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Birlik beraberlik
mesajları verildi

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, İYİ Parti İs-

tanbul Milletvekili Ümit Beyaz,
İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Ser-
kan Yalım ve beraberindekileri ma-
kamında ağırladı. Avcılar için
birlik beraberlik içerisinde oldukla-
rını kaydeden Hançerli, İYİ Partili
isimlere ziyaretleri için teşekkür
ederek; “Avcılar'ı katılımcı bir anla-
yışla yönetiyoruz. Her görüşten,
her düşünceden insanımızın fikri
Avcılar'ın yararına olduğu müd-
detçe bizim için çok değerlidir”
ifadelerini kullandı.
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Kendimiz üretiyoruz
kendimiz yetiştiriyoruz

Silivri Belediyesi, Gümüş-
yaka’da düzenlediği törenle 60

çiftçiye 72 bin TL değerindeki 12 ton
tohumluk arpayı bedelsiz olarak da-
ğıttı. Burada konuşan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz,  “Biz bu
destekleri belediyemizin kasasından
tek kuruş çıkmadan ama belediyemi-
zin kasasına da tek kuruş koymadan
yapıyoruz. Kendimiz üretiyor, kendi-
miz yetiştiriyor, ekiyor, biçiyor, toplu-
yor ve Silivrili hemşehrilerimizle
paylaşıyoruz. Türkiye’ye örnek, öncü
ve önder bir belediye olarak tarıma
verdiğimiz desteklerimiz artarak
devam edecek.” dedi. I SAYFA 4

ç

YIL: 16          SAYI: 5067       FİYAT: 75 Krş 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Bunun adı
vicdansızlık
Bunun adı
vicdansızlık
Bunun adı
vicdansızlık
Bunun adı
vicdansızlık
Bunun adı
vicdansızlık
Bunun adı
vicdansızlık

BİZ HAİN MİYİZ?

Milletin büyük
ahını aldınız!

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, Batı Karade-

niz'de yaşanan sel felaketine ilişkin
değerlendirmelerde bulunarak ikti-
dara yüklendi. Sosyal medya hesa-
bından açıklamalar yapan Karabat,
“Şimdi soruyorum; Dere yataklarına
konut yapılmamasını savunanlar mı
hain? Yoksa dere yatağına konut
yaptırmaya izin verip yandaşı zengin
edenler mi hain? Bu milletin ahını al-

dınız” ifadelerini
kullandı. İktidarın
seldeki can kayıpla-
rından sorumlu ol-
duğunu da aktaran
Karabat, hükümet
yetkililerinin vatan-
daşa hesap ver-
mesi gerektiğinin
altını çizdi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, sosyal medya üzerinden gün-

dem değerlendirmesinde bulundu ve
muhalefet partilerini yalancılıkla suçladı.
'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele
Kurulu' adıyla bir heyet kurulduğunu söy-
leyen Bahçeli “Bundan sonra onlar kaça-
cak biz kovalacağız. Türk milleti, yalan
haberlerden, yalan siyasetten, yalan beya-
natlardan, aklıyla alay eden sefil zihniyet-
lerden bıkmış usanmıştır” dedi. I SAYFA 7

CEMEVLERİ İBADETHANEDİR!
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu önceki gün Tuzla Ay-

dınlı Hakev Vakfı Cemevi'nde
muharrem orucu açma lokmasına
katılmış, Alevi vatandaşların mate-
mine ortak olmuştu. Burada yaptığı
konuşmasında, “Cemevleri ibadet-
hanedir. Başka bir tanıma da muh-
taç değildir” diyen İmamoğlu, “Alevi
vatandaşlarımızın en candan, en bi-
rinci hakkı olan ibadetlerini yaptık-

ları yerler ibadethanelerimizdir.
Başka hiçbir tanıma ve tarife muh-
taç, asla değildir. O bakımdan İBB
olarak, kurumsal anlamda üzeri-
mize hangi vazife düşüyorsa,
bu güzel kentimizde yaşayan
milyonlarca Alevi vatandaşı-
mızın her türlü inancına dair
hizmetlerimizi sonuna kadar
yapmakla yükümlüyüz” 
ifadelerini kullanmıştı.
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1 GÜN SONRA SALDIRI OLDU

İmamoğlu'nun Tuzla'daki
bu açıklamalarının ardından

dün Pendik'ten Ali Baba Sultan
Cemevi'ne saldırı haberi geldi.

