinin görüşülmesi,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğumuz Specimob Mobilya Anonim Şirketi’nin 31 /08 /2022 tarihinde saat:11:00'da Kavaklı Mah
Kosova Cd Verpak Ambalaj Sit Omaks Matbaacılık No:22/1 Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek
2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması
için oy kullanmaya. Sn ……………..’i temsilci tayin ettik.
Vekâleti veren; 
Ticaret Unvanı:     Specimob Mobilya Anonim Şirketi  
Sermaye miktarı:                             -TL  
Pay adedi:                                       -Ad
Adresi: Kavaklı Mah Kosava Cd Verpak Ambalaj Sit Omaks Matbaacılık No:22/1 Beylikdüzü-İSTANBUL 

Şirket Kaşe+ Imza

SPECİMOB MOBİLYA AŞ 
ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE SERMAYE MADDESİ TADİL TASARISI
MADDE 6. SERMAYE ESKİ ŞEKİL:
Şirketin sermayesi , beheri 50.00-Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 50.000,00-Türk Lirası değerin-
dedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. 
Beheri 50,00-TL değerinde 700 Adet Paya Karşılık gelen 35.000,00-TL Kamil Pehlivan tarafından Nakdi, 
Beheri 50,00-TL değerinde 300 Adet Paya Karşılık gelen 15.000,00-TL Adem Tahal tarafından Nakdi, olarak taah-
hüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12.500,00-TL’si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısım ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre
Şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

MADDE 6. SERMAYE  YENİ  ŞEKİL:
Şirketin sermeyesi 50.000,00-TL’dan 10.000.000,00-TL ( On milyon-TL ) çıkartılmıştır. 
Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.
Şirketin sermayesi;
Beheri 50,00-Türk Lirası değerinde 200.000 paya ayrılmış toplam 10.000.000,00-Türk Lirası değerindedir. Bu pay-
ların tamamı nama yazılıdır. 
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin  ¼ dü şirketin tescilinden önce; 

Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısım ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre
Şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

KAŞE+İMZA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1674984)

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 05.08.2022
Karar No     : 2022/3
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : 2021 yılı Olağan Genel Kurulunun düzenlenmesi hak. 

Görülen lüzum üzerine Yönetim Kurulu toplandı.
1- 2021 Olağan Genel Kurulunun 05.09.2022 tarihinde saat 10 : 00’da Flat Ofis Toplantı Hizmetleri,

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No: 94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL adresinde ilanlı ola-
rak yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere pay sahiplerinin çağırılmasına, Finansal
Tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kâr
dağıtımı yapılmaması önerisine ilişkin kararın Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 EYÜPSULTAN / İS-
TANBUL adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulmasına, Olağan
Genel Kurul Toplantısı için T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan, İhtilaflı olması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi görev-
lendirilmesi talebi ve diğer işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı

Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4. 2021 faaliyet yılına ait Bilanço, finansal tablolar ve Kâr/Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve 

onaylanması,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8. 2022 yılı için bağımsız denetçi şirketinin seçilmesi, 
9. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin

05.09.2022 tarihinde saat : 10 : 00'da Flat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78
Kat:4 EYÜP SULTAN/İSTANBUL’da yapılacak 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği görüşler doğrultusunda oy ver-
meye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………. T.C. Kimlik
Nolu ………………….…’ı temsilci tayin ettim.

VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâ-
letnameye eklenmesi gerekmektedir.

BAŞKAN                                            BAŞKAN VEKİLİ ÜYE
MEHMET SİNAN BERKSAN SAMET SAMEDİ                       DURSUNE VURAL

Sağlıkta beyin göçü ve istifalar hızla artarken Türkiye’nin daha
fazla hekimini sağlık çalışanını kaybetmemesi için SAHİM-SEN
Genel Başkanı Özlem Akarken, başta hekimler olmak üzere
sağlık ve diğer kamu personeline, hızla kira yardımı ve
iyileştirme yapılmasının gerekli olduğunun altını çizdi

Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken de 
açıklamada bulundu. Akarken, “Bir hekim kolay yetişmiyor. Bir hekim artık 10.000
liralar istenen kira bedellerinde aldıkları maaşlarla geçim derdindeler” dedi.

İsyan ettiren kirlilik!

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'nda plastik atık ve çöplerden oluşan
kirlilik görenleri şaşkına çevirdi. Plaja yüzmeye gelen vatandaşlar kumsalda

birikmiş halde bulunan çöplerden dolayı rahatsız olduklarını söyleyerek
gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti

Ailesiyle sahile gelen Hüseyin Kazdal, “Yıllık iznim
vardı. İznimi değerlendirmek için ailemle buraya gel-
dim. Günü birlik bir tatil yapalım dedik. Buraya ilk

defa geldim. Denize de zaten hiç girilmiyor. Geldiğimize de piş-
man olduk. Biz kendi eşyalarımızı yanımızda topluyoruz ama
kumsal yine de çok kötü. Herkes çöpünü bırakıp gidiyor. Gerçek-
ten üzücü bir tablo. Biz insanoğlu kendimizi düşünüyoruz, geri-
sini hiç düşünmüyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenip burada
bulunanları uyarması lazım. Buraları tekrar hayata kazandırmak
için bir takım şeyler yapmaları lazım. Biz insanoğlu maalesef bazı
şeyleri söylendiği zaman yapıyoruz. Söylenmediği zaman atıp gi-
diyoruz. Ormana gitsek ormanları, denize gitsek denizi perişan
ediyoruz. Bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesi lazım” dedi.

Hizmet etmeleri gerek

Plaja gelen bir başka vatandaş Engin Çetinkaya ise, ‘'Başta Bü-
yükşehir Belediyesi ve yetkililerin bu duruma müdahale etmesi
lazım. Hiçbir icraat göremiyoruz. Durum ortada, göründüğü
gibi. Vatandaşlarda da sıkıntı var. İnsan yediğini, içtiğini, çöpünü
en azından bir yere koyabilir. Herkes kafasına göre olunca böyle
oluyor. İlla ki başında bir çuval mı olacak? Büyükşehir Belediyesi-
nin burada hatası çok. Biraz hizmet edin. İcraat yapın" ifadelerini
kullandı. ÖMER FARUK ARPACIK

Ataşehirli çocuklar
Almanca öğreniyor

Çocuk ve gençler, dünyada geçerliliği çok yüksek
olan Almanca dilinin temel kalıplarını öğrenmek
için ilk adımlarını atıyorlar. Almanca dil eğitimi,

alanında uzman eğitim kadrosu ile haftanın iki günü, günde iki
saat olarak yapılıyor. Eğitimler Ataşehir Belediyesi Zübeyde
Hanım Eğitim ve Kültürevi bünyesinde bulunan Ataşehir Mon-
heim Tasarım Okulu'nda gerçekleştiriliyor. 8 yaşındaki Defne
Nisa Turgut, “Burada dersler keyifli ve faydalı geçiyor. Al-
manca öğrendiğim için çok mutluyum. Öğretmenimizi ve ar-
kadaşlarımı seviyorum” şeklinde konuştu. Proje sayesinde
gençlerin, dünyayı farklı açılardan görmesi ve değişime açık
bireyler olarak deneyim yaşamaları amaçlanıyor.

Ataşehir Belediyesi "yaz tatilini Almanca öğrenerek
değerlendirmek istiyorum" diyenler için Uluslararası
Ticaret Merkezi Monheim (IBC) iş birliğiyle “Almanca ile
Tanışıyorum” yaz okulu projesini hayata geçirdi



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili ol-
ması beklenen yağışla ilgili Afet

Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıkla-
malarda bulundu. İstanbul’da beklenen yağ-
murun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını
belirten İmamoğlu, “Süreç devam ediyor. Bu
konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak
bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber ku-
rumumuz, bu hafta başında beri teyakkuzda,
süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkarta-
rak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma
içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımı-
zın yöneticileri burada. Kontrolü buradan
yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tü-
müyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sa-
hada. 1.831 araç-ekipmanla birlikte de
vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı
hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak
yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını
sürdürüyor” dedi. 

Beklenen yağış gerçekleşmedi

Yağışın dün itibariyle Arnavutköy, Eyüpsul-
tan, Başakşehir ilçelerinde başladığını, ilerle-
yen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt,
Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili
olduğunu aktaran İmamoğlu, “Bu etkili ya-
ğışta, kayda değer ve insanlarımızı mağdur
edecek büyük oranda bir aksilik yaşanmadı.
Daha sonrasında bugün sabah itibarıyla, İs-
tanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekle-
niyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı,
gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaş-
larımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışı-
ğında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru
kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli
ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngö-
rüsü var. Saat 15.00’e kadar İstanbul da bu
ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu
ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla
hattında daha etkili olacağı öngörülüyor” bil-
gilerini paylaştı. 

İstanbul'ı sıkıntıya sokabilir

Saha, kontrol ve yönetim ekiplerinin koordi-
neli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini
kaydeden İmamoğlu, “Elbette bizim afet sü-
reçlerinde yaşadığımız sorunların bir tanesi;
geçmişten gelen bazı ihmaller giderilmediyse,
süreç İstanbul'u sıkıntıya sokabiliyor. Ama id-
diayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır
İstanbul'da hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol
Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber,
İstanbul'un altyapıyla ilgili ciddi bir sorun kıs-
mını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımları-
mız devam ediyor. Yaklaşık 11 milyarın
üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstan-
bullular tarafından bilinmesini istiyorum.
Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık dü-
şüşlerin olduğu noktalarda, yaptığınız yatırım
ya da ora-
daki altyapı-
nın dahi iyi
olması buna
tam yeterli
olamayabili-
yor” ifadele-
rini kullandı.
Afet anla-
rında muh-

tarlarla ve 39 ilçe belediyesiyle sağlıklı iletişim
kurmaya gayret ettiklerini aktaran İmamoğlu,
şu uyarılarda bulundu: 

Tehditleri ceza ile gidermek yanlış

“On binlerce İstanbul için çalışan ekiplerimi-
zin gayretleri, çok kıymetli. Aynı şekilde şehir
dışındaki ilçe belediyelerimizin gayretleri çok
değerli. Ancak, bu tür olaylarda dikkat edil-
mesi gereken başka unsurları da vatandaşla-
rımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da
yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol
kuleleri diye tariflediğimiz altyapıyla ilgili
kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek
yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve
dünyanın en önemli metropollerinden birisi.
Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük 

bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen
bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit
ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar bir-
kaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşı-
dığı için de daha üst seviyede cezalara bunu
taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gider-
mek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün
kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaş-
larımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşları-
mızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar
etmelerini de diliyorum. Örneğin; beton mik-
serlerini yıkayarak, kendi betonunu bir maz-
gala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını
tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde
olan bir alanı su basabiliyor. Dolayısıyla bun-
ların yapılmaması değerli. Bu beton mikseri
meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor
ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda
bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka
hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye
zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür
yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle
davranmasını bütün vatandaşlarımıza du-
yurmak istiyorum”
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SELVİ SARITAÇ

M ustafa Kemal Atatürk: “…Vatan mutlaka se-
lamet bulacak, millet mutlaka Mesut olacak-
tır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini

memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda 
edebilen vatan evlatları çoktur.”

Tarih, 14 Kasım 1914’tür. Osmanlı Devleti I. Dünya
Savaşı’na girmiş ve Cihad-ı Ekber ilan etmiştir. Osmanlı
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği
cepheler içinde, geleceğe yönelik en ağır ve dikkate
değer gelişmeler hiç kuşkusuz Kafkas Cephesi’nde mey-
dana gelmiştir. Savaşın başlangıcıyla birlikte Rus donan-
ması Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki limanlarını ve
kıyı şehirlerini bombalamaya başlamıştır. 

Mustafa Kemal, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
ataşemiliterlik* yapmaktadır. Ülkenin savaşa girmesin-
den dolayı çok huzursuzdur. Sofya’dan Salih (Bozok)
Bey’e bir mektup yazar. Mektubunda: “Genel durum
hakkındaki görüşümü soruyorsun. Bu husustaki görü-
şümü yalnız sende kalmak şartıyla yazıyorum. Ben Al-
manların bu harpte muzaffer olacaklarına katiyen emin
değilim. Bir vazifeye atanmam için Harbiye Nazırı’na
yazdım. Ataşemiliterlikte kalmak istemediğimi, millet ve
memleketin büyük bir savaşa hazırlandığı bir sırada
benim de herhangi bir kıtanın başında bulunmak istedi-
ğimi bildirdim. Henüz cevap alamadım.” der. 

Mustafa Kemal’in bu mektubuna; “Sizin için orduda
her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya ataşemiliterli-
ğini daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyo-
ruz.” tarzında bir cevap gelmiştir. 

Mustafa Kemal bunun üzerine Aralık 1914’te bu kez
Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya bir mektup yazar ve
şöyle der: “Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden
daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım
muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben
Sofya’da ataşemiliterlik yapamam! Eğer birinci sınıf
subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu
ise, lütfen açık söyleyiniz!”

Muhtemelen Enver Paşa’ya yazdığı bu mektubun da
etkisiyle 20 Ocak 1915’te 19. Tümen Komutanlığı’na
atanır. İstanbul’a döner ve oradan da Tekirdağ’a geçerek
19. Tümeni kurma çalışmalarına başlar. 

Bu konuda uzmanlar ne düşünür bilemem ancak bana
göre Türk’ün makûs talihinin değişmeye başladığı tarih,
Atatürk’ün Tekirdağ’a geldiği tarihtir. Ataşemiliterlikte
kalmasında ısrar edilseydi de orada kalmayacak ve bir
yolunu bulup İstanbul’a dönecektir. Belki de tarih yap-
mak/tarihin yönünü değiştirmek onun kaderinde vardı…
Nitekim Çanakkale’de Türk ordusunun başında bir des-
tan yazmış ve büyük emperyalist planı sekteye uğrata-
rak, İstanbul’u ve boğazları işgal edilmekten
kurtarmıştır. Her ne kadar sonraki zamanda ülke, masa
başında, tek kurşun atılmadan teslim edilse de, Mustafa
Kemal “Geldikleri gibi giderler” demiş ve dediğini de
yapmıştır. 

Biz, içinde bulunduğumuz Ağustos ayının önemi 
gereği Büyük Zafer’e çıkacak olan süreci vermeye 
çalışalım.

1921 yılına girilmiştir. 10 Ocak’ ta I. İnönü, 1
Nisan’da II. İnönü zaferleri gerçekleşmiştir. Yunan 
ordusu 10 Temmuz 1921’de saldırıya geçer. Sayıca ve
sahip olduğu askerî donanımlarca çok üstün durumda
olan Yunanlılar, Eskişehir, Afyon ve Kütahya’yı işgal
ederler. Cepheden gelen endişe verici haberler üzerine
Mustafa Kemal Paşa, 18 Temmuz 1921’de Batı Cephesi
karargâhına gelir ve durumu yakından görüp inceler.
Ordunun düzenlenip kuvvetlendirilmesi için,
Sakarya´nın doğusuna kadar çekilmesini gerekli görür.
Bunun üzerine, Türk Ordusu, 25 Temmuz 1921’de 
taktik savunma yapmak amacıyla Sakarya’nın doğusuna
çekilir.

Tarih 14 Temmuz 1922’dir. Mustafa Kemal, Fransız
Millî Bayramı münasebetiyle Ankara’da Fransız elçili-
ğinde verilen ziyafettedir. Orada bir konuşma yapar ve
şunları söyler: “Efendiler! Yeryüzündeki uzak görüşlü
devlet adamları için her zaman gözönünde tutulması ge-
reken bir gerçek vardır: Fikirler zorla ve şiddetle, top ve
tüfekle asla öldürülemez. Hassas bir millete karşı uygu-
lanan zalimane muamelelerin onu daha ziyade güçlen-
dirdiği denenmiştir.  Hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile
coşan ve kabaran bir milletin ne harikalar yaratabilece-
ğini Fransız Büyük Devrimi bundan 130 yıl önce pek
güzel ispat etmiştir. İzmir’in işgali üzerine aynı heyecan
ile çarpan kalplerden oluşan millî ordumuzun neler ya-
pabileceğini kolaylıkla tahmin edebilirler.”

Mustafa Kemal 23 Temmuz 1922’de Ankara’dan ay-
rılarak Batı Cephesi karargâhının bulunduğu Akşehir’e
gider. Oradan da Konya’ya geçer ve burada İngiliz Gene-
ral’i Townshend’i** kabul eder. Görüşme esnasında 
General’e şunları söyler: ”... Evet, karşımızdaki düşma-
nın çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Fakat insaniyeti 
savunanlar ölümle tehdit edilmelerine rağmen ölmezler
ve ebediyen yaşarlar.”

Tam da söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk, 
Türk milletinin kalbinde ölümsüzleşmiştir ve ebediyen
yaşayacaktır. 