Cemevi dedesi Tahir Aslantaş
saldırıyı duyururken, “Cemevinin
arka penceresi kimliği belirsiz kişi
veya kişiler tarafından kırılarak
cemevine saldırı yapılmıştır. Ge-
reken araştırma ve inceleme ya-
pılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Meydana gelen gelişmeler üzerine
kamuoyuna açıklamalarda bulunan
Alevi kanaat önderleri ise İmamoğ-
lu'nun sözlerinin ardından gelen bu
saldırının provokasyon niteliği taşı-
yabileceği uyarısında bulundu. Yet-
kililerden önlem alınmasını isteyen
Alevi dedeleri, “İstanbul'daki ve
diğer şehirlerimizdeki cemevlerinin
güvenliğine hassasiyetle yaklaşıl-
malı” diye konuştu. I SAYFA 4-9
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Batı Karadeniz bölgesindeki etkili
aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kas-

tamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su
baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı
44’e yükseldi. AFAD’dan yapılan son açıkla-
mada, “Yaşanan sel nedeniyle Kastamo-
nu'da 36, Bartın'da 1, Sinop'ta 7 vatandaşı-
mız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın

tedavilerine hastanelerde devam edilmekte-
dir ” denildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı
da, sel felaketinin yaşandığı bölgeye toplam
23 milyon TL nakdi ödenek gönderildiği bil-
dirildi. İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki
hesabından yapılan açıklamada, “Selden 
etkilenen bölgelerde devletimiz, milletimizin
yanında” ifadelerine yer verildi.
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AFAD TABLOYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

SEL FELAKETINDE
44 KISI VEFAT ETTI
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BABA-OGUL
DEHSET SACTI

Olay, dün saat 00.00 sırala-
rında Esenyurt Koza Mahal-

lesi'nde yaşandı. Alkol ve uyuşturucu
madde aldığı iddia edilen C.A. ve
oğlu Y.A., kafe içindeki yabancı uy-
ruklu müşterilerle sözlü olarak tartış-
maya başladı. Tartışmanın giderek
büyümesi üzerine kafe çalışanları
araya girdi. Araya giren çalışanlara
da hakaretler eden baba oğul, bu
sefer ellerine aldıkları kesici aletlerle

çevreye saldırmaya başladı. Kafenin
içinde başlayan kavga, diğer çalışan-
ların da müdahale etmesi ile dışarıya
taştı. Saldırganlar, iş yeri çalışanların-
dan ikisinin yüzüne satır ile vurdu.
Kanlar içinde kalan çalışanları gören-
lerin ihbarı üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri gelirken, baba oğul
olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri,
çalışanları yaptıkları ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırdı. I SAYFA 3
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Esenyurt'ta alkol
ve uyuşturucu

madde etkisinde
olduğu öne sürü-

len baba oğul, so-
kakta tartıştıkları

esnafa satır ve
kırık cam parçala-

rıyla saldırdı.
Şüpheliler, 2 kişi-

nin yüzünü keser-
ken, yaşananlar

güvenlik kamera-
sına yansıdı

Son günlerde gündemden düşmeyen, taksicilerin turistler-
den fazla para almasıyla ilgili yaşananlara bir yenisi daha

eklendi. Taksim'den aracına aldığı İranlı gelin ve damadı 1 kilo-
metre uzaklıktaki Şişli Evlendirme Dairesi'ne getiren taksici, 200
lira talep etti. Taksicinin fazla para istediğini fark eden gazeteciler,
araya girerek alınan fazla paranın iade edilmesini sağladı.
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‘Hayır'da hayır
vardır’ (2)
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Onlar 
kaçar biz
kovalarız! Romalı düşünür ve yazar

L.A.Seneca, “konuşmak aklın ön
sözüdür” der. ‘Hayır’ diyemediği
için ‘Evet’ kapılarını herkese açık
tutan bir kimse, ummadığı konu
ve konukları ve hatta yabani tüm
otları hayatına davet eder. Çünkü
hayır diyemeyen bir zihnin ön sö-
zünde ‘Hoş geldiniz’ yazar. Bu
hoş geldiniz, aynı
zamanda ‘buyurun
hayatıma istediğiniz
zaman, istediğiniz
gibi girebilir ve hatta
beni dilediğinizce
kullanabilirsiniz’ an-
lamlarına gelir. 

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı sayfa 5'te

ANIL BODUÇ

HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün katıldığı Tuzla Cemevi'ndeki muhar-
rem orucu açma lokmasında sarfettiği, “Cemevleri ibadethanedir. Başka bir tanıma da muhtaç değildir” söz-
lerinin ardından dün, Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı düzenlendi. Alevi kanaat önderleri bir takım
çevrelerin provokasyon peşinde olabileceği uyarısında bulunarak, yetkililerden önlem alınmasını rica etti

MANIDAR
SALDIRI!

İmamoğlu'nun açıkla-
masından 1 gün sonra
Pendik'teki cemevine
yönelik saldırı konu-
sunda açıklama
yapan HDP İstanbul
Milletvekili Ali 
Kenanoğlu, “Her bir 
sokağın kameralarla
izlendiği bir ortamda
umarım 'saldırganı
tespit edemedik' de-
mezler. Tespit edeme-
diklerinizin 'bilgi
dahilinde' yapılan işler
olduğunu biliyoruz.
Açıklama bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

1 kilometre yola 200 lira istedi!

Özgür Karabat

YANGIN SÖNDÜRME
UÇAĞI DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ

Kahramanmaraş'ta Orman
Genel Müdürlüğüne bağlı

Rusya'dan kiralanan yangın sön-
dürme uçağı düştü. Rusya Savunma
Bakanlığı, kazada uçakta görevli
beş Rus personelin ve üç Türk va-
tandaşının hayatını kaybettiğini
açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı,
"Adana'dan havalanan bir Rus yan-
gın söndürme uçağının kaza kırıma
uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten
bir helikopter ile Konya'dan bir
uçak, arama-kurtarma çalışmala-
rına destek için bölgede görevlendi-
rilmiştir" açıklamasını yaptı.
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TIR BİRDENBİRE DEVRİLDİ

Arnavutköy yoluna
oluk oluk benzin aktı

Arnavutköy’deayakkabı yüklü
TIR, sürücüsünün direksiyon

kontrolünü kaybetmesi sonucu dev-
rildi.  Kaza bugün saat 13.00 sırala-
rında, Hadımköy - Esenyurt yolunda
meydana geldi. Ayakkabı yüklü olan
34 JP 7425 plakalı TIR, sürücüsünün
direksiyon haki-
miyetini kaybet-
mesi sonucu
kontrolden çıka-
rak yola dev-
rildi.  Kazadan
hafif sıyrıklarla kurtulan TIR sürü-
cüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Devrilen TIR'ın  deposu-
nun delinmesi sonrası yakıt yola aktı.
Yakıt nedeniyle kayganlaşan yola,
çevredeki bir kişi kaza yaşanmaması
için kürekle toprak attı. 
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ESENYURT ÖZDEMİR'E AĞLADI

Tatil için gitti
cenazesi geldi

Tatil için gittiği memleketi
Kastamonu’da sele kapılarak

hayatını kaybeden Esenyurt Beledi-
yesi Zabıta Memuru Murat Özde-
mir, eşi Sermin ve kızı Sudenaz son
yolculuklarına uğurlandı. Özdemir
ailesi için ilk tören evinin önünde
yapıldı. Komşularından helallik
alınmasından sonra Özdemir aile-
sinin cenazeleri Esenyurt Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü önüne getirildi.
Mesai arkadaşlarından alınan he-
lalliğin ardından cenaze baba evine
götürüldü. Özdemir, eşi Sermin ve
kızı Sudenaz’ın cenazeleri Esenyurt
Serhan Tirit Camii’ne getirildi.
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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. 

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA
PROSTATA DIKKAT 
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.

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

BÖCEKLER, keneler, arılar, 
sivrisinekler… Yaz mevsi-
minde doğada daha fazla 

zaman geçirmemiz nedeniyle böcek 
sokmaları sıkça görülen sorunlar 
arasında yer alıyor. Türleri, zehirli 
olup olmadıkları ve bireyde alerjik 
reaksiyon gelişip gelişmediği, böcek 
sokması sonrasında ortaya çıkan 
semptomların türü ile şiddetini 
belirliyor. Genellikle kaşıntı, ağrı ve 
şişme gibi yakınmalarla kısa sürede 
geçerken, bazı durumlarda ise hayatı 
tehdit edebilecek boyutlara ulaşabili-
yor. Acıbadem Altunizade Hastanesi 
Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, 
böcek sokmalarında ilk saatlerde 
herhangi bir reaksiyon görülmese 
bile üzerinden saatler, hatta günler 
geçtikten sonra dahi ciddi sağlık 
problemleri gelişebileceği uyarısında 
bulunarak, “Böcek sokmaları önem-
senmeli ve en kısa zamanda sağlık 
kuruluşuna başvurularak doktor 
kontrolünden geçilmelidir” diyor. 
Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı 
yaz aylarında en sık görülen böcek 
sokmalarını anlattı; önemli öneriler 
ve uyarılarda bulundu. 
BÖCEK SOKMALARI 