Mustafa Kemal, 27 Temmuz 1922’de tekrar Kon-
ya’dan Akşehir’e döner. General Townshend ise Anka-
ra’dan bir rapor yazar. Önemli bir paragrafını alalım;
“... Türk millî ordusu güçlü ve etkindir. İngiltere hükû-
meti bunu kavrayabilmiş değildir. Yepyeni bir Türkiye
doğmuştur. Bu da İngiltere’de henüz anlaşılmış değildir.
Türk’ü Avrupa dışına, Anadolu’ya itmeğe çalışmak 
çılgınlıktır.”

General Townshend, gerçeği görmüştür… İngiltere
hükûmeti ise hâlâ hayal peşinde koşmaktadır.  

Mustafa Kemal 27/28 Temmuz 1922’de Akşehir’e
çağrılan ordu komutanlarına gece bir taarruz planı açık-
lar ve bu plan üzerinde görüşmeler yapılır. Yapılacak 
taarruzun ayrıntılarını Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa
ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile tespit eder.

4 Ağustos 1922’de İngiltere Başbakanı Lloyd George
Avam kamarasında şunları söyler: “Mustafa Kemal
büyük bir general ve büyük bir yurtsever olabilir; ama
Müslümanların başı İstanbul’dadır, halifedir (!)”  

Loyd George fena halde yanıldığını çok acı bir şekilde
anlayacaktır…

Mustafa Kemal 6 Ağustos 1922’de Kazım Paşa ile
birlikte Akşehir’den Konya yolu ile Ankara’ya döner.

Devam edecek…Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1670155)

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE GİYSİ & TEKSTİL 
ATIKLARININ KUMBARALAR İLE KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI

VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI
1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45.Madde
çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
2. İşin Nitelikleri:

Sultangazi Belediyesi Sınırları Dâhilinde Giysi & Tekstil Atıklarının 
İşin Adı ve Niteliği Kumbaralar İle Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve 

Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
İşin Yapılacağı Yer İstanbul / Sultangazi
İşin Kapsamı Giysi &Tekstil Atıklarının Kumbaralar ile Toplanması
İşin Miktarı 150 adet Kumbara ile Toplama
İşin Süresi 2 yıl
İşin Muhammen Bedeli 1.258.386,96 TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı (%25) 314.596,74 TL (ÜçyüzondörtbinBeşyüzdoksanaltı 

Türk Lirası, YetmişdörtKuruş)
Şartname ve ekleri İhale Dökümanı (18 Sayfa)
Şartname Bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)
Şartname ve eklerinin Sultangazi Belediye Başkanlığı Sıfır Atık Müdürlüğü
nereden alınacağı
İhale Usulü 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale Tarih ve Saati 25.08.2022 – 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer Sultangazi Belediye Başkanlığı Encümen SalonuUğur 

Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 K:2 Sultangazi / İstanbul

3. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların 
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

4. İsteklilerden aranılan belgeler;
a) İhaleye katılım belgesi,
b) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
c) İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı.
d) Geçici teminata ilişkin Belge,
e) İsteklinin İkametgah Belgesi,
f) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği veimza beyannamesi (noterden), tüzel kişiler için imza sirküleri

noterden),
g) İsteklilerevekaleten iştirak ediliyor ise vekilin isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 

tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi,
h) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler,

j) İsteklinin Sultangazi Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu bulunmadığına
dair belge,

k) İhale tarihinden en fazla 7(yedi) gün öncesi itibari ile isteklinin Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim
borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler.

l) İsteklinin Teksil&Giysi Atıkları ile ilgili Toplama Ayırma Tesisine İlişkin İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan yetki belgesi

m) İş deneyim Belgeleri; İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 (iki) yıllık sözleşme veya protokole 
bağlanmış, kamu tecrübesinigösteren 2 farklı kurumdan alınmış belgeler. 

n) İsteklinin Ortak Girişim Olarak katılması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi, tüm ortaklar tara-
fından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı sunulacak olup ayrıca madde (e),
(f) , (g) , (h), (i), (j) ve (k) maddeleri ile belirlenen belgelerin ortaklar için ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.

5. İstekliler; İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeleri, ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılı-
ğında (Genel Evrak Kaydından Geçirerek) İhale Komisyon Başkanlığı (Encümen Kalemi)’na teslim edecektir. 

6. Muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. İsteklilerin posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir. İLAN OLUNUR.

Tülay HERGÜNLÜ

tulayhrg@gmail.com

GÜNDEME BAKIŞ

Ataşemiliterlikten, 
başkomutanlığa (1)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beton mikserleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
Bazı beton mikserlerinin kontrolsüz alanlarda yıkanması nedeniyle mazgallarda
tıkanma yaşandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu beton mikseri meselesi, bir
basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su
basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir” dedi
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Afet anlarında kurumsal ve kurumlar arası iş bir-
liğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstan-
bul gibi bir metropolde, hatta megapolde,
kurumların iletişimi ve diyaloğu, birbirini tenkit
ederek, birbirinin hakkında farklı bir tarif yaparak
değil hem öncesinde hem sonrasında makul ile-
tişimlerle İstanbulluya ortak hizmet kültürüne
sahip olmanın da önemli olduğunun altını çizmek
isterim. Burada bulunan idarecilerimizle, sahada
bulunan binlerce emekçi kardeşimle beraber İs-
tanbullulara hizmet etmekten onur ve gurur du-
yuyoruz. Bugün İstanbul'un doğusuna kayan
yağışın, yine hiçbir hasar ya da hiçbir sel, biri-
kinti ortaya çıkartmadan şehrimizi terk etmesini

umuyorum. Özellikle dün İstanbul'un batısındaki
yağışların, çok az da olsa barajlarımıza katkı ol-
ması bizim için kıymetli. ALO 153 Çözüm Merke-
zimiz ile vatandaşlarımız her hususta iletişime
geçebilirler. Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde,
olası gelişmelerde yaşanacak zorluklarda da
komşu il ve ilçe belediyelerin her zaman olduğu
gibi yardımına, desteğine hazır da bir ekibin İs-
tanbul'da var olduğunun altını çizerek, bütün İs-
tanbullulara güzel günler diliyorum” diye
konuştu. Açıklamada İmamoğlu’na, İBB Genel
Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü
Şafak Başa ve İBB’nin tüm daire başkanlıklarının
ve birimlerinin yetkilileri eşlik etti.

Esenler tekstilin
merkezi olacak
Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma
Şartlarının İyileştirmesi Projesi (ESGEP)
çerçevesinde 28 atölye iyileştirildi. Tekstilcilerle bir
araya gelen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,
“Teknokent temelini 19 Ağustos’ta atıyoruz” dedi

ESENLERBelediyesi tarafından hayata geçiri-
len Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ça-
lışma Şartlarının İyileştirmesi Projesi

çerçevesinde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
atölyeleri iyileştirilen Esenlerli tekstilcilerle Esenler Genç-
lik Merkezi’nde bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla
uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çer-
çevesinde finanse edilmekte olan Tekstil ve Konfeksiyon
Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirmesi Projesinin
hazırlık aşamasında, başvuruda bulunan ve uygun kriter-
leri taşıyan atölyelere yönelik planlama çalışması yapıldı.
Yaklaşık 1.5 milyon liralık proje çerçevesinde bugüne
kadar 28 tekstil atölyesi ve tekstil işçileri için sağlığı ve gü-
venliği konusunda risk analizi raporları çıkarıldı. Perso-
nele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin yanı sıra
Atölyelerin ışıklandırma, havalandırma imkânlarını geliş-
tirme, dinlenme alanları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık ve
konforuna ilişkin alt yapıları iyileştirildi.

Bu daha başlangıç

Sadece İstanbul’u değil dünyayı giydirdiklerini dile geti-
ren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Biz müm-
kün olduğu kadar tekstil atölyelerinin değiştirilmesiyle
ilgili devletin imkânlarını ortaya koyan bir çalışma ortaya
koymamız gerekir. Bu çerçevede bir proje hazırlama ya-
parak Kalkınma Ajansı’na sunduk. Kalkınma Ajansı da
bu projeye destek verme konusunda olumlu baktılar.
Gerçekten pandemi şartları olmasaydı bu performans
çok daha yüksek performans seyrederdi. Bu aslında bir
başlangıç. Esenler’de şu anda tekstil atölyelerine girdiği-
nizde dünyanın en önemli markalarını yapıldığını görü-
yorsunuz. Sadece İstanbul değil dünyayı giydiriyoruz”
diye konuştu. ARİF ELMAS

Kurumlar arası iletişim önemli

Beton mikseri 
uyarısı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu



3 4 hidroelektrik
santralının açılış
töreninde konuşan

Erdoğan, Tarım Kredi
Kooperatifi marketleriyle
ilgili açıklamalar yaptı. 
Erdoğan, “Marketlerde
benim vatandaşımı dara
sokanlar, talimatı aldılar,
bundan böyle koyun, kuzu
etinden yüzde 25 indirim
bunu başlattık. Bu sabah
Tarım Kredi Kooperatifi
Başkanı'yla da konuştum.
Büyükbaş hayvanlarda da
yüzde 30-35 indirimle on-

ların da satışına başlayaca-
ğız. Tabi ülkemizin her ye-
rinde malum koyun kuzu
geçerli değil. Mesela bizim
memlekette Karadeniz’de
daha çok büyükbaş mak-
buldür. Bunları piyasaya
sürdüğünüzde hele hele
yüzde 30-35 gibi indirimi
başlattığımızda benim va-
tandaşım ona da alışacak.
Ve bu piyasaların dengesini
bozanları da hizaya getire-
cek. Karadeniz'de daha
çok büyükbaş makbuldür.
Bu piyasaların dengesini

bozanları da hizaya getire-
cek. Tabi 1300 tane Tarım
Kredi Kooperatifi’nin mar-
keti var. Tabi bunun ya-
nında diğer özel sektörün
de sayısı da çok çok fazla,
binlerce… Onlar ne yapar
bilmem…” dedi.

Vatandaşı 
koruyacaksın

Vatandaşı koruyacaklarını
anlatan Erdoğan, “Ama
biz Tarım Kredi olarak bu
indirimi yapacağız. Sadece
ette mi.. Kıymada, kuşbaşı

vs. hayır. Tarım Kredi’nin
diğer ürünlerinde de şeker
buğday un vs. aklınıza ne
geliyorsa… Zeytinyağı, ay-
çiçek yağı bütün bunlarda
da, özellikle 30-40 çeşit
üründe de, yoksa tabi 2-3
bin çeşit ürün satılıyor. Bu
ürünlerde de süratle indi-
rime gidecek. Talimatımız
şu… Başa baş noktası.
Sen kâr amacıyla çalışma-
yacaksın. Sen başa baş
noktasında benim vatan-
daşımı koruyacaksın” diye
konuştu.
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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO:2022/21
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 
TAPU KAYDI: 
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah., Sancak Tepe Mevkii, 5060 Ada, 1 Parsel, 3/292 cilt/sayfa 

numaralı, Arsa ana taşınmaz nitelikli, 340,58 m² yüzölçümlü, 1/2 Hisse (170,29 m2)  Pay/Paydalı
taşınmazdır.

İMAR DURUMU:
Satışa konu taşınmaz ile ilgili Silivri Belediyesinde yapılan incelemelerde 29.11.2021 onay tarihli, 1/1000

Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planına göre; konu taşınmazın Konut, Ayrık Nizam,
2 Kat, hmax:6,50, E:0,45 yapılaşma şartlarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, konu taşınmazın belediye
sınırları içerisinde kaldığı ve 82 m² yola terkinin bulunduğu saptanmıştır.  

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satış konusu taşınmaz; Mimar Sinan Mah., Yaşam Sok., 5060 Ada,  1 Parsel, Silivri/İSTANBUL 

adresinde yer almaktadır. İlgili taşınmaz üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, köşe konumlu olduğu,
Kuzey-Doğu yönlerinde imar yolu, Güney yönünde ise komşu parsel cepheli olduğu saptanmıştır.
Taşınmazın yaklaşık 20m+18m=38m yol cephesinin bulunduğu, fiili durumda yolların tamamlandığı ve
toprak zemin olduğu görülmüştür. Konu taşınmazın zemini düzgün topoğrafik yapıda olup, yüzeyinde
ekim-dikim vb. zirai faaliyet bulunmamaktadır.   

MUHAMMEN BEDELİ:  
450.000,00-TL (Dörtyüzellibin) Türk Lirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma:08/09/2022 günü saat:11:00-11:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu 

Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik/İSTANBUL adresinde 
2. açık arttırma:15/09/2022 günü saat:11:00-11:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu 

Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
KDV oranı %8 dir. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale 

olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan ¨337.500,00-TL (Üçyüz-
otuzyedibinbeşyüz Türk Lirası)’’sini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar
bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından
fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15/09/2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya
çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, 
birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi
uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise
ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)                   

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5'i olan 33.750,00-TL(Otuzüçbinyediyüzelli Türk 
Lirası)‘ teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü
bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektup-
ları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen
belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış
değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın
kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tapu alım-satım harcı
ve masrafları, Tellaliye harcı, DV, KDV (geç ödenmesinden doğan ceza, faiz ve zamlar), tahliye masrafları,
tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelin-
den ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. 

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir
sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi 
oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan
sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan
kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Şart-
name ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir
kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı ka-
nunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı
ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenle-
rin 2022/21 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları 
gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri
gerekmektedir. 

Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek 
olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı 
İLANEN tebliğ olur. 

Fİyatlar
düşecek!

“Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı.
Büyükbaş hayvanlar yüzde 30-35 indirimle

satılacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece
et ürünlerinde değil, un, zeytinyağı ve şeker gibi

30-40 üründe fiyatların düşürüleceğini söyledi

Vatandaşın
borcu artıyor
BDDK verilerine göre tüketici kredileri tutarı, 5 Ağustos itibarıyla 2
milyar 993 milyon lira artışla 929 milyar 787 milyon liraya yükseldi.
Bu miktarın yarısından fazlasını ihtiyaç kredileri oluşturdu

Bankacılık sektörü-
nün kredi hacmi,
geçen hafta 21 milyar

723 milyon lira artarak 6 trilyon
515 milyar 928 milyon liraya yük-
seldi. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ta-
rafından yayımlanan haftalık bül-
tene göre, sektörün kredi hacmi 5
Ağustos itibarıyla 21 milyar 723
milyon lira arttı. Söz konusu dö-
nemde toplam kredi hacmi 6 tril-
yon 494 milyar 205 milyon
liradan 6 trilyon 515 milyar 928
milyon liraya çıktı. Bankacılık sek-
töründeki toplam mevduat da
(bankalararası d ahil), geçen
hafta 135 milyar 90 milyon lira
arttı. Söz konusu haftada yüzde
1,8 yükselen bankacılık sektörü
toplam mevduatı, 7 trilyon 587
milyar 516 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredileri tu-
tarı, 5 Ağustos itibarıyla 2 milyar
993 milyon lira artışla 929 milyar
787 milyon liraya yükseldi. Söz
konusu kredilerin 351 milyar 271
milyon lirası konut, 26 milyar 247
milyon lirası taşıt ve 552 milyar
268 milyon lirası ihtiyaç kredile-
rinden oluştu.Söz konusu dö-
nemde taksitli ticari kredilerin
tutarı 4 milyar 341 milyon lira ar-
tarak 862 milyar 981 milyon li-
raya yükseldi. Bankaların bireysel
kredi kartı alacakları da yüzde 1,3
artışla 298 milyar 318 milyon li-
raya çıktı. Bireysel kredi kartı ala-
caklarının 129 milyar 293 milyon
lirası taksitli, 169 milyar 25 mil-
yon lirası taksitsiz oldu.

Öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre,
bankacılık sektöründe takipteki
alacaklar, 5 Ağustos itibarıyla bir
önceki haftaya göre 694 milyon
lira artarak 162 milyar 638 milyon
liraya yükseldi. Söz konusu takip-
teki alacakların 133 milyar 141
milyon lirasına özel karşılık ay-
rıldı. Aynı dönemde bankacılık
sisteminin yasal öz kaynakları 1
milyar 209 milyon lira azalarak 1
trilyon 319 milyar 643 milyon lira
oldu. 

En düşük vergi
seviyesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye'nin
benzin ve motorine uyguladığı vergiler AB ortalamalarının
yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyesinde" dedi

Hazine ve Maliye Ba-
kanı Nureddin Nebati,
13. Büyükelçiler Kon-

feransı’nda konuştu.Nebati, “Tür-
kiye’nin benzin ve motorine
uyguladığı vergiler AB ortalama-
larının yaklaşık yüzde 14 daha
düşük seviyesinde” dedi. “Bugün
kamuoyunda, devletimizin akar-
yakıtta dünya ortalamasının çok
üzerinde, astronomik vergiler al-
dığına dair son derece hatalı, hiç-
bir gerçekliği olmayan bir bilgi
dolaşıyor” diyen Nebati, şöyle
dedi: “Bugün Fransa kurşunsuz
benzine yüzde 50'den daha yük-
sek bir vergi yükü eklerken, Tür-
kiye toplamda yüzde 26,6'lık vergi
tahsilatıyla kurşunsuz benzinde,
yüzde 23,6'lık vergi toplamıyla da
motorinde AB ülkelerinin tama-
mından daha düşük vergilere
sahip olan ülkedir.”

Yeni modeli anlatın

Nebati’nin konuşmasında öne
çıkan diğer noktalar şu şekilde:
“Türkiye 2021’de 154 milyar TL
vergi gelirinden vazgeçmişken, bu
yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251
milyar TL’lik vergi gelirinden fera-
gat etmiş durumdayız. Değerli
büyükelçilerimiz, sizler bulundu-
ğunuz ülkelerde görev yapan en
üst düzey hükümet temsilcilerisi-
niz. Ülkemizin çıkarlarını ve poli-
tikalarını temsil etmek üzere
önemli roller üstleniyorsunuz.
Sizden istirhamımız var: Ülkemi-

zin sunduğu tüm fırsatları ve Tür-
kiye ekonomi modelimizi görevli
olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraf-
lara aktarmanız
talebimizdir.KKM ile Rusya-Uk-
rayna savaşı ve Fed faiz artışları-
nın ülkemiz üzerindeki olumsuz
etkisini sınırlandırdık. Ocak-Hazi-
ran döneminde enerji hariç değer-
lendirildiğinde cari işlemler
dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık
bazdaki cari işlemler dengesinde
de 35 milyar dolar fazla vermeyi
başardık.Son haftalarda gevşeyen
küresel enerji fiyatları düşüş tren-
dini koruyarak normalleşmeye
devam ederse, cari işlemler den-
gesinde inşallah çok daha iyi yer-
lere geleceğiz. 2020 yılında pozitif
büyüme kaydeden sayılı ülkeler-
den biri olan Türkiye, 2021 yı-

lında yüzde 11
büyüyerek G20
ülkeleri arasında
en hızlı büyüyen
ülke olmuştur.”

Her ülkede
ihracatımız var

Ticaret Ba-
kanı Mehmet
Muş, "İhracat,

bizim göz bebeğimizdir
ve Türkiye ekonomisinde
büyümenin lokomotifidir.
Bugün ihracat yapmayan
ilimiz, ihracat yapmadığı-
mız ülke bulunmuyor"
dedi. Ankara'da düzenle-
nen 13'üncü Büyükelçiler
Konferansı kapsamında
büyükelçiler, iş insanla-
rıyla öğle yemeğinde bir
araya geldi. Programa,
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Ticaret Ba-
kanı Mehmet Muş, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mustafa
Gültepe, Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Nail Olpak 
katıldı.

Önemli bir merkez
üssüyüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, küresel tica-
retin zorlu süreçten geç-
tiğini belirterek, "Salgınla
ortaya çıkan hem arz
hem talep kaynaklı eko-
nomik kriz, tedarik zincir-
lerinin de kopmasıyla
iyiden iyiye küresel dü-
zeyde hissedildi. Türkiye
bu ortamda, ihracat

odaklı bir ekonomik bü-
yüme modeli takip etti.
Çok büyük bir potansiye-
limiz var. Bu potansiyeli
ortaya koyanlar bugün
bizlerle beraber. Bölge-
mizde önemli bir lojistik
ve üretim üssüyüz.
Önemli pazarlara doğru-
dan erişimimiz var. Nite-
likli bir iş gücüne sahibiz.
Ticaret Bakanlığı'mız ön-
cülüğünde bu potansiyeli
hayata geçirecek politi-
kalar izliyoruz. Bu yıl
Sayın Cumhurbaşka-
nı'mızın koyduğu hedef
olan 250 milyar dolar ih-
racat hacmine, tüm giri-
şimci iş insanlarımızın,
ihracatçılarımızın saye-
sinde, savunma sanayi-
mizin de önemli bir rolü
var, inşallah bu hedefi-
mize ulaşacağız. Güçlü
bir dış politika, güçlü bir
ekonomiyle olur. Büyük-
elçilerimiz ticari diploma-
side çok aktif rol
oynuyorlar" diye konuştu.



S ilivri’de etkili
olan sağanak
yağış ilçede

yine bilindik taşkın
manzaralarının ya-
şanmasına neden
oldu. Birçok araç
sular altında kalırken
giriş katlarda bulunan

ev ve iş yerlerini ise su bastı. Sa-
hada birlikte çalışan İBB, Silivri
Belediyesi Afet Koordinasyon
Merkezi, İSKİ, ve İtfaiye ekipleri
gelen ihbarlara birlikte müdahale
etti ve yağışta 100’ü geçkin mes-
ken ve iş yerinin zarar gördüğü
bilgisi verildi. Yağış devam eder-
ken sosyal medya üzerinden ilçe-
deki siyasiler ve yetkili isimlerden
peş peşe gelen suçlayıcı açıklama-
lar ise şaşırttı. 

Bize gülerler

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz su baskını nedeniyle Şerif
Sokak ve Kiptaş 1 kavşağında taş-
kın alanlarını gezerken İSKİ yetki-
lisini de telefonla arayarak basın
mensuplarının yanında tepkisini
gösterdi. Yılmaz, vatandaşın peri-

şan olduğunu ve yağmurun sona
ermesiyle duruma acil çözüm bu-
lunmasını isteyerek “Biz Silivri Be-
lediyesi olarak girelim yapalım
burayı. Yani yazık bize gülerler.
Defaten üst üste yaşanan bir su
baskını var burada. Buraya önlem
alamıyoruz. Büyükşehir ekipleri,
bizim ekiplerimiz dize kadar
suyun içinde çalışıyorlar. Yağmur
bittikten sonra buranın kanalını
İBB olarak yapın. Yapmıyorsanız
biz yapalım ya da beraber yapa-
lım. Bu vatandaşa yazık günah.
Gözünüzü seveyim öncelikli ola-
rak bölgeyi ele alalım bitirelim”
dedi. 

153’ü ara!

Başkan Yılmaz yine taşkın alanla-
rını gezdiği sırada bir vatandaşın
dert yanması sonrası yüksek sesle
bağırarak “153’ü ara” “Büyükşe-
hir Belediyesini ara”  çıkışı ise olay
oldu. Sosyal medyada paylaşılan
videoda Yılmaz’ın çıkışına tepki
gösteren vatandaşın “Boy boy
poz vermeyi biliyorsun. Bir geçmiş
olsun de, ne yapabiliriz senin için
de. Ondan sonra lafını sok

İBB’ye” sözleri büyük yankı
uyandırdı.  

Yılmaz İBB’ ye güveniyor

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker
Esen ise dün yeni bir açıklama ya-
parak Başkan Yılmaz’ın “153’ü
ara.” çıkışını, ‘afet sırasında siya-
set yapmak’ olarak değerlendirdi.
Esen açıklamasında “Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
kendisinden çok İBB’ye güvendi-
ğini vatandaşlarımıza ilettiği için
teşekkür ederiz. Kendisine onun
çözemediği sorunların her birini
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin eşit hizmet anlayışı ile çöze-
ceği konusunda müsterih

olmasını tavsiye ediyoruz. Afet
halinde dahi siyaset yapma ve ka-
ralama çalışmalarını da kamuo-
yumuzun takdirine bırakıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Beton dökmüşler!

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa,
ilçede yağmur nedeniyle su bas-
kınlarının yaşandığı Alibey Ma-
hallesi Şerif Sokak’ta yapılan
incelemelerinin ardından yağmur
kanallarının beton suları yüzün-
den tıkandığını duyurdu. Başa,
“İşletme sorumluluğu idare-
mizde olmamasına rağmen hat-
tın yenilenmesi için çalışma
başlatıyoruz” dedi. İstanbul Bü-

yükşehir Bele-
diye Başkanı
Ekrem İma-
moğlu’da İSKİ
ekiplerinin işini
yaptığını fakat

bazı işgüzarların beton mikserle-
rinin temizliğini yaparken çi-
mento sularını yağmur suyu
kanallarına bırakmalarını sonucu
betonun donduğunu tekrarlaya-
ral “Kanallar  tıkanıyor. Evleri ve
işyerlerini su basıyor. Yapmayın”
dedi. Beton sularının kimler tara-
fından döküldüğü hakkında
henüz net bir bilgi yok.  

Şov peşindeler

Yetkili isimlerden birbirini ardına
gelen açıklamalar taşkın sebe-
biyle büyük zarar gören Silivri
esnafını ve vatandaşları ise tat-
min etmedi. İlçe sakinleri yöneti-
cilerin birbirlerini suçlamak
yerine kalıcı, çözüm odaklı bir
sonuç üretmelerini istiyor. Sosyal
medya üzerinden ilçe yöneticile-
rine ‘şov yapmayın’ yorumları
yapan esnaf, zararlarının tama-
mının karşılanmasını bekliyor. 
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1 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi 13-35 parseller ile Hoşdere Mahallesi, 617 ada, 
3 parsel üzerinde bulunan 114.000,00 m2 lik açık alanın 20.000,00 m2 si kapalı, 500,00 m2 kapalı ticari
alan (18 adet film platosu ve ofis alanı) yapılmak suretiyle “Film Platosu ve Ticari Birim” amaçlı kullanılmak
üzere Taşınmaz Kira Yönetmeliğinin 34-(1)/a maddesi kapsamında 405.000,00 TL/AY + KDV(%18)  
Muhammen bedel üzerinden kapalı zarf teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.

2.İhale 25.08.2022 Perşembe günü saat 14:00’de TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale 
Komisyonunca Haydarpaşa Gar Binasında yapılacaktır.

3.İhale konusu taşınmazların belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için İlgili Kurum 
ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım
ve onarım masrafları Kiracıya ait olacaktır. İzin ve ruhsat için 3 aylık “ön izin sözleşmesi” imzalanacaktır.
Ön izin sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında
peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip Kiracı ile 10 yıllık ana sözleşme 
akdedilecektir.

4.İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.
5.Halkalı Gar Müdürlüğü ilan tahtası, Yerel Gazete, Resmi Gazete, TCDD’nin 

“www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinden ulaşılabilir ve İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak
Servis Müdürlüğü-Haydarpaşa/İstanbul adresinden alınabilir ve ücretsiz görülebilir.

6.İhaleye katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 1.215.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde 
bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması
ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğüne onaylatıldıktan
sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir. 

b) İhale şartname bedeli 1.000,00-TL+KDV(%18) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
(şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)

c) İsteklilerin 2022 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve
Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi
Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge,

d) Halkalı Gar Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,
e) Gerçek kişilerden;
6(a), 6(b), 6(c), 6(d)  maddelerinde belirtilen belgeler,
-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)
-İkametgah ilmühaberi,
-Noter tasdikli imza sirküleri,
-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde 
-Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),
-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair

belge, 
f) Tüzel kişilerden;
6(a), 6(b), 6(c), 6(d)  maddelerinde belirtilen belgeler,
-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,
-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye 

durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi

Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,
g) Ortak girişim olması halinde;
-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6(a), 6(b), 6(c), 6(d)   maddelerindeki

belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.
h) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)
ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve

onaylı Nüfus cüzdan sureti,
j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların 

sağlanması,
7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 25.08.2022 Perşembe günü TRT saati 13:30’a

kadar TCDD 1. Bölge Emlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm
belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin
esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8.Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı
anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

9.TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değil-
dir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.
ADRES:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul
TEL  :0.216.348 80 20 dahili 4558 

İHALE DUYURUSU
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1674025)

Afet siyAseti!
Silivri’de sağanak yağış sonrası ilçede yaşanan
taşkınlar siyaset krizinin yaşanmasına neden oldu.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın taşkın
nedeniyle zarar gören bir vatandaşın yakınmasına
“153’ü  ara. Büyükşehir Belediyesi’ni ara” diyerek
karşılık vermesi ilçede büyük tepki uyandırdı

MÜGE CESUR
ÖZMEN

ÖZEL HABER

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın da ya-
şanan tartışmalardan geri kalmadı. Taşkın
yaşanan bir diğer alan Silivri Müjdat Gürsu
Caddesi’nin İBB sorumluluğunda bir ana
arter olduğunu ve alt yapı sorunu nedeniyle
araçların mahsur kaldığını ifade eden Yalçın
“Bu kafayla giderlerse araçları yüzdürme
hizmetinde sınır tanımazlar. İBB yönetimi ve
ilçedeki sözcüleri algıyı bırakıp olguya baksınlar” dedi. 

Algıyı bıraksınlar 

2004-2009 yılları arasında görev yapan
Ak Parti Eski Silivri Belediye Başkanı Hü-
seyin Turan’da sel tartışmalara dahil
oldu.  Görev süreleri zamanında her fır-
satta “Silivri’nin yüz yıllık alt yapı soru-
nunu çözdük. Dereleri ıslah ettik” diyen
Turan yaşanan taşkınların sebebini İSKİ
ve İBB’nin yağmur suyu kanallarını za-
manında temizlememelerine bağladı. 

Turan da dahil oldu 

Üsküdar coştu

Müşteri değiliz
öğrenciyiz

Vakıf üniversiteleri
2022-2023 öğretim yı-
lında ücretlerine yüksek

oranda zam yaptı, en çok zam
yapan üniversitelerin başında ise
Doğuş Üniversitesi geliyor. Yeni
kayıt olacak olan bir öğrencinin yıllık
ücreti, hiç bursu almadığı zaman
154 bin 667 TL’ye kadar çıkıyor.
Doğuş Üniversitesi’nin “Eğitim ha-
yatın boyunca eğitim ücretlerine yıl-
lık artış yüzde 5’i geçmeyecek” diye
reklamlar yaptığını belirten öğrenci-
ler, üniversitenin sözünde durmadı-
ğını ve öğrencilerin geleceğini
önemsemediğini söyledi. Zamlara
karşı bir araya gelerek, “Müşteri de-
ğiliz öğrenciyiz” diyen öğrenciler
ücret artışına karşı mücadele edecek-
lerini belirterek şunları söyledi:
“2022-2023 eğitim ve öğretim yılı
eğitim ücretleri, büyük zamlarla
açıklandı. Doğuş Üniversitesi öğren-
cileri olarak güncel ödemelerimizin
bize söylenen tutarın çok üzerinde
olduğunu gördük. Doğuş Üniversi-
tesinin kayıt dönemlerinde boy boy
yaptığı reklamlardan en öne çıkanı
'En fazla %5 zam yapacağız.' rek-
lamı olmuştur. Birçok sıra arkadaşı-
mız eğitim hayatlarını verilen bu söz
ile bu sıralara taşımıştır. Üniversite
yönetimi bu sözünü reklam ama-
cıyla binalara boydan boya asmış,
bildirilerle bizlere dağıtmıştır. Bunlar
hepimiz tarafından bilinmektedir.
Kayıt esnasında da her öğrenciye bu

durumun garantisi verilmiştir.
Doğuş Üniversitesinin sözünde dur-
madığını, öğrencileri mağdur ettiğini
görmekteyiz. En düşüğü yüzde 50
olmak üzere bazı bölümlerde yüzde
200’lere, yüzde 300’lere varan zam-
lar ile karşılaştık. Üniversite yönetimi

bu durumu ülkemizdeki ekonomik
duruma dayandırmaya çalışmakta-
dır. Birçok sıra arkadaşımız bu zam
sonucunda eğitim hayatına devam
edemeyecektir. Buradan Doğuş Üni-
versitesi yönetimine sesleniyoruz.
Yapılan zamları kabul etmiyoruz”

Doğuş Üniversitesinde öğrenciler,
yeni öğretim yılında gelen yüksek
oranda zamlara karşı eylem yaptı,

“Müşteri değil öğrenciyiz” dedi

Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik ve 
dansın eşlik ettiği bir festivalde buluşturuyor.
Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi 
haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, 
Harem Meydanı’nda düzenlediği Üsküdar
Gençlik Festivali’nde aynı zamanda
Türkiye’nin en genç festivaline de imza atıyor

100 bin kişinin üzerinde insanın izlediği
Kolpa ve Sefo konserlerinin ardından
Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanın-

dan gelen gençler Harem Meydanında dün akşam
İkilem ve Pinhani konserleriyle coştu. Sahneye ilk
çıkan son yılların popüler grubu İkilem grubu oldu.
Pandemi döneminde hayatımıza giren ve çok sevi-
len İkilem grubu solistleri Serhat Karan ve Uğur
Ateş şarkılarını Harem meydanındaki on binlerce
gençle birlikte seslendirdi.  “Bu saatten sonra”, “Za-
mansız şarkılar”, “Kaybolurum gülüşünde”, “Sen-
siz uyandım”, “Bir sebebi var” ve “Geçemem
senden” İkilem grubunun meydanı coşturan şarkı-
ları oldu.  İkilem’in ardından Türkiye’de çok özel
şarkılara imza atmış Pinhani grubu Üsküdar ve İs-
tanbullu gençlerle buluştu. Grubun üyeleri Sinan
Kaynakçı, Selim Aydın, Hami Ünlü, Akın Eldes,
Eray Polat, Cem Aksel ve Zeynep Eylül Üçer’den
oluşan Pinhani grubu on binlere muhteşem bir yaz
akşamı konseri verdi. 