Genellikle ağrılı etki yaratan 

tahtakurusu, pire ve kırkayak gibi 
böceklerin bazıları alerjik reaksiyona 
ve bölgesel tahriş ile su toplayan 
kabarcıklara yol açabiliyor. Acil Tıp 
Uzmanı Dr. Veysel Balcı, böcek 
ısırığının etkisinin böceğin türüne 
ve kişinin duyarlılığına bağlı olarak 
değişkenlik gösterdiğini belirterek, 
“Küçük yaştaki çocuklar, alerjik 
bünyeye sahip olanlar, hamileler 
ve yaşlılar böcek sokmalarına karşı 
daha hassas oluyorlar. Özellikle 
tropikal bölgelerde yaşayan böcek 
türleri ciddi hastalıklar taşıyabiliyor” 
diyor. Isırılan bölgede apse ve irin 
gibi iltihap bulguları oluşmuş ve 
belirtiler 2 gün içinde geçmemişse, 
bu tablo böcek sokmasının tehlikeli 
boyutta olduğu anlamına geliyor 
ve zaman kaybetmeden hastaneye 
başvurulması gerekiyor” diyor. 
Belirtileri neler?

■ Isırılan bölgede kaşıntı, ağrı ve 
şişme

■ Isırılan bölgede renk değişikliği, 
kızarıklık

■ Ürtiker, ısırılan bölgede su ya 
da irin birikmesi

■ Karın ağrısı, kusma, mide bu-
lantısı, ishal

■ Nefes almada zorlanma
■ Göğüste sıkışma hissi
■ Hırıltılı solunum

■ Baş dönmesi ve yutma güçlüğü
■ Bayılma ve bilinç kaybı
■ Böceğin ısırdığı bölgede 2.5 

santimetre çapında şişlik   
■ Ağızda, boğazda ya da dilde 

şişme
Ne yapmalı? 

Alerjik bir reaksiyon söz konusu 
değilse, ilkyardım tedavisi böcek 
ısırmasına karşı genellikle yeterli 
geliyor. Böcek ısırığına daha fazla 
maruz kalmamak için böcek ilacı ve 
jel kullanmayı ihmal etmeyin. Böcek 
ısırığının olduğu bölgeyi su ve sabun-
la yıkayın. Bu bölgeye yapacağınız 
buz uygulamasıyla ağrı ile kaşıntının 
azalmasını sağlayabilirsiniz.  

AYNUR CİHAN

Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı yaz aylarında en sık görülen 
böcek sokmalarını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

BOCEK VE ARIBOCEK VE ARI
SOKMASINASOKMASINA
DDiiKKAT!KKAT!

Sivrisinek
ısırması

KENE ISIRIKLARI

ARI SOKMASI
ARI sokmalarının tedavi yön-

temi şiddetine bağlı olarak 
değişiyor. “Ağrıyı hafifletmek 

için tedavinin evde yapılması çoğu 
kişi için mümkünken, herhangi bir 
arı alerjisi varsa veya birden fazla 
arı sokulmasına maruz kalındığında, 
acil tedavi gerektiren ciddi sonuçlar 
gelişebiliyor” uyarısında bulunan Dr. 
Veysel Balcı, bu nedenle arı sokma-
sında sağlık kuruluşuna başvurmanız 
ve muayeneden geçmeniz gerektiğini 
söylüyor. 
Belirtiler neler? 

■ Arı sokmasında ortaya çıkan 
reaksiyonlar kişiden kişiye farklılık 
gösteriyor.  Bazı kişilerde arıların 
“venom” denilen zehrine karşı alerji 
gelişebiliyor. Çok sayıda arı aynı 
anda sokarsa, o zaman toksik reaksi-
yon görülebiliyor. 

■ Hafif reaksiyonlar; ani gelişen 
yanma, ağrı, kızarıklık, şişme. 

■ Orta derecedeki reaksiyonlar; 
birkaç gün artarak devam edebilen 
aşırı kızarıklık ve kademeli artan 
şişlikler.  

■ Şiddetli alerjik reaksiyonlar; 

kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen, ciltte 
soğukluk, nefes darlığı, boğazda ve 
dilde şişme, mide bulantısı, kusma, 
nabız değişiklikleri, ishal, baş dönme-
si, bayılma, bilinç bulanıklığı ve bilinç 
kaybı. Bu reaksiyonlara maruz kalan 
kişilere acil tıbbi mücadele yapılması 
yaşamsal önem taşıyor. 
Ne yapmalı? 

Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı 
alerjik olmayan durumlarda, arı sok-
masında yapılması gerekenleri şöyle 
anlatıyor: 

İlk olarak arının iğnesini hızlı bir 
şekilde çıkartın. Dikkat! İğnenin cildi 
sıkarak çıkartılması keseyi patla-
tıp, daha çok zehrin vücuda temas 

etmesine neden olabiliyor. O yüzden 
özenli ve hızlı hareket etmelisiniz. 
Hemen çıkartılması sayesinde, 
iğneden salınan zehrin önü kesileceği 
için gelişecek olan reaksiyonların 
şiddetlenmesi önleniyor. 