Birlikte şarkı söylediler

“Bilir o beni”, “Dünyadan uzak”, “Beni sen inan-
dır”, “Beni al”, “Çok alıştım sana”, “Aşk bir mev-
sim”, “İyi değilim ben”, ”Kimse görmesin seni”,
“Ne güzel güldün” ve “Sevmekten usanmam” gibi
yıllardır dillerden düşmeyen şarkılar Harem meyda-
nında hep bir ağızdan söylendi. Konser sırasında
gençleri selamlamak üzere bir ara sahneye çıkan
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Harem’in çok özel bir semt olduğunu belirterek, “
Üsküdar Harem sayısız insanın İstanbul’a ilk ayak
bastığı ya da buradan hüzünlü ayrıldığı bir semt.
Gençler sizler de sevginizle, güzelliğinizle, heyecanı-
nızla tarih yazıyorsunuz. Bir ağabeyiniz olarak bu
sevginizin bu enerjinizin bu heyecanınızın hiç eksil-
memesini artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki
varsınız sevgili gençler. Sizlerin ülkemizin geleceğisi-
niz“ dedi. 
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İHALE İLANI
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kul-
lanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım
Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Ona-
rım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;
İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu
Mahallesi Hüseyinağa Cadde-Sk.-Mevkii Halas ve Balo Sk. 
Ada 341 Parsel 8
Yüzölçümü (m2) 41,00 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Ev Vakfı Ahmet Ağa Vakfı 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, 341 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın “Ev” 25 yıl süreli 
Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut İmar 
Durumu -Fonksiyonu Sosyal Kültürel Tesis ve Dükkan-Kafe 
İhale Usulü Açık Teklif  Usulü  (Yönetmelik 24.a maddesi)
Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme 

süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, yer teslim 
tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması

Asgari Aylık 1. Yıl aylık; 2.500,00.-TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) + (İhale artışı), 
Kira Bedeli 2. ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında 

(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,
4. Yılın başından itibaren aylık; 11.000,00.-TL (OnbirbinTürkLirası) + (İhale artışı) + (Önceki 3 Yılın TÜFE Artışı)
5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında 
(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel 
(Restorasyon- 1.582.076,91-TL (BirmilyonbeşyüzseksenikibinyetmişaltıTürkLirasıDoksanbirKuruş)
Onarım Bedeli)
Geçici Teminat 47.462,00.-TL (KırkyedibindörtyüzaltmışikiTürkLirası)
İhale Dokümanlarının: 
(Görüleceği, Satın alınacağı 
ve Teslim Edileceği) Adres

İhale Doküman Bedeli 250,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2, 

Kat:7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati 23.08.2022-Saat:10:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar: 
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçe-

risinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
(Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli ör-
neğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İda-

rece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolos-
luğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla
İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edil-
mesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mek-
tubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya
gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici
teminat makbuzu.

f)Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin % 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe

uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Benzer iş (Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyon, Rekonstrüksiyon
ve Fonksiyon değiştirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) olarak belirlenen işlere ait olmak ve tahmin edilen bedelin %50'sinden
az olmamak üzere İhale şartnamesinde belirtilen şartlarda İş deneyim belgesi, veya şartnamede belirtilen şartlarda iş deneyim belgelerine
sahip olunmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde ise, ihale konusu işin, şartnamede belirti-
len şartlardaki iş deneyim belgelerine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Ek:5). (Alt
yüklenicilerde, İdaremiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranacaktır.)

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya
da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dai-
resi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu ol-
madığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi
ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik
imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık
Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)
m) Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.)

maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.
2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece

onaylanan suretini vermek zorundadır.
4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapı-

lacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmez.  
6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz. 
7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şart-

namesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazetede yayınlanan ilanlar) sözleşme aşamasında yüklenici tarafından ödenir.
10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir
11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

A ntalya’da denetleme
sırasında bir mühen-
dise yapılan çirkin sal-

dırı İstanbul'da ses getirdi. Yapı
Denetim Kuruluşları Birliği
Derneği İstanbul Şube Başkanı
İnşaat Mühendisi Fikret Şahin
konuya ilişkin Damga'ya açık-
lamalarda bulundu. Şahin, “8

Ağustos 2022 tarihinde Antalya’da hepi-
mizi üzen, endişelendiren ve öfkelendiren
bir olay meydana geldi. Üyemiz Yapı De-
netim şirket yetkilisi inşaat mühendisi
meslektaşımız Zekeriya Mengi, denetim
esnasında şantiyede saldırıya uğradı ve
şu an yoğun bakımda. Binanın demir
kontrollerinde, eksik ve yanlış demir uy-
gulamalarının düzeltilmesinin istenmesi
üzerine yaşanan bu elim olayda, meslek-
taşımız Zekeriya Mengi şantiyedeki üç

usta tarafından ağır şekilde darp edilmiş-
tir. Yanındaki yapı denetim kontrol ele-
manı meslektaşımız tarafından hastaneye
kaldırılan Mengi, acilen ameliyata ve aka-
binde yoğun bakım ünitesine alınmıştır.
Bugün ikinci bir ameliyata daha gireceği
bilgisini aldık. Hayati tehlikesi devam edi-
yor. Meslektaşımız Zekeriya Mengi’nin
bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor
ve bu şiddeti kınıyoruz” dedi.

Can güvenliğimiz yok

Denetim yapan mühendislerin kelle kol-
tukta çalıştığını anlatan Şahin, “Yapı De-
netim Kuruluşları Birliği olarak, her bir
yapı denetim çalışanının, denetim görev-
lerini yerine getirirken şantiyelerde aynı
riskle karşı karşıya olduğunu belirtmek is-
teriz. Hakaret, tehdit, küfür -maalesef ki-
sıklıkla karşılaştığımız durumlar. Oysa
biz, halkın can güvenliği için binaların
mühendislik kurallarına göre yapılmasını
sağlamak üzere görevli kuruluşlarız. De-
netimlerimiz sırasında yaptığımız her
uyarı, düzeltilmesini istediğimiz her yan-
lış imalat, başta 17 Ağustos 1999 dep-
remi olmak üzere, daha önce defalarca
yaşadığımız büyük acıları yaşamamak
için. Ancak geldiğimiz noktada görüyo-
ruz ki, kendi can güvenliğimiz yok” ifade-
lerini kullandı.

Büyük acılar yaşanmasın

Halkı kendilerine destek vermeye çağı-
ran Şahin, “Yapı denetim kuruluşları,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığınca yetkilendirilmiş ve yine Ba-
kanlık adına denetim yapan firmalardır.
Biz görevimizin kutsallığının ve önemi-
nin farkındayız. İstiyoruz ki bu ülkede
tekrar deprem kaynaklı büyük acılar ya-
şanmasın -ki bunu mümkün kılacak
olan yapı denetim kuruluşlarıdır. İnsan-
ların evlerinde huzurla, depreme karşı
güven içinde yaşamaları için sahadayız.
Böylesine önemli bir kamu görevini ye-
rine getirirken karşılaştığımız şiddetin
hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz. Bu
yüzden tüm halkımızı yanımızda dur-
maya, destek olmaya davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.

Denetimcilerin
kellesi 
koltukta
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanı İnşaat
Mühendisi Fikret Şahin, Damga'ya konuştu. Denetimcilerin kelle
koltukta çalıştığını söyleyen Şahin, “Denetimciler can güvenliğini
sağlıyor ama denetimcilerin can güvenliği bulunmuyor” dedi

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Mü-
dürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL  (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250- e-mail
:istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

BaRIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HaBER

Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin
yapılması gerektiğinin altını çizen
Şahin, “Şantiye şefi başında bulun-
mayan hiçbir şantiyede denetleme iş-
leri yürütülmeyecektir Peki neden?
Çünkü bizler, yapı denetim kuruluşla-
rının teknik personel çalışanları ola-
rak, sahada teknik personel olan
şantiye şefleriyle değil, ustalarla mu-
hatap olmak zorunda kalıyoruz. Bu
işin okulunu okumuş, ilmini almış tek-
nik personel  olarak “Ben 40 yıllık us-
tayım, senden iyi bilirim” zihniyetiyle
mücadele ediyoruz. Bir binanın, dep-
rem anında nasıl davranacağını belir-
leyen demir imalatının kontrolü gibi
son derece hayati bir mühendislik ko-
nusunda muhatabımızın yine teknik
personel olmasını talep ediyoruz. Biz,
şantiye şeflerini sahada görmek isti-
yor ve kanuni düzenlemelerin bu bağ-
lamda yapılmasını talep ediyoruz”
ifadelerini kullandı.

Denetim yapan mühendislerin kelle koltukta çalıştığını anlatan
Şahin, “Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak, her bir yapı denetim 

çalışanının, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle 
karşı karşıya olduğunu belirtmek isteriz” diye konuştu.

Kanuni 
düzenleme şart

Bağcılar makyaj
kursu veriyor

Bağcılar’da kadın-
ların ikinci adresi ha-
line gelen Belediyesi

Kadın ve Aile Kültür Sanat Mer-
kezi’nde yaz döneminde de hiz-
met vermeye devam ediyor. Yaz
kursları arasında en çok ilgiyi
Temel Makyaj Kursu görüyor.
Haftanın üç günü bir araya
gelen kadınlar, Kuaförlük ve Cilt
Bakamı uzmanı Gülümser Kı-
lıç’tan günlük ve gece makyajı
üzerine eğitim alıyor. Ellerine ka-
lemleri, allıkları, fondöten fırça-
larını alan kursiyerler, Kılıç’ın

anlattıklarına uyarak makyaj
yapmayı öğreniyor. Yüz anato-
misi, hijyen, makyaj malzemele-
rinin kullanımı gibi teorik bilgiyi
alan kadınlar, birbirleri üzerinde
pratik yaparak doğru makyaj
yapmayı en iyi şekilde 
öğreniyorlar.

Güzellik merkezlerinde
çalışabilirler

Makyajda en büyük hatanın 
kişinin kendi cildini tanımaması
olduğunu belirten Kılıç, “Öğren-
cilerimiz birkaç dersten sonra

bugüne kadar yaptıkları makya-
jın yanlış olduğunu fark ediyor-
lar. Kendi yüz şekillerini ve
ciltlerini tanıyıp ona uygun
tonda ürünleri kullanmaya başlı-
yorlar. Kursumuzun iki faydası
var. Burada aldıkları eğitimle
hem kendi günlük ve gece mak-
yajını yapıyorlar hem de elde et-
tikleri sertifikalarla güzellik
merkezi, kuaför salonu ve tel-
evizyon kanallarında makyöz
olarak çalışabiliyorlar. İsteyenler
gerekli şartları sağladıktan sonra
kendi işyerlerini de açabilir” dedi.

ZAYİ İLANI 
Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlü-

ğü'nden 09.07.2021 tarihinde aldığım makbuz numarası 
D-3001985, sicil numarası 36007540140 olan 
34,77.50 Türk Lirası tutarındaki tahsilat makbuzu 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Yasemin Zengin.
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N e yaptık ettik bu haftayı da bitirdik. Ettik gün-
lerden cumayı... Hoş ne kadar haftayı bitirdik
desem de siz böyle dediğime bakmayın. Bizim

için hafta sahiden de 7 gün. Zira 7 gün çalışıyoruz.
7 gün işimizin başında, sağlıklı, objektif ve İstanbul'un
birçok noktasından gerek siyasi gerek ekonomik ge-
rekse kültürel haberleri sizlerin önüne getirmeye
çalışıyoruz... 

Bu girişten belki biraz fikir edindiniz. Bugün biraz
gazetecilikten söz edeceğim. Daha da doğrusu gazeteci-
lerin geçim meselesinden. 

Malum ülkemizde bir kesim gazetecileri; uluslar
arası vakıflardan para almakla suçluyor. Diğer bir
kesim siyasi partilerden para almakla suçluyor. Bir
diğer kesim ise spor kulüplerinden yahut iş insanların-
dan para almakla suçluyor. Sonuçta gazetecilerin aldığı
para herkesin gözüne batıyor.

Gazeteci uluslar arası vakıftan para alır; kızarlar. 
Gazeteci siyasi partiden ilan, reklam vb yollarla 

para alır kızarlar. 
Gazeteci bir iş insanının danışmanlığını yürütür bir

şirketin medya işlerini yönetir para kazanır; ona da 
kızarlar. 

Neymiş; vakıftan para alırsa vakıfı eleştiremezmiş.
Siyasi partilerle para pul işine girerse siyasi partileri
eleştiremezmiş. İyi de güzel kardeşim; gazeteciler ne
yapsın? Mesela taş mı yesinler? Ne istersiniz...

“Taraf olmayan berteraf olur” anlayışının hüküm
sürdüğü günümüz medya dünyasında tarafsız bir gaze-
teci bulursanız gösterin ben de ondan imza isteyeyim... 

Her gazeteci taraf.
Kimi AK Partili kimi CHP'li, kimi Fenerbahçeli kimi

Galatasaraylı. Kimi Koç Holding'i tutuyor kimi Sabancı
Holding'i. Kimi Alman vakıfndan para alıyor kimi
İsveç... Sonuç olarak herkesin “yaslandığı” bir yer var.
Ve günümüz Türkiye'sinde bunu anormal bulmanın nor-
mal olduğunu düşünmüyorum!

Dedim ya “taraf olmayan berteraf oluyor...” 
Herkesle kötü olayım, sadece yaptığım habere vatan-

daşın gösterdiği teveccühle para kazanayım diyen bir
gazeteci 2022 yılında zor bulursunuz.

Diğer bir konuda;
Para aldığın yeri eleştiremezsin...
Eleştiririz kardeşim!
Siz kafanızı yormayın, çatır çatır eleştiririz...

Bir gazetecinin sitemi

İ stanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Alevi vatandaş-

ların tuttuğu 12 günlük Muhar-
rem Matemi’nin ardından
pişirilen aşure lokmasına ortak
oldu. Hacı Bektaş Veli Anadolu

Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi’nde ger-
çekleştirilen lokma paylaşımında İma-
moğlu’na, Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin ve Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.
Lokma paylaşımı öncesinde sırasıyla; Ok-
meydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin,
Yıldız, Keskin, Hacı Bektaş Veli Anadolu
Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Göç-
mez ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 

Kerbela bir daha yaşanmasın

“Muharrem orucundan sonra, Kerbela
katliamından sağ kurtulan Zeynel Abidin
aşkına aşure lokmasını paylaşacağız hep
birlikte” diyen İmamoğlu, “Tüm dünya
Kerbela’da yaşandığı kadar ağır bir katlia-
mın yaşanmadığını düşünüyorum. Böyle
bir zulmün, dünya tarihinde bir daha ya-
şanmamasını diliyorum. Sadece milleti-
miz adına değil, sadece İslam alemi için
de değil, dünya adına, insanlık adına
böyle bir zulmü hiçbir zaman, hiçbir
insan yaşamasın. Hazreti Hüseyin’i ve
Kerbela şehitlerini minnetle anıyorum,
rahmetle anıyorum. Kerbela, soylu bir di-
renişin öyküsüdür. Bu direniş, tarih bo-
yunca devam etmiştir, aslında bugün de
devam etmektedir. Çünkü, mazlumun za-
lime, haklının haksıza karşı sürdürdüğü
mücadele, azim ve o günün verdiği ruh ile
devam etmektedir. Haksızlık karşısında
sessiz kalmayan, adaleti, eşitliği, sevgiyi ve
barışı savunan herkese buradan, kadim
kent İstanbul’dan selam olsun” ifadelerini
kullandı.

İnançlar kaynaşıyor

“Aşure, çağlar ötesinden günümüze ula-
şan, paylaştıkça çoğalan, değeri artan bir
yiyecek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Birlik ve beraberliğimizin simgesi. Aşure-
nin en çok hoşuma giden tarafı şu: İçinde
bulunan, bu toprağın ürünlerinin karıştığı
yapım biçimindeki bulunan her ürün,
kendi tadıyla vardır. Aynı bizim toplumu-
muzda olduğu gibi. Bir arada ortak bir
lezzet oluşturuyor. Güzelliği de oradan
geliyor. Bizim milletimizin de o lez-
zetli yanı, aslında tam da böyle ta-
riflenebilir. Farklı inançlar,
kültürler, gelenekler binlerce

yıldır bir arada aynı kazanda kaynıyor as-
lında, bu güzel coğrafyada, Anadolu’da.
Hoş görüyü, sevgiyi, kardeşliği, paylaş-
mayı yücelten özgün Anadolu kültürünü
ortaya koyuyor. Bizler, Anadolu’nun bu
güzel lezzetini ve kültürünü ilelebet taşı-
yacak insanlarız. Birliğimizi bozmaya
çalışanlara karşı kararlı olmalıyız,
dirençli olmalıyız, birlikte olma-
lıyız. En diri halimizle olmalı-
yız; aynen Hazreti
Hüseyin’in kararlılığı
gibi. Hiçbir ırk, inanç,
kültür, gelenek bir-
birinden üstün
değildir. Önce
bunu kabul
etmek
gere-
kir.

Kabul etmemiz gereken çok şey var, ama
bu temel prensiptir. Bunu es geçersek,
inancımıza ters düşeriz. ‘Yaratılanı seve-
riz, Yaradan’dan ötürü.’ Şiarımız budur.

Dolayısıyla insanı sevmek, inancımızın
temel prensibidir. İnsanın inancının yargı-
lanacağı tek yer, Yüce Yaradan’ın huzuru-
dur. Başka hiç kimsenin haddi değildir,
hakkı değildir.”

Cemevleri ibadethanedir

Cemevlerinin Alevi vatandaşların ibadet-
hanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Bunu kabul etmemiz ve ibadethaneye
gösterilmesi gereken saygıyı mutlak gös-
termeliyiz. Alevi yurttaşlarımızın taleple-
rini görmemek, taleplerini duymamak
olmaz. Tüm yurttaşlarımızın taleplerini
görmeyi, onların inançlarına değerlerine
saygı göstermeli ve hizmet etmeliyiz.
Saygı göstermek ve hizmet etmek de yet-
mez. Onların kabul ettikleri kendi inanç
alanları ile ilgili, kendi yaşam biçimleri il-
gili kabil ettikleri ve yürüdükleri yolda da
kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi olarak bu
kentte yaşayan her inanca her yaşam biçi-
mine karşı aynı kararlılıkla eşit davranmak
konusunda net bir tavrımız vardır. Bu an-
lamda ilk başlattığımız bir hususu belirt-
mek isterim. Mezarlıklar Dairesi
Başkanlığımızda; Alevi’si, Sünni’si, Şa-
fi’si, Caferi’si ya da Hristiyan’ı, Orto-
doks’u, Musevi’si fark etmeksizin, her
inancın cenaze hizmetlerine sunulmak
üzere hem din görevlisi hem diğer hizmet-
lere dair görevlilerin işe alınmasını tam da
bu şartla ortaya koymuş bir yönetimiz”
dedi. 

Alevİ vAtAndAşlArın
tAleplerİnİ duyAlım!

SIRA MAHALLE ADA / 
PARSEL

BLOK
NO

KAT 
NO

İHALE 
TARİHİ 

Mülkiyeti şirketimize ait, içerisinde kiracı bulunan 10 daire 2886 Sayılı Kanunu 36. Madde ve devamı
Maddelerine göre 29/08/2022 – 05/09/2022 tarih aralığında satılacaktır. 

İhaleye yalnızca şartname alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek olup, şartname / dosya alındı bedeli
1.000,00.-TL (BinTürkLirası) Akbank Batı Ataşehir Şubesi TR38 0004 6010 2488 8000 1185 88 numaralı
hesaba yatırılacaktır. Şartnameler; dekont ibraz etmek suretiyle Şirketin Barbaros Mah. Barbaros Cad. 
Büyükemir Plaza No:229/3 Ataşehir / İSTANBUL adresinden temin edilebilecektir. İhaleye ilişkin ilanımızı 
kamuoyuna saygı ile duyurmaktayız.

1- İsteklilerden ihaleye katılım için istenilen belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler;
a.1. Teklif Mektubu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
a.2. Yasal ikametgâh belgesi veya E-Devletten alınmış Yerleşim Yeri Belgesi.
a.3. Nüfus Cüzdan Sureti veya E-Devletten alınmış Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Vekaleten katılımda Vekil

için alınacaktır.)
a.4. İletişim Bilgi Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
a.5. Noterden onaylı imza beyannamesi.
a.6. Vekaleten katılımda, vekilin, gerçek kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi

(vekaletname) ve imza beyannamesi.
a.7. Muhammen bedelin en az %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin şirketimiz hesabına yatırıldığına

ilişkin banka dekontu veya bu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler
a.8. Her sayfası İstekli tarafından imzalı şartname (Tüm eklerin de imzalanması ve zarfa konulması 

gerekmektedir.)
a.9. Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.
Tüzel Kişiler;
1. Teklif Mektubu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.
3. Şirket yetkilisi olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri.
4. İletişim Bilgi Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
5. İlan tarihinden sonra alınmış Ataşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge.
6. Vekaleten katılımda, vekilin, tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi(ve-

kaletname) ve imza beyannamesi.

7. Muhammen bedelin en az %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin şirketimiz hesabına yatırıldığına ilişkin
banka dekontu veya bu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler

8. Her sayfası İstekli tarafından imzalı şartname (Tüm eklerin de imzalanması ve zarfa konulması 
gerekmektedir.)

9. Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.  
2- Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Barbaros Mah. Barbaros Cad. Büyükemir Plaza

No:229/3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan şirketimizden satın alınabilir. İhale günü, o günün ihalesine
ait şartname satışı yapılmayacaktır.

3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını,  aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya 
İdaremize asıllarını ibraz ederek alacakları, üzerinde “Aslı Görüldü” ibaresi bulunan örneklerini vermek
zorundadır. İhale günü, o günün ihalesi için evraklar “Aslı Görüldü” yapılmayacaktır.

4- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mahallesi, Şebboy Sk. No:4/A PK 34746 Ataşehir/İstan-
bul adresinde bulunan Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonu’na 

elden tutanak karşılığında teslim edilecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Ancak
sözlü teklifler alınırken yetkili kişilerin bizzat ihaleye katılımı gerekmektedir. İhale tarih ve saate kadar ulaş-
mayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır.

İhale Yeri;
Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sk. No:4/A PK

34746 Ataşehir/İstanbul
İhale Süreci;
İşin şartnamesine göre isteklilerce hazırlanan kapalı teklif zarfları ihale günü,ihale tarihi ve saatine kadar

ihale komisyonuna teslim edilecektir. Teslim edilen teklif zarfları teslim alınış sırasına göre komisyonca ihale
saatinde açılmaya başlanır. Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;geçerli en yüksek teklifin al-
tında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale
sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının 5(Beş)’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek 5 (Beş) teklif sahibi istekliyle, bu 5(Beş) teklif ile aynı
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun
gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıra-
bilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

1      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. 3374 / 1 C1 8 49 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 29.08.2022 10:00
2     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 8 51 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 29.08.2022 11:00
3     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. 3374 / 1    C1 8 53 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 31.08.2022 10:00
4      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 8 52 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 31.08.2022 11:00
5      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 55 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 01.09.2022 10:00
6     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 57 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 01.09.2022 11:00
7     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 59 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 02.09.2022 10:00
8      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 58 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 02.09.2022 11:00
9     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 14 88 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 05.09.2022 10:00
10    KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1 C1 11 69 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 05.09.2022 11:00

KULLANIM
ŞEKLİ

SELVİ 
SARITAÇ

HABER 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alevi vatandaşların tuttuğu 12 günlük Muharrem Matemi’nin ardından pişirilen aşure lokmasına ortak
oldu. Cemevlerinin Alevi vatandaşların ibadethanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu kabul etmemiz ve ibadethaneye 
gösterilmesi gereken saygıyı mutlak göstermeliyiz. Alevi yurttaşlarımızın taleplerini görmemek, taleplerini duymamak olmaz” dedi

“BU-
GÜNE

kadar atıl-
mamış adım-

ların, diğer
atılmamış adım-

ları da katarak, bu
taraftaki eksiklikleri ta-

mamlama konusunda
kararlı olacağız” diyen İma-

moğlu, “Sadece Alevi hem-
şehrilerimizin değil, İstanbul'da

hangi inanca mensup olursa olsun
insanlarımızın, canlarımızın, yaşayan

hemşehrilerimizin yanında olacağız.
Aşure birliğimizin, beraberliğimizin, bere-

ketimizin müjdecisi olsun. Hepinizin huzu-

runda tekrar Kerbela'da katledilen Hazreti Hü-
seyin'in ve orada katledilen diğer dostları, can-
ları rahmetle anıyorum. İslam alemine,
topraklarımıza, milletimize ve insanlığa, Allah
bir daha böyle bir acı yaşatmasın; hepimize o
acılardan ders alarak adaleti, hukuku koruyan
ve geliştiren ruhu taşımamızı nasip etsin. Ve haf-
taya Hacı Bektaşı Veli'nin huzurunda. Orada, o
güzel insanın ve bu topraklarda yaşayan velile-
rin, evliyaların, o güzel duyguları taşıyan o in-
sanların anılması, anlaşılması, bizim
yolculuğumuza millet olarak ışık tutan o insan-
ların prensiplerinin anlaşılması, hepimize yeter
de artar diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlı-
yorum” şeklinde konuştu.  Konuşmaların ardın-
dan ilk aşure lokmasını vatandaşlara, İmamoğlu
ve beraberindeki heyet dağıttı.
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İhalenin Konusu: Madde 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz tasarrufunda bulunan yerler 2886 sayılı ya-
sanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
Madde 2- Kiraya Sunulan Yerler

İşin Adı Kira ihalesi
İlçe Avcılar

Firuzköy Dükkân  105 m2  02.08.2022 / 455  1.836,00 TL  23.08.2022 
11.00

Firuzköy Dükkân  105 m2   02.08.2022/456 1.836,00 TL  23.08.2021
11.15

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü 
İhale İlan Şekli Gazete ilanı- Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale Komisyonu Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonu
Adresi ve iletişim Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 AVCILAR/İSTANBUL
Şartname ve ekleri Emlak ve istimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
Madde 3-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen temi-
nat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya ge-
çerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. Posta  ile   gönderilecek  tekliflerde  postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir.

A - Gerçek kişi olması halinde:
1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten
alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış 
vekâletname. 
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale
dokümanların her sayfasının imza edilmesi.            
4. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit 
içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)     
5. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) 
6. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
8.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,    

B- Tüzel kişi olması halinde:
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli 
vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti
ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale
dokümanların her sayfasının imza edilmesi.            
7. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit 
içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)     
8. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) 
9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir. 
11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde 
belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını
gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 4- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık
Teklif Usulü ile yapılacaktır. 
Madde 5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 6- İhaleye girecekler 2. İlan tarihinden sonraki gün ile ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.00’ya
kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatı yatırmak
üzere  Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminat-
ları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak
edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir.  İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat
mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar  İhale komisyonunda be-
lirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.. 
Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine 
sahiptir.
Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından 
ödenecektir.
Madde 9- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
Madde 10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmez.
Madde 11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
KİRALAMA İLANI

D EVA Partisi
Esenyurt İlçe
Başkanı Halis

Kahriman, Esenyurt'ta
Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'a yönelik
AK Parti ve MHP'li bazı
isimlerin çirkin bir takım

girişimler içinde olduğunu iddia
etti. Belediye Başkanı Bozkurt'un
yanında olduklarını anlatan Kahri-
man, “Bizler DEVA Partisi olarak
bu durumlara karşı tavrımız nettir.
İlçemizin seçilmiş bir belediye baş-
kanı ve  halkımızın oylarıyla oluş-
muş belediye encümen meclisimizin

birinci görevi ilçemizin sorunları
noktasında siyaset üstü davranıp,
acil bir şekilde ihtiyacımız olan
çözüm iradesini ortaya koymaları-
dır. Geçmiş dönemde iktidar temsil-
cisi belediye meclis üyeleri aynı
şekilde belediye başkanının görev-
den alınmasına yönelik çalışmalar
içerisine girmislerdi. Bizler bunun
doğru bir adım olmadığını, sandıkla
gelenin yine sandıkla gitmesi gerek-
tiğini ifade ettik” diye konuştu.

Engellemeler doğru değil
Esenyurt Belediyesi'nin hizmet üret-
memesi adına AK Parti ve MHP'li

isimlerin çaba sarf ettiğini de vurgu-
layan Kahriman, bu tutumun anti-
demokratik olduğunu ve çok yanlış
olduğunu söyledi. Kahriman, “Ya-
şananlar kesinlikle bir yönetim kri-
zini ifade etmektedir. Bizler bir
belediye başkanına iş yaptırmamak
için yapılan engellemeleri doğru
görmüyoruz. Halkın iradesine saygı
duymak zorundayız. Topal ördek
durumuna getirilmek istenen bir be-
lediye başkanını elbette anlar ve ya-
nında yer alırız.Tıpkı halk için,
ilçemiz için talepte bulunan mecli-
sin yanında yer alacağımız gibi”
dedi.
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DEVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman, 
Esenyurt Beldiye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt'un
görevden alınmasına yönelik
AK Partili bazı isimlerin gayret
içinde olduğunu iddia etti.
Kahriman, “Biz halk iradesinin
yanındayız. Sandıkla gelen
sandıkla gider” dedi

Mahalle Adres

Firuzköy Bulvarı No:216 
adresinde, 5 pafta 6194
parsel üzerinde Firuzköy

Oto Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan F blok

13 no.lu dükkân

Firuzköy Bulvarı No:216 
adresinde, 5 pafta 6194 
parsel üzerinde Firuzköy

Oto Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan F blok 

14 no.lu dükkân

NEVİİ M2 ENCÜMEN 
KARAR/NO

MUHAMMEN
BEDELİ

Aylık+KDV)

5.100,00 TL
+ KDV

5.100,00 TL
+ KDV

%3 
GEÇİCİ 

TEMİNAT

İHALE 
GÜN /
SAATİ

Halkın demokrasi dışındaki yolları
tercih eden politikacılara sandıkta
gerekli dersi vereceğini de belirten
Kahriman, “Sizin aracılığınızla bir-
kez daha ifade etmek isterim.
Çözüm samimiyet ve diyalogtur.
Esenyurt'un devasa sorunları vardır.
Muhalefet halk için muhalefet et-
meli belediye başkanı ise halk için
hizmet etmeli. Aksi takdirde halkı-
mız olup biteni gayet iyi görüyor ilk
seçimde bunun hesabını iktidarı ve
muhalefeti ile tüm yönetimden
sorar” ifadelerini kullandı.SANDIKLA GELEN 

SANDIKLA
GIDER!

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt'un halk iradesiyle seçildiğini belirterek, “Herkes halkın 

iradesine saygı duymak zorundadır” şeklinde konuştu.

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

Halk bunun
hesabını sorar

HALK 
İRADESİ 
VURGUSU



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

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

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin bölgedeki coğrafi sınırların değişmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi
İRAN Cumhurbaşkan-
lığının resmi internet 
sitesine göre Reisi, 

Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan ile telefon görüşme-
si gerçekleştirdi. İki ülkenin 
tarihi ve derin ilişkilere sahip 
olduğunu dile getiren Reisi, 
Tahran-Erivan arasında kalıcı 

ekonomik iş birliğinin artırıl-
ması gerektiğini vurguladı.
Kafkas bölgesinde son günler-
de çıkan çatışmalara değinen 
Reisi, şunları kaydetti: “Üçlü 
ateşkes bildirisini imzalayan 
ülkelerin anlaşma hükümleri-
ne uyması ve kalan sorunları 
diyalog ve diplomatik yollarla 

çözmesi, Kafkas bölgesinde 
barış ve güvenliği sağlamanın 
en iyi yoludur. İran, bölgede 
coğrafi sınırların değişmesini 
hiçbir şekilde kabul etmemek-
tedir.” Ermenistan Başbakanı 
Paşinyan’ın ise görüşmede, 
“ülkesinin Azerbaycan ile son 
çatışmaları hakkında detaylı 

bilgi verdiği” aktarıldı. Paşin-
yan ayrıca Tahran-Erivan ilişki-
lerinin gelişmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, iki 
ülke arasında mal transitini ko-
laylaştırma, kara yolu ve enerji 
dahil olmak üzere altyapı alan-
larında iş birliğini artırmaya 
hazır olduğunu ifade etti.

Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenski, 
gece saatlerinde yaptı-

ğı günlük ulusa sesleniş konuş-
masında savaşın 168’inci günü 
geride kalırken, Rusya’nın 
Marhanets’e düzenlediği sal-
dırı sonucu 13 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 5 kişinin durumu 
ağır olmak üzere 10’dan fazla 
yaralı olduğunu belirtti. Uk-
rayna Silahlı Kuvvetleri, istih-
barat ve kolluk kuvvetlerinin, 
Rusya’nın, Dnipropetrovsk 
bölgesine yönelik bombardı-
manını cevapsız bırakmayaca-
ğını söyleyen Zelenski, “Rus 
birlikleri ‘Grads’ füzeleri ile 
saldırdı. Tıpkı Mykolaiv ve 
Kharkiv’e yapılan saldırılar 
gibi Rus terörünün bu düzenli 

tezahürü, Ukrayna’ya askeri 
yardımın artırılması gerekti-
ğini bir kez daha kanıtlıyor. 
Silahlarımız ne kadar güçlüyse 
ve kullanım alanları ne kadar 
genişse, bu acımasız savaş o 
kadar çabuk bitecek” dedi.