 Arının soktuğu yeri soğuk su ve 
sabunla yıkayın. Soğuk su rahatlatır-
ken, sabun da kalan kiri ya da zehri 
bölgeden temizlemeye yardım ediyor. 
Şişlik ve kaşıntının olduğu yeri kaşı-
mamaya dikkat edin. 

Hassas bölgeye buz kompresi yap-
manız, zehrin vücut tarafından emili-
mini azaltmada ve şişliğin inmesinde 
çok etkili oluyor. Ancak dikkat! Buzu 
doğrudan tene koymanız yanmaya 

yol açabiliyor. Bu yüzden bir 
havluya sarıp, ısırılan bölgede 20 
dakika bekletmeniz etkili olacak-
tır. Gerektiğinde kompresi tekrar 
tekrar uygulayabilirsiniz. Kızarık-
lıktaki büyüme çok artarsa hekim 
desteği almanızda fayda var.

Sokulan bölge kolunuz ya da 
bacağınız ise yükseğe koymanız 
ağrı ve şişliğin azalmasında des-
tek sağlar. 

İLKBAHAR ve yaz 
aylarında daha yaygın 
görülen keneler vücuda 

bulaştıklarında; koltuk 
altlarına, kulak arkalarına, 
bacakların arasına, dizlerin 
arkalarına, kasıklara veya 
saçlı bölgelere yerleşiyor-
lar. Kan emerek beslenen 
diğer haşere türlerinin ak-
sine, konaklarını ısırdıktan 
sonra 10 güne kadar cilde 
bağlı kalıyorlar. Zehirsiz 
kene ısırıkları genellikle 
zararsız oluyor ve semp-
toma yol açmayabiliyor. 
Kene kaynaklı hastalıklar 
çoğunlukla kene ısırmasın-

dan sonraki 
birkaç gün ile 
birkaç hafta 
içinde gelişi-
yor ve çeşitli 
semptom-
lara neden 
olabiliyorlar. 
Kenenin nor-
mal şartlar 
altında taşıdı-
ğı hastalıkla 
kişiyi enfekte 
etmesi için 
tipik ola-
rak 24 saat 
beslenmesi 
gerekiyor. 
Bu sebep-
le kene ne 
kadar çabuk 
tanımlanıp 

çıkartılabilirse tedaviden o 
kadar olumlu sonuç alını-

yor. Acil Tıp Uzmanı Dr. 
Veysel Balcı kenelerden 
insan konaklarına geçen 
hastalıkların ciddi sorunla-
ra yol açabileceği uyarısın-
da bulunarak, “Bu nedenle 
herhangi bir yakınma 
olmasa bile kene ısırığında 
hiçbir müdahalede bulun-
madan, mümkün olan en 
kısa sürede doktora başvu-
rulması gerekiyor” diyor.
Belirtileri neler? 

■ Isırık alanında kırmızı 
bir nokta veya döküntü

■ Ateş
■ Baş ağrısı 
■ Boyun sertliği
■ Tüm vücutta döküntü
■ Halsizlik
■ Kas veya eklem ağrıları
■ Mide bulantısı
■ Şişmiş lenf düğümleri
■ Titreme ve havale 

nöbetleri
Ne yapmalı? 

Dr. Veysel Balcı, kene 
tespit edildiğinde yapılması 
gereken en önemli şeyin 
keneyi vücuttan çıkartmak 
olduğunu belirterek, “Ke-
neleri bir kene temizleme 
aracıyla veya bir cımbız 
setiyle çıkartmak mümkün 
olabiliyor. Ardından ısırık 
bölgesi su ve sabunla te-
mizleniyor. Bu işlemin uz-
manlar tarafından yapılma-
sı büyük önem taşıyor, aksi 
halde kenenin bir kısmı cilt 
altında kalabiliyor” diyor.  

Nasıl önlem almalı?
KENELERİN yaygın 
olduğu açık arazilerde, 
ormanlarda ya da besi hay-
vanlarının bulunduğu alan-
larda yürürken uzun kollu 
gömlek ve pantolon tercih 
edin. Yolun merkezinden 

yürümek keneler ile teması 
azaltabiliyor. Açık arazide 
dolaşırken önceden kene 
kovucu kullanmanız etkili 
olacaktır. Duş almanız ve 
banyo yapmanız da önem 
taşıyor.  

Yaşam ve çalışma 
alanlarını sık sık ha-
valandırın. Lavanta 
ve karanfil çiçeği 
sivrisinekleri uzak 
tutmakta faydalı 
olabilir.  Yazın 
sivrisinekler çok 
daha hızlı üredikleri 
için mutfak pence-
relerini ve balkon 
camlarını sineklik ile 
kapatabilirsiniz.