Rusya’nın kayıpları
Savaşın ne zaman biteceği 
konusuna da değinen Zelens-
ki, “Bugün değinmek istedi-
ğim diğer bir konu da herkesi 
endişelendiren bir soru olan 
‘Savaş ne zaman bitecek?’ 
konusu. Bazıları aylar, bazıları 
bir yıl bazıları da daha fazla 
süreceğini söylüyor. Ancak bu 
sorunun cevabı doğrudan Rus-
ya’nın uğrayacağı kayıplar 
konusuna bağlı. İşgalciler 

ne kadar çok kayıp yaşarsa, 
topraklarımızı o kadar çabuk 
kurtarabilir ve Ukrayna’nın 
güvenliğini garanti altına 
alabiliriz. Devletimizi savunan 
ve Ukrayna’ya yardım eden 
herkesin düşünmesi gereken 
şey budur: mümkün 
olan en büyük ka-
yıpların işgal-
cilere nasıl 
verileceği 
ki böylece 
savaşın 
süresi 
kısalsın. 
Yakla-
şık 43 
bin 

ölü Rus askeri, Rus liderliğini 
savaştan bir çıkış yolu bulma-
ları gerektiğine ikna etmiyorsa, 
ikna etmek için daha fazla 
sonuca ihtiyaç vardır. Sadece 
bir gün içinde, işgalciler 9’u 
Kırım’da ve bir tane daha 
Zaporizhzhia yönünde olmak 
üzere 10 savaş uçağını kaybet-

tiler. İşgalciler 
ayrıca zırhlı 
araçlar, mü-
himmatlı de-
polar, lojistik 
güzergahlar 
gibi konularda 
da yeni ka-
yıplara maruz 
kalıyor” şeklin-
de konuştu.
DHA

UKRAYNA’DA 13UKRAYNA’DA 13
KKiiSSii DAHA OLDU! DAHA OLDU!

BERLUSCONI  
DÖNÜYOR!
İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, ey-
lülde yapılacak erken genel seçimlerde senatör 
olabilmek için aday olmayı düşündüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Marhanets’e düzenlediği saldı-
rı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin durumu ağır olmak üzere 10’dan fazla yaralı olduğunu bildirdi

ÜLKEDE, 25 
Eylül’de yapıla-
cak erken genel 

seçimler öncesinde 
İtalyan siyasetinde, sağ 
ve sol cephelerde seçim 
kampanyası çalışmaları 
sürüyor. Merkez sağ itti-
fak içinde yer alan Forza 
Italia Partisi’nin lideri ve 
eski başbakan Berlusconi, 
katıldığı bir radyo progra-
mında yaptığı açıklamada, 
“Senato için aday olmayı 
düşünüyorum. Forza 
Italia dışından bile birçok 
kişiden gelen baskılar 
sonrasında bu şekilde 
hepimiz mutlu olacağız.” 
dedi. Berlusconi, merkez 
sağ ittifak içindeki liderlik 
mücadelesiyle çok ilgilen-
mediğini belirterek, “Bu 
çok da tutkulu olduğum 
şeyler değil. Ben daha 
çok ne yapacağımla, mali 
baskıya ve yargı baskısına 
karşı mücadeleyle ilgile-
niyorum.” diye konuştu. 
85 yaşındaki Berlusconi, 
1994’te siyasete atılmış 
ve İtalya’nın cumhuriyet-
le yönetildiği 1946’dan 
bu yana en uzun süre 
başbakanlık yapan isim 
olmuştu. Berlusconi, vergi 
kaçırdığına hükmedilen 
bir davadan aldığı mahku-
miyet ve 6 yıl siyasetten 
men kararı dolayısıyla 
Kasım 2013’te Senato’da 
yapılan oylama sonrası se-
natörlükten azledilmişti. 
Siyasetten men yasağının 
kalktığı 2019’da Avru-
pa Parlamentosu (AP) 
Seçimleri için aday olan 
deneyimli lider, AP’ye 
seçilmişti.

İki lider atışıyor
Ülkede yapılan son 
kamuoyu yoklamaları, 
aşırı sağcı Giorgia Meloni 
liderliğindeki İtalya’nın 
Kardeşleri (FdI) partisini 
birinci, Enrico Letta lider-
liğindeki merkez solun 
çatı partisi Demokratik 
Parti’yi ise ikinci sırada 
gösteriyor. Oy oranları 
birbirine yakın iki lider 
seçim kampanyası döne-
minde atışmaya başladı. 
Meloni, uluslararası 
basına verdiği demeç-
te, yönetime gelmeleri 
halinde anti-demokratik 
bir kayma ve otoriterli-
ğe dönüş olmayacağını, 
kendilerinin bunlarla 

anılmasının safsata oldu-
ğunu kaydetti. Letta ise 
Meloni’nin dış politika-
daki imajını değiştirmek 
istediğini, kendisini pudra 
ile makyajlamaya çalış-
tığını ancak Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban 
ve İspanya’nın aşırı sağcı 
partisi Vox gibi Melo-
ni’nin kendisine referans 
aldığı noktaların ortada 
olduğunu söyledi. Meloni 
ise buna yanıt olarak, 
dış politika konusunda 
Letta’dan ders almayaca-
ğını dile getirerek, partisi 
FdI’nin NATO ve AB yan-
lısı duruşunun tutarlı ol-
duğunu savundu. Giorga 
Meloni, Letta’ya “Makyaj 
için pudraya ihtiyacımız 
yok. Oysa sen çelişkilerini 
alçı ile kapatamayacak-
sın.” yanıtını verdi.

Kamuoyu yoklamaları 
ne diyor?
Farklı kamuoyu yoklama-
larında, faşizan eğilimli 
sağcı FdI’nin oy oranı 
yüzde 23-25 bandında 
çıkıyor. Merkez solun çatı 
partisi PD ise yüzde 22-24 
ile ikinci sırada yer alıyor. 
Anketlere göre, bu iki par-
tiyi merkez sağ ittifakta 
yer alan Lig, yüzde 12-14 
civarındaki oranla takip 
ediyor. 5 Yıldız Hareke-
ti’nin oyu yaklaşık yüzde 
9-11, Berlusconi’nin partisi 
Forza Italia’nın (FI) oy 
oranı yüzde 7-9 civarında 
görünüyor. Oyları yükseliş 
trendindeki Az Partisi’nin 
de oy oranının yüzde 4-6 
bandında olduğu belir-
tiliyor. Mevcut anketler, 
FdI, Lig ve FI’den oluşan 
merkez sağ ittifakın 
seçimlerden hükümet 
kuracak çoğunluğu elde 
ederek çıkacağını ortaya 
koyuyor. İtalya’da Ma-
rio Draghi liderliğindeki 
geniş katılımlı koalisyon 
hükümeti, 21 Temmuz’da 
3 koalisyon ortağı parti-
nin parlamentoda hükü-
mete desteğini çekmesi 
neticesinde çökmüştü. 
Başbakan Draghi’nin 22 
Temmuz’da istifa etmesi-
nin ardından Cumhurbaş-
kanı Sergio Mattarella, 
parlamentoyu feshederek 
normalde 2023’ün ilk 
aylarında yapılması gere-
ken seçimleri sonbahara 
çekmişti.

ENFLASYON 
YATIŞACAK

BAĞIMSIZLIĞI KUTLADI
BİDEN, temmuz ayı 
enflasyon verisine 
ilişkin değerlendirme-

lerde bulundu. Enflasyonun 
temmuzda değişim gösterme-
diğini belirten Biden, geçen 
ay bazı enflasyon kalemleri-
nin fiyatları artarken, bazıla-
rının fiyatlarının aynı oranda 
düştüğünü aktardı. Biden, 
insanların hala enflasyon 
nedeniyle acı çektiğini ifade 
ederek, “Enflasyonun yatış-
maya başlayabileceğine 
dair bazı işaretler 
görüyoruz.” dedi. 
Avrupa’daki savaş, 
Asya’da salgınla 
ilgili aksamalar 
ve tedarik zinciri 
bozulmaları gibi 
küresel zorlukla-
ra işaret 

eden Biden, “Önümüzdeki 
aylarda biraz daha ters rüz-
garlarla karşı karşıya kalabi-
liriz. İşimiz daha bitmedi.” 
diye konuştu. Biden, hala 
yapacak işleri olduğunu belir-
terek, Enflasyonu Düşürme 
Yasası’nın bir an önce geçi-
rilmesi gerektiğini vurguladı. 
ABD Çalışma Bakanlığı’nın 
bugün açıkladığı verilere 
göre, ABD’de Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) temmuz-

da aylık bazda değişim 
göstermezken, yıllık 
bazda yüzde 8,5 ile 
beklentilerin altında 
artış kaydetti.
ABD’de temmuz ayın-
da yavaşlama gösteren 
enflasyon, haziranda 
yüzde 9,1 ile 41 yılın 

zirvesine çıkmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonun yatışmaya 
başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belir-
terek, “Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla 
karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi.” dedi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 10 Ağustos Ba-
ğımsızlık Günü’nün 213’üncü yılı kutlamaları yapıldı

KUTLAMALAR 
kapsamında Baş-
kent Kito’daki tarihi 

Bağımsızlık Meydanı’nda 
gerçekleştirilen askeri geçiş 
töreninde Cumhurbaşkanı 
Guillermo Lasso, Savunma 
Bakanı Luis Lara ve kabi-
nenin diğer üyeleri hazır 
bulundu. Cumhurbaşkanı 
Lasso, geçit töreni öncesi 
terfi alan generalleri kutla-
yarak madalyalarını takdim 
etti. Lasso, burada yaptığı 
konuşmada, bugünün özel 

bir anlam taşıdığını be-
lirterek, “Ekvatorluların, 
özgürlüğümüz ve bağım-
sızlığımız için başlattıkları 
bu savaş, kahramanlarımızı 
hatırlamamız için özel bir 
gündür.” ifadesini kullandı. 
General Antonio Jose de 
Sucre liderliğindeki isyancı 
kuvvetler, yaklaşık 200 yıl 
önce ülkenin kurtuluş savaşı 
olarak bilinen Pichincha Sa-
vaşı’nda, İspanyol yanlılarını 
mağlup ederek bağımsızlık 
savaşının fitilini yakmıştı.

KAZAKİSTAN hükü-
meti, askeri istihbarat 
alanında Türkiye ile iş 

birliği protokolünü onayladı. 
Kazakistan hükümeti tarafından 
yayımlanan kararnamede, Ka-
zakistan ile Türkiye arasında 10 
Mayıs’ta imzalanan askeri istih-

barat alanında iş birliğine ilişkin 
protokolün onaylandığı belirtil-
di. Kararnamede, “Taraflar, ilgi-
li protokol kapsamında güncel 
konularda askeri istihbarat 
bilgisi ve uzman değerlendirme-

lerinin karşılıklı değişimi; taraf 
devletlerin güvenliğine tehdit 
oluşturan bölgedeki askeri ve 
politik durumların izlenmesi 
gibi alanlarda iş birliği yürüte-
cek.” ifadesi kullanıldı.

Kazakistan ile askeri iş birliği
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

SIMGE, Focus Istan-
bul Etkinlik Yönetimi 
tarafından düzenle-

nen Istanbul Festivali’nde 
önceki akşam sahneye çıktı. 
Simge’nin sevilen şarkılarına 
Istanbul Festivali’nde 60 bin 
müzikseverler coşkuyla eşlik 
etti… Sahneye siyah transpa-

ran Bekir Gökmen imzalı bir kı-
yafetle çıkan Simge yeni yaşını 
sahnede pastasının mumlarını 
üfleyerek girdi. Simge, ‘Iyi ki 
doğdun Simge’ diye seslenen 
60 bin kişilik koro eşliğin-
de doğum günü pastasının 
mumlarını üfledi. 41’nci yaşını 
sahnede kutlayan Simge‘ye bir 

hayranı 41 kere maşallah diye 
bağırdı… Sahnede yeni şarkısı-
nın 19 Ağustos’ta çıkacağını ve 
şarkısının adının “Ne Güzel” 
olduğunu açıklayan Simge, 
‘Siz bana çok güzel bir doğum 
günü hediyesi oldunuz bende 
sizinle şarkımın adını paylaşı-
yorum’ dedi.

MAVi’DEN YENi
YORULMAR GELDi

Yeni yaşını 60 bin kişiyle kutladı

JOHN Wick serisinin dördüncü filmi 
hayranları tarafından merakla bekleniyor. 
Daha önce vizyon tarihi Covid-19 salgı-

nı nedeniyle ertelenen John Wick 4 izleyici ile 
buluşmaya hazırlanıyor. 

Serinin dördüncü filmi olan “John Wick: 
Chapter 4”un vizyon tarihi belli oldu. 2019’daki 
John Wick: Parabellum’un devamı olan film, 
serinin en uzun filmi olacak. John Wick serisinin 
ilk üç filminde olduğu gibi dördüncü filmin yö-
netmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor. Dör-
düncü filmde Keanu Reeves’e, önceki filmlerde 
yer alan Laurence Fishburne, Lance Reddick 
ve Ian McShane eşlik edecek. Yeni filmle seriye 
katılan oyuncular arasında da Bill Skarsgård, 
Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Ander-
son, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada ve Clancy 
Brown gibi isimler yer alıyor. John Wick 4’ün 24 
Mart 2023’de vizyona girmesi planlanıyor.

 “Selahattin Sarıkaya Şarkıları” albümünün yeni çalış-
ması “Sevda Yüklü Kervanlar” başarılı ve genç müzik 
grubu Mavi Gri yorumuyla bugün ByWillow Müzik 
etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, bu yıl ilk kez düzenlenen İs-
tanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi

ESKI şarkıları yeni nesil 
müzisyenlerle bir araya 
getiren Selahattin Sarı-

kaya Şarkıları proje albümünün 
üçüncü şarkısı olan “Sevda Yüklü 
Kervanlar” alternatif rock gru-
bu Mavi Gri ile yeni bir sound 
kazanıyor.  Dijital platformlarda 
milyonlarca kez dinlenen ve alter-
natif müziğin en iyi gruplarından 
olan Mavi Gri, Sevda Yüklü Ker-
vanlar parçasında da farklı müzik 
tarzlarını bir kez daha dinleyiciye 
yansıtıyor.  Toplamda 20 şarkılık 
bir proje albümü olan Selahattin 
Sarıkaya Şarkıları albümünde 
Mehmet Erdem, Tuğçe Kande-

mir, Mary Jane, Bağzıları, Eda 
Baba, Ceren Gündoğdu, Çağan 
Şengül, Işıl ayman, Yiğit Mahzuni 
gibi başarılı birçok genç müzisyeni 
içinde barındırıyor.  Projenin en 
önemli destekçileri Selahattin 
Sarıkaya’nın kızı Cemile Sarı-
kaya ve Yusuf Uyar da eski ve 
yeni nesli bir araya getiren bu 
anlamlı projenin çok ses getirece-
ğine inandıklarını ve her zaman 
destekleyeceklerini dile getirdi.  
ByWillow yapımcılığında yapılan 
Selahattin Sarıkaya Albümü’nün 
tüm çalışmaları Ekim ayına kadar 
her cuma günü müzikseverlerle 
buluşmaya devam edecek.

POLL Production by Polat Yağcı tarafın-
dan düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava 
Konserleri, bu sene de müzikseverleri Türki-

ye’nin en iyi sanatçılarıyla 
buluşturmaya devam edi-
yor! Boğazın eşsiz man-
zarasında, yazın doyasıya 
eğlenerek yaşanan kon-
serler, etkinlikler ve sahne 
şovlarının sergilendiği 
“Paraf Kuruçeşme Açık-
hava Konserleri”nde bu 
akşam sahne sırası Gök-
han Türkmen’de! Gökhan 
Türkmen ve GTband iki 
saat sürecek performans-
larıyla hem işitsel hem de 
görsel olarak unutulmaz 
bir gece yaşatacaklar. 
Mahşer’le; dijital listele-
rin başında yer alan hem 
de son dönem radyoların 
en sık çaldığı isimlerden 
Türkmen, elde ettiği bü-
yük başarıyla beraber tüm 
yaz boyunca Türkiye’nin 
birçok şehrinde sevenle-
riyle buluştu ve buluşmaya 
devam ediyor.

Yıllardır bir grup için sabah 
saatlerinden itibaren 
konser mekânının önün-

de kuyruk olan, yerlerde oturan, 
heyecan içinde bekleyen bir 
hayran topluluğu görmemiştik. 
Arctic Monkeys’in dün ve önce-
ki gün Zorlu PSM’de verdiği iki 
konser için genç hayranları saatler 
öncesinden kapı önünde sıraya 
girmişlerdi. Sıraya girme nedenleri 
bilet biter korkusu da değil... Arc-
tic Monkeys konserleri açıklanalı 
bir yıl oldu, biletler de kısa sürede 
tükenmişti zaten. Gençler, üst 
düzey İngiliz grubu, özellikle de 
solistleri Alex Turner’ı daha yakın-
dan görebilmek için kapı önünde 
bekliyorlardı. 

Üst düzey grup demişken genç-
lerin bu heyecanını anlamak çok 
mümkün. Çünkü Arctic Monkeys’i 
İstanbul’da en son 2013’te Rock’n 
Coke’ta izlemiştik. Sadece o fes-
tivalde The Prodigy, Jamiroquai 
gibi isimler de vardı. Rock’n Co-
ke’tan bir ay önce Roger Waters, 
İTÜ Stadyumu’nu doldurmuştu, 
bu liste uzar gider... Özetle, AKP 
iktidarının son yıllarda ekonomiyi 
getirdiği hal, Türk Lirası’nın değer 
kaybı, büyük isimlerin Türkiye’ye 
getirilmesinin, getirilse de bilet 

fiyatları gençlerin bu isimleri izle-
mesinin önünde engel oluşturuyor. 
Arctic Monkeys’i 21 yaşında izle-
diğimde “üç beş yıl içinde tekrar 
gelirler” düşüncesi vardı, ancak bu 
olay ben 30 yaşındayken gerçekle-
şebildi. Bu gençler belki de tekrar 
ne zaman izleyebileceklerinden 
bile emin değiller... 

3 yıl sonra ilk konser
Konserin bir diğer önemli nok-
tası, Arctic Monkeys’in üç yıl 
sonra verdiği ilk konser olması. 

Turnelerine Türkiye’den başla-
dılar... Konsere ise “Do I Wanna 
Know”, “Brainstorm” ve “Snap 
Out of it” ile enerjik bir giriş 
yaptılar. Alex Turner yine dans-
larıyla, karizmasıyla, çekici hal 
ve tavırlarıyla ilgililerinin başını 
döndürmeyi başardı.   Konser 
performansıyla ilgili tek derdim, 
9. şarkı olan “Arabella”ya kadar 
süren enerjinin daha sonra şarkı 
seçimleri nedeniyle git gide düş-
mesi. Daha karışık bir “setlist” 
olabilirdi. 18. şarkı “505” sonrası 

sahneden inip tekrar geldiler ve 
hareketli şarkılarının ardından 
“R U Mine” ile güzel bir kapanış 
yaptılar. Grup, 2013 tarihli al-
bümleri “AM”den yedi, “Hum-
bug” ve “Favourite Worst Night-
mare” albümlerinden dört, diğer 
albümlerden de ikişer, toplamda 
21 şarkı söyledi. Bazı şarkılarda 
havaya yükselen yüzlerce telefon, 
konser keyfine bir hayli turp sıktı. 
Konserlerdeki bu telefonla kayıt 
işine karşı Placebo gibi sert tepki 
göstermeli sanırım.

AYDIN DEMİR

Arctic Monkeys’in dün ve önceki 
gün Zorlu PSM’de verdiği iki konse-
re de sevenleri yoğun ilgi gösterdi

ARCTARCTiiC MONKEYS C MONKEYS 
COSTURDUCOSTURDU

Sertap Erener 
BÜYÜLEDI

GÖKHAN TÜRKMEN
bu akşam sahnede

Onur Market’in spon-
sorluğuyla “Onur 
Gecesi” başlığı altın-

da gerçekleştirilen konser, 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 
yapıldı. Özen Onur Market-
ler Grubunun yan kuruluşu 
Onursal Tarımın Genel 
Müdürü Vedat Erdem, 
konserin Onur Gecesi olarak 
düzenlenmesine ilişkin AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, şunları söyledi: “24 
Temmuz’da başlayan ve 
14 Ağustos’a kadar devam 
edecek uzun bir maraton-
da, biz de burada sponsor 
olarak halkımıza, gençle-
rimize bu konuda destek 
olmaya çalıştık. Grup olarak 
her tür projede yer alıyoruz. 
Özellikle sosyal projelerdeki 
imkanlarımızı kullanarak, 
destek olmaya çalışı-
yoruz. Sertap Ere-
ner, bizim için 
gerçekten 
önemli 
bir 
sanat-

çı, ülkeye mal olmuş bir 
sanatçı. Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda bizi bize tem-
sil etmiş bir kişi. O nedenle 
Onur Marketler Grubu ola-
rak burada bulunmayı arzu 
ettik. Bu gecenin bir onur 
gecesi olması bizi daha da 
onurlandırdı. Güzel bir gece. 
Katılım oldukça iyi. Bundan 
da çok mutlu olduk açıkça-
sı.” Konserde yaklaşık bir 
buçuk saat ara vermeden 
sahne alan Sertap Erener ise 
sahnede yaptığı konuşma-
da, dinleyicilerle bir araya 
gelmekten dolayı mutluluk 
duyduğunu söyledi. Usta 
şarkıcı konserde 17 şarkı 
seslendirdi. Erener, “Aç 
Sesini”, “Belki De Dönerim”, 

“Ateşle Barut”, 
“Rengarenk”, 

“Olsun” ve 
“Koparı-
lan Çiçek-
ler” aldı 
parçaları 
hayranları 

ile ses-
lendir-

di.

John Wick 4 ne zaman?

REYHAN Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel 
Alaş ve Metin Özülkü’den oluşan “Şimdi 
90’lar”, geçtiğimiz akşam Bodrum Küfe’de 

sahne aldılar. Rezervasyonları günler öncesinden 
dolan gecede 3 saat sahnede kalan sanatçılar; 
“Adam”, “Üzgünüm”, “Hicran”, “Alladı Pulladı”, 
“Gidesim Gelmiyor” gibi 90’ların hit şarkılarıyla 
Bodrum’da 90’lar rüzgarı estirdiler. “Şimdi 90’lar” 
ekibi, yoğun istek üzerine, her Pazartesi akşamı 
Bodrum Küfe’de sahne alacak.

Bodrum’da 90’lar rüzgarı



KADIKÖY Belediyesi ev sa-
hipliğinde, Ragbi Lig Derneği 
tarafından bu yıl 6’ncısı düzen-

lenen Uluslararası İstanbul Plaj Ra-
gbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış 
sahilinde gerçekleşti. 6 ülkeden 28 
takımın katılımıyla gerçekleşen tur-
nuvada kadınlar kategorisinde Tür-
kiye’den La Bebos takımı, erkekler 
kategorisinde ise Lübnan’dan Lycans 
Black takımı birinci oldu.  Ragbi Lig 
Derneği tarafından düzenlenen 6. 
Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig 
Turnuvası, 6-7 Ağustos tarihlerin-
de 28 takımın katılımıyla, Kadıköy 
Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde 
Kalamış sahilinde gerçekleşti. Tür-

kiye ve yurt dışından turnuvaya 
katılan takımlar 2 gün boyun-
ca kıyasıya mücadele etti. 
Turnuva’ya Türkiye’nin 
yanı sıra İran, Sırbis-
tan, Lübnan, Bul-
garistan, Hollanda 
ve Sırbistan’dan ra-
gbi takımları katıldı. 
Turnuva’da kadınlarda Türki-
ye’den La Bebos takımı, erkeklerde 
ise Lübnan’dan Lycans Black takımı 
birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda 
ikinci olan takımı Kadıköy Ladies, 
üçüncü Red Star oldu. Erkeklerde 
ise Kadıköy Villains ikinci, Beyte-
pe Panterleri ise üçüncü oldu.

FENERBAHÇE , Ally 
Samatta’yı Genk’e 
kiralamaya hazırlanıyor. 

Sarı-lacivertlilerin Belçika 
temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın 
maaş detayı ortaya çıktı. Genk, 
Samatta’nın maaşının yüzde 
50’sini karşılayacak. Belçika 
ekibi, oyuncu tarafı ile son 

detaylarda anlaştıktan sonra 
transferin resmiyet kazanması 
bekleniyor. Jorge Jesus’tan 
Arda Güler açıklaması: Her 
zaman en iyisi olduğunu düşün-
düğüm kararı vereceğim. Fe-
nerbahçe kadroda düşünmediği 
ve yıllık 2 milyon 750 Bin Euro 
kazanan Ally Samatta’nın maaş 

yükünden 1.3 milyon Euro 
tasarruf edecek ancak yine 
de kasasından 1 milyon 
375 bin Euro çıkacak. 6 
milyon Euro bedel ile Aston 
Villa’dan transfer edilen Ally 
Samatta, geçen sezon bir diğer 
Belçika ekibi Royal Antwerp’e 
kiralanmıştı.

Jorge Jesus’un gelecek planları arasında yer almayan Ally Samatta, Genk’e kiralanıyor. Belçi-
ka ekibinin, Tanzanyalı golcünün yıllık ücretinin yarısını karşılayacağı öğrenildi. Bu doğrul-
tuda Fenerbahçe, Samatta’nın maaşının 1.3 milyon Euro’sunu ödemeye devam edecek

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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SPOR Toto Süper Lig ön-
cesinde takımı yeni sezona 
3-4-1-2 oyun anlayışıyla ha-

zırlayan Beşiktaş Teknik Direktö-
rü Valerien Ismael, bu planından 
vazgeçmişti. Lige 4-3- 3’le başlayıp 
oyun sisteminin değişmesiyle sol 
kanada takviye kararı alan Be-
şiktaş, Marsilya’dan Konrad de 
la Fuente’yi gündemine almıştı. 
Bonservisi Marsilya’da bulunan 
21 yaşındaki ABD’li sol kanat 
için görüşmeler devam ediyor. Bu 
transferde Siyah- Beyazlı ekip tek 
değil... Celta Vigo, Olympiakos, 
Nice ve Porto’nun peşinde olduğu 

Fuente için Kartal 
büyük bir yarışta...

Kontratta 
opsiyon da olacak
Kulübüyle 2025’e 
kadar sözleşme-
si bulunan genç 
oyuncuyu kiralamak isteyen Si-
yah-Beyazlılar, kontrata satın alma 
opsiyonu da koymayı planlıyor. 
Katalan devi Barcelona’da yeti-
şen Fuente, geçen sezon 3 milyon 
Euro’ya Marsilya’ya transfer oldu. 
23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı 
verdi.

SAMATTA YOLCU
Siyah-Beyazlılar, sol kanat transferindeki hedefleri arasın-
da yer alan Konrad de la Fuente için Avrupa kulüpleriyle 
yarışta. Kartal; Celta Vigo, Olympiakos, Nice ve Porto’nun da 
istediği ABD’li oyuncuyu almak için yoğun mesai harcıyor

Taraftar forvet transferi 
bekliyor, Fenerbahçe 
yönetimi de dört koldan 

arayışlarını sürdürüyor. Maxi 
Gomez için yapılan üçüncü 
teklif de Valencia tarafından 
kabul edilmedi. Uruguaylı 

golcü için 12 milyon Euro’dan 
aşağı inmeyen İspanyollar, bu 

fiyatın altında bir teklifle gelme-
melerini sarı-lacivertli yöneticilere 

iletti. Bu transferi donduran Fener-
bahçe, rotasını eski Beşiktaşlılara 
çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinin 
başında Suudi Arabistan’da Al Nassr 
forması giyen Vincent Aboubakar 
bulunuyor. Kamerunlu oyuncuyla 
ilk temasın kurulduğu ve kulübüne 
birkaç gün içerisinde teklifin sunula-
cağı öğrenildi.

Aboubakar olmazsa Batshuayi
30 yaşındaki oyuncunun yüksek 
maliyeti nedeniyle transferin ger-
çekleşmeme ihtimaline karşın, 
sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu 
Beşiktaş ‘ta geçiren Michy Batshu-

ayi’yi de gündemine aldı. Aboubakar 
için satın alma opsiyonlu kiralık 
seçeneğini düşünen Fenerbahçe, 28 
yaşındaki Batshuayi içinse Chelse-
a’den bonservisli 
transfer planlıyor. 
Her iki oyun-
cu için kısa 
süre içerisinde 
harekete geçilip 
sonuca ulaşılma-
sı hedefleniyor. 
Fenerbahçe bu 
oyunculardan 
sadece 
birini 

transfer edecek. Jesus’un her iki 
isme de onay verdiği ve takımın sis-
temine uygun olduğu yönünde görüş 
bildirdiği kaydedildi.

Taraftarla yıldızı barışmadı
Beşiktaş’ta geçen sezon 150 bin 
Euro karşılığında kiralık olarak 
forma giyen Michy Batshuayi, taraf-
tarların ondan istediği performansı 
veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir 
katkı sağladı. Kongo asıllı Belçikalı 
oyuncu, kariyerinde Standard Liege, 

Marsilya, Chelsea, Dortmund, 
Valencia, Crsytal Palace ve son 
olarak Beşiktaş formasını giydi. 
Chelsea bir yıllık anlaşması 
olan ve kadroda düşünme-
diği 28 yaşındaki oyuncuyu 
göndermeye sıcak bakıyor. 
Kariyerinde 390 maça çıkan 

Batshuayi 142 gol-39 
asiste imza attı.

YA ABOUBAKARYA ABOUBAKAR
YA BATSHUAYIYA BATSHUAYI

Sarı-lacivertli ekip, transferde forvet listesinin başına Beşiktaş’ın eski yıldızı Vincent 
Aboubakar’ı koydu. Bu transfer gerçekleşmez ise Michy Batshuayi için şartlar zorlanacak

ZILE Belpınarlı genç 
sporcu Erkan Katıkçı, 
Pegasus lakabının hakkını 

vermeye devam ediyor. Mani-
sa’nın Muradiye ilçesinde rakibi 
Serkan Çelik’i mağlup eden 
Katıkçı, CFA kemeri takmaya 
hak kazandı. Katıkçı’ya keme-
ri Türkiye’nin önde gelen ring 

sporcularından Tarık Sayın taktı. 
Kazandığı maç sonrası açıklama-
larda bulunan Katıkçı büyük bir 
mutluluk yaşadığını belirterek, 
“Profesyonel arena yalnızca ger-
çek şampiyonların yeridir. Sahte 
şampiyonların yeri değildir. Ben 
de bugün gerçek bir şampiyon ol-
duğumu gösterdim” dedi. Kemeri 

Muharrem ayında kazandığının 
da altını çizen Katıkçı, “Kerbela 
şehitlerimizi asla unutmayacağız. 
Onların yürüdüğü hak ve adalet 
yolundan yürümeyi sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlar yaşadı
Karşılaşma öncesi salona girdiğin-

de çok duygulandığını ve atmosfe-
rin çok güzel olduğunu kaydeden 
Erkan Katıkçı, “Yanımda olan 
arkadaşlarıma, akrabalarıma, 
hemşehrilerime ve tüm sevenle-
rime sonsuz teşekkür ediyorum. 
Beni gerçekten çok duygulandır-
dılar. Bu başarıyı onlara armağan 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZILELI PEGASUS KEMERIN SAHIBI OLDU
Pegasus lakaplı milli sporcu Erkan Katıkçı, Manisa’nın Muradiye ilçesinde rakibi Serkan Çelik ile yaptığı maçı kazanarak, CFA kemerin sahibi oldu

KONRAD DE LA 
FUENTE ATAGI

BEŞIKTAŞ, Spor Toto 
Süper Lig’in 2’nci hafta-
sında Alanyaspor ile oy-

nayacağı maçın hazırlıklarına, 
bugün yaptığı salon çalışmasıy-
la devam etti. Teknik direktör 
Valerien Ismael’in yardımcıları 

yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisle-
ri’nde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve 
kondisyon çalışmasıydı. Futbolcular, üç grup 
halinde değişmeli olarak; bisiklet, kuvvet ve 
stretching çalışmaları gerçekleştirdi. Siyah-be-
yazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, 
yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Beşiktaş 
salonda çalıştısalonda çalıştı

Kadıköy ragbi turnuvası yaptıKadıköy ragbi turnuvası yaptı

Efeler 2’de 2 yaptıEfeler 2’de 2 yaptı
A Milli Erkek Voleybol 
Takımı, 2023 CEV Avrupa 
Voleybol Şampiyonası Ele-

meleri’nde Danimarka’yı evinde 
19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11’lik 
setlerle 3-1 mağlup etti. A Milli 
Erkek Voleybol Takımı, 2023 
CEV Avrupa Şampiyonası Eleme-

leri’nde grubunu ilk sırada tamam-
laması veya en iyi 5 grup ikinci-
sinden biri olması halinde adını 
Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne 
yazdıracak. Elemelerde A Gru-
bu’nda yer alan Filenin Efeleri, 
üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar 
günü Danimarka ile oynayacak.