Nasıl önlem Nasıl önlem 
almalı?almalı?

HEM çıkardığı ses 
hem kan emme özel-
liği nedeniyle bir hayli 
rahatsız edici olan  
sivrisineklerin az da 
olsa virüs taşıma ve 
hastalık bulaştırma 
riskleri mevcut. En 
yaygın yol açtığı has-
talıklar arasında ise 
sarı humma ve sıtma 
yer alıyor.
Belirtileri neler? 

■ Kaşıntı ve hafif 
bir kızarıklık gelişe-
biliyor. Ancak hassas 
cilde sahip olan 
kişilerde bu kızarıklık 
daha koyu olabiliyor, 
bazı kişilerde ısırılan 
yer şişebiliyor. 

■ Sivrisinek ısı-
rığına karşı alerjisi 
olan kişilerde ateşle 
birlikte şiddetli mide 
bulantısı, baş ağrısı ve 
kusma oluşabiliyor. 
Ne yapmalı? 

Sivrisinek ısırığının 
yol açtığı kaşıntıyı ve 
kızarıklığı gidermek 
için evde soğuk kom-
pres uygulayabilirsi-
niz. “Kızaran bölge 
şişerse, şişen yer 
kaşınmamalı” diyen 
Dr. Veysel Balcı, cildi 
kaşımanın enfeksiyo-
na neden olabileceği-
ni söylüyor. 



Burun estetiği olmak üzere İstanbul Nişantaşı’nda-
ki ünlü bir doktorun muayehanesine giden Avus-
turya’da yaşayan genç kız hayatının şokunu ya-

şadı. İddiaya göre genç kızın rızası olmadan çene 
ve dudak estetiği yapan doktor “Bunlar da sana 

düğün hediyem” diyerek dalga geçti

Avcılar Sahili’ndeki plajda yüzerken eşyalarının yerinde olmadığını gören Türkmenistan uyruklu 
Gul Muhammed C. (44), hırsızlıkla suçladığı Suriyeli Rawda S.’yi (16) denizde boğmaya kalktı

DENIZKÖŞKLER Mahal-
lesi’ndeki plajda meydana 
gelen olayda, Türkmenistan 

uyruklu Gul Muhammed C. deniz-
de yüzerken kıyafetlerinin yerinde 
olmadığını fark etti. Bunun üzerine 
çaldığını öne sürdüğü kendisi gibi 
yüzen Rawda S.’yi iddiaya göre, 
boğmaya kalkıştı. Kızın annesinin 

olanları görüp bağırması üzerine 
çevredekiler tarafından müdaha-
le edilerek Rawda S. kurtarıldı. 
İhbar üzerine sevk edilen polis Gul 
Muhammed C.’yi gözaltına aldı. 
Savcılık ile yapılan görüşmede kızın 
18 yaşından küçük olduğu göz önüne 
alınarak Rawda S.’nin ifadesi Çocuk 
Bürosu tarafından alındı. Hakkında 

‘Kasten yaralama’ suçundan işlem 
yapılan, Türkiye’de kalma süresi 
dolduğu belirtilen Gul Muhammed 
C. ifadesinde kıyafetlerinin yerinde 
olmadığını görünce bunları aldığını 
düşündüğü kızı korkutmak için bir-
kaç kez kafasını suya batırıp çıkardı-
ğını, pişman olduğunu, kıyafetlerini 
de bulduğunu söyledi.

Diri diri denizde boğacaktı!Diri diri denizde boğacaktı!

BUNLAR DUGUNBUNLAR DUGUN
HEDHEDiiYEM!YEM!

BURUN estetiği olmak üzere 
İstanbul Nişantaşı’ndaki ünlü bir 
doktorun muayehanesine giden 

Avusturya’da yaşayan genç kız hayatının 
şokunu yaşadı. İddiaya göre genç kızın 
rızası olmadan çene ve dudak estetiği 
yapan doktor “Bunlar da sana düğün 
hediyem” diyerek dalga geçti.

İddiaya göre skandal ameliyat, özel bir 
hastanenin ameliyathanesinde geçtiğimiz 
Nisan ayında gerçekleştirildi. Baeastetic 
ve Bilgehan AydınHair Welness İnstitute 
Kliniğinin sahibi Doktor Bilgehan Aydın, 
Güllü Gökçe (25) isimli genç kıza ger-
çekleştireceği burun operasyonu için izni 
olmadan kulağından kıkırdak parçası 
alarak, üst dudak ile çene kısmına cerra-
hi yöntemle yerleştirdi. Genç kız 8 Nisan 
saat 15.30’da girdiği ameliyattan ertesi 
gün saat gece 03.00’da çıktı. Normal şart-
larda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 
10 saat sürdü. Güllü Gökçe ameliyattan 

sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka 
uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale 
geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası 
kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyo-
na ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç 
kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi 
olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu. 
Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan 
genç kızın burnunda da kalıcı şekil bo-
zukluğu oluştu. Kulağında toplanan kan 
yüzünden kulağını kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. 2 hafta boyunca ses 
tellerinde meydana gelen zarar nedeniy-
le konuşamadı.
Nefes darlığı çekti

Nişanlı olan Güllü Gökçe, yaşadığı 
travma yüzünden düğününü erteledi. 
Avusturya’ya dönen genç kız yaşadığı en-
feksiyondan dolayı yeniden biri kulaktan 
diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alın-
ması için bıçak altına yatmak zorunda 
kaldı. Psikolojik olarak bunalıma giren 

Güllü Gökçe, nefes darlığı ve tutam 
tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. 
Manevi olarak çöken genç kıza, psikote-
rapistler tarafından tedavi uygulandı.
Savcılık olaya el koydu

Doktor Bilgehan Aydın başarısız ope-
rasyondan sonra Nişantaşı’ndaki muaye-
hanesini kapattı. Genç kız avukatı İsmail 
Topkaya aracılığıyla Doktor Bilgehan 
Aydın ve ameliyatın gerçekleştirildiği 
özel hastane hakkında İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu.

OLAY, Koza Mahallesinde 
meydana geldi. İddialara 
göre, uyuşturucu madde etkisi 

altındaki C.A. ve Y.A. isimli baba oğul, 
yabancı uyruklu iki kadının telefonu-
nu gasp etmeye çalıştı. Durumu fark 
eden kadınlar, gaspçı baba ve oğuldan 
kurtulmak için çevrede bulunan bir 
restorana girdi. Kadınların çevredeki 
işletme çalışanlarından yardım istediği-
ni gören baba ve oğul ise ortalığı birbi-
rine kattı. Gidiş yolu üzerinde bulunan 
bütün dükkanlara zarar veren şahıs-
lar, işletme çalışanlarının tepkisiyle 
karşılaşınca ellerindeki kırık camlarla 
çalışanlara saldırdı. Yaşanan arbedede 
üç işletme çalışanı ve gaspçı baba ya-
ralandı. Kavganın son bulmasıyla baba 
ve oğul tehdit ve küfürler savurarak 
olay yerinden uzaklaşırken olay yerine 
gelen polis ekipleri ise kavga ile ilgili 
soruşturma başlattı.
Muhtar açıklama yaptı

Yaşanan olayı anlatan Koza Ma-
halle Muhtarı Cavide Karakülah, 
“Kuveyt uyruklu iki kadının yanına 
gelen gaspçı baba ve oğul, kadınlardan 
telefonlarını istemiş. Kadınlar telefonu 
vermeyince aralarında arbede yaşan-
mış. Olay sırasında da zaten gaspçı 
şahısların aklı başında değilmiş, kul-
landıkları uyuşturucu maddenin etkisi 
altındalarmış. Daha sonra kadınların 
esnaftan yardım istemesine sinirlenen 
şahıslar, Koza Mahallesinde bulunan 
5 işletmeye girmiş. Girdikleri işletme-
lerde masa ve sandalyeleri kırmışlar. 
Saldırdıkları üç esnaf arkadaşımıza 
da yaralamışlar. Olay sonrasında polis 
ekiplerimiz hemen duruma müdahale 
ettiler. Baba ve oğlu evlerinde yaka-
layarak gözaltına aldılar. Şuanda da 
gerekli hukuki işlemler başladı” diye 

konuştu.
Dükkanlara saldırmışlar

Bir başka görgü tanığı olan es-
naf Murat Aydemir ise, “Olay baba 
ve oğlun bir kadının elinden telefonu 
almaya çalışmasıyla başladı. Korkan 
kadınlar gaspçılardan kaçmak için bir 
dükkana girdi. Baba ve oğula dükkan 
içinde müdahale edilmeye çalışınca 
ise kavga çıktı. Şahıslar dükkandan 
çıktıktan sonra yolu üzerindeki tüm 
dükkanlara saldırdı. En son ise bir nar-
gile kafeye geldiler ve işletme önünde 
duran nargileleri kırdılar. Ellerine 
geçirdikleri cam parçaları ile çalışan 
arkadaşlara saldırdılar” diyerek olayı 
anlattı.
Kısa sürede yakalandılar