SÜPER Lig ‘in son şampiyonu Trab-
zonspor, özellikle savunma hattına 
takviye adına çalışmalarını sürdürü-

yor. Bordo-Mavililerin gündeminde yer alan 
isimlerden biri de Valencia’dan Mouctar 
Diakhaby... Las Provincias’ın haberine 
göre Diakhaby’nin sözleşmesi 2023’te sona 
erecek olsa da Valencia, oyuncu için yüksek 
bonservis talebini sürdürüyor.  Valencia’nın 
2018’de 15 milyon Euro bonservis bedeli 
karşılığında Lyon’dan transfer ettiği Diakha-
by için sezon sonunda bitecek sözleşmesine 
rağmen 10 milyon Euro bonservis talep ettiği 
aktarılıyor. Trabzonspor’un teklifiyle Valen-
cia’nın istediği arasında 6 milyon Euro’luk 
bir fark olduğu aktarılmakta.  Diakhaby için 
4 milyon Euro öneren Trabzonspor’un ay-
rıca sonraki satıştan %15 pay seçeneğini 
teklife dahil ettiği belirtiliyor. 

TRABZONSPOR 
altyapısının son ürünü 
Ahmetcan Kaplan, 

kariyerine Avrupa’da 
devam edecek. Nisan 

ayından beri 19 yaşın-
daki stoperi takip eden 
Ajax, kıran kırana 

pazarlıkların ardın-
dan 9.5 milyon Euro 
bonservis ödemeyi 

kabul etti. Söz-
leşmede ayrıca 
başarı bonus-
ları yer alıyor. 
Güncel kurla 
yaklaşık 175 
milyon TL’yi 

kasasına koya-
cak olan Trab-

zonspor, kontrata 
yüzde 15’lik sonraki 
satıştan pay mad-
desini de koydur-
du. Bu madde 
önemli çünkü Ajax 

son 2 sezonda oyun-
cu satışından tam 287 

milyon Euro gelir sağladı. 
Ahmetcan’ı da önemli bir 
yatırım olarak gören Hollan-
da devi, genç savunmacıyı 
parlatıp yüksek rakamlara 
göndermeyi hedefliyor.

5 yıllık sözleşme imzalayacak
Geçtiğimiz sezon A takımda forma şansı 
bulan solak stoper, sadece 1 senede 
vitrin yaparken; 17.5 milyon Euro’ya 
Lille’e giden Yusuf Yazıcı’nın ardından 
altyapıdan yetişip Trabzonspor’a ciddi 
para kazandıran bir diğer oyuncu ola-
cak. Ajax’la 5 yıllık sözleşme konusunda 
anlaşmaya varan Ahmetcan Kaplan’ın, 
hafta sonuna kadar Hollanda’ya gideceği 
belirtildi. Rusya ve İtalya’dan da talipleri 
olan Ahmetcan için en iyi teklifi Ajax 
yaparken, Hollanda ekibinin geçtiğimiz 
yılın nisan ayından bu yana genç oyuncu-
yu takip ettiği ortaya çıktı.

Trabzonspor, geçen sezon A takıma yükselen 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan’ı 
9.5 milyon Euro yani 175 milyon TL’ye Ajax’a sattı. Kontratta başarı bonus-

ları yer alırken, Hollanda devi sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek

GALATASA-
RAY , son 
yılların en büyük 

transfer gelirlerinden 
birini Victor Nelsson’u 

satarak elde edecek gibi 
görünüyor. Sevilla’nın 

Marcao’dan 
sonra kadrosuna 

katmak üzere 
teklif üstüne 
teklif yaptığı 
ve son ola-
rak bonus-
larla birlikte 

18 milyon 
Euro’ya kadar 

çıktığı Nelsson 
için bu kez Everton da 

devreye girdi. İngiliz devinin 
ilgisiyle birlikte masadaki ra-
kam 20 milyon Euro’ya yüksel-
di. Her ne kadar Galatasaray 
Yönetimi, Danimarkalı fut-
bolcunun 25 milyon Euro’luk 
çıkış maddesinin ödenmesini 
beklese de bu teklife de ol-

dukça cazip gözüyle bakılıyor. 
Sarı- Kırmızılılar’ın tek isteği, 
Nelsson’un ligdeki Giresunspor 
maçında da oynayarak taraftara 
veda etmesi ve yeni takviyeler 
için kulübe zaman kazandır-
ması.

Gelen para transfere gidecek
Geçen sezon başında 7 milyon 
Euro’ya transfer edilen Nels-
son, böylece 1 senede değerini 
3’e katlamış olacak. 23 yaşında-
ki futbolcunun Danimarka Mil-
li Takımı ile Katar’daki Dünya 
Kupası’nda forma giyeceği de 
düşünülürse, değerinin daha 
da artması olası. Ancak oyun-
cunun Erden Timur ile yaptığı 
son görüşmede, “Hayallerim 
var ve gitmek istiyorum” de-
mesi, Galatasaray cephesinde, 
“Biz bu süreci daha fazla uzat-
mayalım” görüşüyle karşılandı. 
Nelsson’dan elde edilecek gelir, 
gündemdeki takviyelerin bon-
servisleri için kullanılacak.

Haris Seferovic, Lucas 
Torreira, Abdülkerim 
Bardakçı, Dries Mertens 

ve Sergio Oliveira gibi yıldız 
futbolcuları kadrosuna katan 
Galatasaray , iç transferde de 
önemli hamlelere imza atıyor... 
Başkan Dursun Özbek ve yöneti-
mi, geçen sezon kiralık oynadığı 

Adana Demirspor’da yaka-
ladığı çıkışı sarı kırmızılı 

takımda da sürdüren 
Yunus Akgün’ün söz-

leşmesini uzatmk için 

harekete geçti.

Bedelsiz gitmesi önlenecek
Kontratının bitimine 1 yıl kalan 
Yunus’un ücretine zam yapılarak 
sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak ve 
2024-25 sezonu sonuna dek kal-
ması sağlanacak. Halen yıllık 900 
bin TL ile takımın en az kazanan 
futbolcusu olan Yunus’a tam 13.3 
kat zam yapılarak ücreti 12 milyon 
TL’ye çıkarılacak. Yönetimi böy-
lelikle oyuncudan daha yüksek ve-
rim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz 

gitmesini engellemeyi hedefliyor.

Değeri son bir yılda uçuşa geçti
Yunus Akgün ile önümüzdeki 
günlerde masaya oturup yeni 
sözleşme teklif edecek olan Gala-
tasaray yönetimi, ardından benzer 
durumdaki diğer oyunculara 
yönelerek iç transfer çalışmalarını 
sürdürecek. Bir yıl önce 2 mil-
yon Euro olan Yunus’un piyasa 
değeri, bu süreçte gösterdiği 
performansla 7.5 milyon Euro’ya 
dek yükseldi.

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün’ün Avrupa kulüplerinin radarına 
girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla 
masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak. Sarı-Kırmızılılar, Yunus’a imzayı 
attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Savunma hattına takviye için arayışlarını sürdüren 
Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Mou-
ctar Diakhaby için kulübü Valencia oldukça 
yüksek bir bonservis talep ediyor

Sevilla’nın 18 milyon Euro önerdiği Nelsson için son olarak Everton da devreye 
girdi, fiyat 20 milyon Euro’ya kadar yükseldi. Sarı-Kırmızılılar ise ayrılmasına kesin 
gözüyle bakılan Danimarkalı’yı Giresun maçında oynatmadan göndermek istemiyor

AYRILIK VAKTI GELDI

YUNUS’AYUNUS’A  
SUPER ZAMSUPER ZAM

GALATASARAY , Victor Nel-
sson’a alternatif bulmak için 
düğmeye bastı. Danimarkalı 

oyuncunun ayrılık için geri sayıma 
geçmesiyle beraber, stopere iki tak-
viye yapmaya karar veren Sarı-Kır-
mızılılar’ın gündeminde yine Kaan 
Ayhan var. Milli futbolcunun kulü-
büyle görüşmek için birkaç gün içinde 
İtalya’ya gitmeye hazırlanan Erden 
Timur, aynı zamanda Sassuolo’dan 
sağ bek Mert Müldür’ü de isteyecek. 
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
Siyah-Beyazlılar’ın da istediği Kaan 
için İtalyan kulübünün 9-10 milyon 
Euro’luk bir beklenti içinde olduğunu 
dile getirmişti. Galatasaray Yönetimi 
ise bu operasyonun 5 milyon Euro’ya 
tamamlanabileceğini düşünüyor. 
Bütçe de buna göre hazırlanmış du-
rumda. Mert Müldür için de 7 milyon 
Euro’ya kadar çıkılacak, 
fakat önceliğin Kaan’da 
olduğu belirtiliyor.

Giresun maçından 
sonra
Gündemdeki diğer sto-
per 25 yaşındaki And-
reas Hanche- Olsen’in 
transferinde de son 
viraja girildiği öğrenildi. 
Galatasaray, Norveçli 
savunmacıyı 3.5 milyon 
Euro bonservis bedeliy-
le kadrosuna katmaya 
hazırlanıyor. Başarılı 
savunmacıyla da senelik 
750 bin Euro üzerinden 

anlaşma sağlandığı kaydedildi. Sarı- 
Kırmızılılar’ın Olsen transferini Gi-
resunspor maçından sonra açıklaması 
bekleniyor. Belçika’nın Gent takımın-
da forma giyen 1.85 boyundaki Olsen, 
stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte 
de görev yapabiliyor. Fredrik 
Midtsjö ile aynı menacerlik 
şirketine bağlı olan Norveçli 
futbolcunun, Galatasaray’a 
gelmek için sabırsızlandığı 
ifade edildi. Kaan Ayhan’ın 
bonservisi için Galatasaray’ın 
gözden çıkardığı bedel 5 milyon 
Euro. Aynı görüşmede Mert 
Müldür için de teklif yapılması 
bekleniyor.

Denayer’den haber 
bekliyorlar!
Lyon’dan ayrıldıktan sonra yük-

sek maaş talebi nedeniyle 
şu ana kadar hiçbir takımla 
anlaşamayan Jason De-
nayer de Galatasaray’ın 
gündemindeki yerini 
koruyor. Ancak Sarı- 
Kırmızılılar, Belçikalı 
savunmacı için bütçe 
yükseltmeye sıcak 
bakmıyor. Denayer’e 
son bir teklif yapıldığı 
ve haber beklendiği 
belirtiliyor. Eğer Jason 
Denayer yeniden Ga-
latasaray’a gelmeyi ka-
bul ederse, stoperdeki 
yol haritasının yeniden 
belirleneceği öğrenildi.

Nelsson’un ayrılık için geri sayıma geçmesiyle stoper transferine 
hız veren Galatasaray’da hedef, Kaan Ayhan ve Olsen... ErdenTimur, 
bir kaç gün içinde İtalya’ya giderek Kaan’ın kulübü Sassuolo ile 
bizzat görüşecek. Norveçli Olsen içinde artık son aşamaya gelindi

NELSSON YERiNE 
KAAN AYHAN

DenayerDenayer

19 YASINDA 
9.5 MiLYON EURO!

SÜRPRİZSÜRPRİZ

TRANSFERTRANSFER

SERVET ISTEDILER!



Profesyonel kadrosu ile Özel 
Esencan Hastanesinde hijyenik 
ve konforlu ortamda uzman 

hekim ve dinamik ekip kadrosuyla 
gerçekleştirilen sünnet organizas-
yonunda yaklaşık 2 bin Esenyurtlu 
çocuğun sünnet işlemi gerçekleştiril-
di. Sünnet olan minikleri ziyaret eden 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, “Çocuklarımıza 
sağlıklı bir gelecek sunmak ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza destek olmak 
için geleneksel olarak düzenlediğimiz 
programda, yüzlerce çocuğumuzun 
sünnetlerini modern cerrahi yöntem-

lerle gerçekleştiriyoruz. Miniklerimi-
ze sağlıklı ve huzurlu yaşam diliyo-
rum” dedi. 

Ailelerimize hayırlı olsun
Çocuklar ve aileleriyle tek tek 
sohbet ederek hatıra fotoğrafı 
çekilen hastanenin Genel 
Müdürü Atakan Özkan, “Özel 
Esencan Hastanesi olarak 
çocuklarımızın bu önemli gü-
nünde onlarla birlikte olmak-
tan çok mutluyuz. 3 hafta sü-
recek etkinlikte 2000 çocuğun 
sünnet işlemini hastanemizde 
gerçekleştireceğiz. Hem 
çocuklarımıza hem ailelere 

hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.  Şölen 
kapsamında sünnet edilen çocuklar 
kendileri için hazırlanan çeşitli arma-
ğanlar ve ikramlar eşliğinde keyifli 
anlar yaşayıp acılarını unuttular.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye-
si İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
tarafından, Belediye Çok Amaçlı 
Salonu’nda düzenlenen eğitimde; 
Stratejik Yönetim ve Araştırmalar 
Derneği’nde görev yapan eğitmenler, 
2 gün boyunca personeli konuyla ilgi-
li bilgilendirdi. Elektronik İhale’nin 
detayları, karşılaşılacak sorunlar ve 
söz konusu sorunların çözümü gibi 
konuların ele alındığı eğitime çok 
sayıda personel katıldı.

Yeni ihale usulü ‘Elektronik İhale’
Kamu İhale Kurumu; kamu kaynak-
larının daha etkili ve verimli kullanıl-
masını sağlamak, ihalelerin şeffaflı-
ğını korumak, personelin iş yükünü 
ve her alanda maliyeti azaltmak, 
zamandan ve mekândan tasarruf 
sağlamak ve adil bir rekabet ortamı 
oluşturmak amacıyla mevcut olarak 
kullanılan ihale yönteminin yerini 

alacak E- İhale yöntemi hakkındaki 
çalışmalarını tamamladı. Buna göre 
aşamalı olarak Ağustos ayında baş-
layan yeni dönem Ekim ayından iti-
baren tüm açık ilanla yapılan ihaleler 
için zorunlu olacak. Elektronik İhale 
sistemiyle artık fiziki ihaleler; taraf-
lar karşı karşıya gelmeden elektronik 
ortamda olacak ve fiyatlar kolaylıkla 
karşılaştırılabilecek. Teklif ve teklife 
ait bilgiler ise şifreli zarflarla idarele-
re gönderilecek ve her türlü sorunun 
önüne geçilecek.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Özel Esencan Hastanesi sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Bu amaçla 
Esenyurt Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, pandeminin 
ardından Esenyurt ilçesinde bulunan Özel Esencan Hastanesi’nin ev sahipliğinde yeniden düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, Kamu İhale Kurumu’nun Ekim ayından itibaren zorunlu 
olarak hayata geçireceği Elektronik İhale Usulü ile ilgili belediye personelinin bilgi-
lendirilmesi ve yeni sisteme hızlı bir şekilde adapte olması amacıyla eğitim düzenledi

Geçtiğimiz yıllarda tatil yapmak için Bodrum’u tercih eden Pınar Altuğ, bu kez soluğu Mar-
maris’te aldı. Ünlü oyuncu, önceki gün teknesini demirlediği Selimiye’de objekti� ere yansıdı

TAYLAN DAŞDÖĞEN

YAKUP TEZCAN

Marmaris’e demir attı
47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün 
Selimiye’ye demirlediği teknesinde 
görüntülendi. Yan tekneye yüzen Pınar 
Altuğ, misafirliğe gitti. Daha sonra aynı 
şekilde geri dönen Altuğ, elinde kahve-
siyle güneşlendi. Bikini giydiği görülen 
ünlü oyuncunun keyifli anları, objektif-
lere yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz yıl 
yaptığı bir açıklamada yoğun bir dönem 
geçirdiğini söyleyen Altuğ, “Hepimiz 
çalışıyoruz, yorulduğumuz zamanlar 
oluyor. Kendimizi nerede iyi hisseder-
sek, orada o ortamda oluyoruz. Ben bu 
zamana kadar kimseye dirsek atma-
dım, ortada para varsa hepimiz çalışıp 
kazanalım. Önümde duran olursa ezip 
geçerim!” demişti.

BELEDİYE İHALE EĞİTİMİ
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İKİ BİN COCUGAİKİ BİN COCUGA
SUNNET HİZMETİSUNNET HİZMETİ

Efsane geri dönüyor
TÜRK rock müziğine damgasını vuran 
efsane grup Seksendört, 3 yıllık bir ara-
nın ardından kuruluş kadrosu ile tekrar 
bir araya geliyor. Pande-
mi’nin hemen öncesinde 
solo projelerini gerçekleş-
tirmek üzere 3 yıllık bir ara 
veren grup, gitarda Arif 
Erdem Ocak, bas gitarda 
İsmail Okan Özen, davulda 

Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Ve-
libaşoğlu’nun bulunduğu ilk kadronun 
tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine 

büyük bir sevinç yaşattı. 
Özlenen şarkılarıyla 
konserlere hızlıca dön-
meyi planlayan grup, bir 
yandan da kayıtları yurt 
dışında gerçekleşen üç 
yeni şarkı hazırlıyor. 