Çevredeki işyerlerine saldırarak üç 
kişiyi yaralayan gaspçı C.A. ve Y.A. 
isimli baba oğul kavgadan sonra olay 
yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin baş-
lattığı soruşturma neticesinde evlerin-
de olduğu tespit edilen iki şahıs kısa 
sürede yakalandı. Henüz reşit olmayan 
Y.A. isimli şahıs Kanuni Sultan Süley-
man Eğitim araştırma Hastanesi’nde 
gördüğü tedavinin ardından Esenyurt 
Çocuk Büro Amirliğine, babası C.A. 
ise Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis 
Merkezi Amirliğine teslim edilirken, 
baba ve oğlunun dehşet saçtığı anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, İstanbul’da 
piyasadan toplanan atık yağla-

rın belirli işlemlerden geçirilerek 
akaryakıta dönüştürüldükten sonra 
piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. 
Alınan bilgi üzerine organize sanayi 
bölgeleri başta olmak üzere atık yağ 
elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve 
tamirhaneleri takibe alan jandarma 
ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin 
olarak yağ toplayan kişileri tespit 
etti.
Adım adım takip 
Atık yağları toplayanları takibe 
devam eden jandarma ekipleri, 
yetkisi ve lisansı bulunmayan A.S.B., 
K.G., M.Ş.Ö., H.B.ve T.B.’yi, işlemi 
biterek kullanıma hazır hale getirilen 

akaryakıtı lojistik işleri yapan TIR ve 
otobüs garajlarına sattığını tespit etti. 
Depoyu tesis yapmışlar
Atık yağların kaçak olarak kurulan 
tesislere taşındığı ve buradaki tesis 
içerisindeki reaktörde ısıtılarak belir-
li sistemler ile damıtıldığı ve asitleme 
sonrasında topraklama tanklarına 
aktarılan ürünün dinlendirildikten 
sonra filtrelenerek solvent, tiner gibi 
endüstriyel diğer petrol ürünleri ile 
inceltilerek kullanıma hazır hale 
getirildiği tespit edildi.Jandarma 
ekiplerince; kaçak akaryakıtın tutul-
duğu Gebze’de bulunan 2 depo ile 
Esenyurt’ta seyir halinde olan TIR’a 
eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Suçüstü yapılan şüpheliler adliyeye 
sevkedildi.

JANDARMADAN JANDARMADAN 
10 numara operasyon10 numara operasyon
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
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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
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sünün arkadan çarpması so-
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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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Freni tutmayan servis minibüsü perde dükkanına girdi. Sokakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar kameraya 
yansıdı. Hadımköy’de freni boşalan servis minibüsü, yol kenarında bulunan mantarları da aşarak perdeci dükkanına daldı

HADIMKÖY’DE freni boşalan 
servis minibüsü, yol kena-
rında bulunan mantarları 

da aşarak perdeci dükkanına daldı. 
Dükkan kullanılamaz hale gelirken, 
kazanın erken saatlerde yaşanması 
ve sokakların boş olması faciayı 
önledi. Kaza, dün sabah saat 07.48 
‘de Hadımköy’de meydana geldi. İd-
diaya göre, 34 BL 4028 plakalı servis 
minibüsünün seyir halindeyken, 
frenin boşalması sonucu sürücünün 
kontrolden çıkarak yol sonundaki 
perdeci dükkanına daldı. Sabah sa-
atlerinde yaşanan kazada dükkanın 
kapalı olması olası bir faciayı önledi.
Kimse ilgilenmiyor

Servis aracının daldığı perdecinin 
sahibi İsmet Yıldırım, “Burada kaza 

her gün oluyor her gün çocuklar teh-
like atlatıyor. Buraya kasis istiyoruz 
ama ne ilgilenen var ne bakan var 
lanet olsun bu sisteme artık. Her 
gün çocuklar tehlike atlatıyor. Adam 
benim dükkanıma girmiş kontrol 
yok kasis yok 50 defa başvuru yaptık 
beyaz masaya, İBB’ye ama kim-
senin umurunda değil gerçekten. 
Video bile çekip attık tehlike 
anlarını ama ilgilenen yok 
ilgilenen bu milletle ilgilenen 
yok gerçekten. Sabah saat 
07.30 ‘da oldu olay ama beş 
dakika ilerisinde 3 dakika 
gerisinde olsaydı burada 
kasap gibi insan doğranırdı 
buradan onlarca ölü çıkardı 
ama kimsenin umurunda 

değil o ayrı” şeklinde konuştu Servi-
ni dükkana daldığı anlar kamerada 
Hadımköy’de servis minibüsünün 
dükkana daldığı anlar güvenlik 
kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 
trafik yoğunluğunun yaşandığı yol-
da, minibüsün kontrolsüz bir şekilde 
yolda ilerleyerek dükkana daldığı 
görülüyor.

Freni tutmayınca perdeciye daldı

Dalga geçti

Gaspçı baba-oğul 
DEHSET SACTI

 Kız ve anne- Kız ve anne-
si şikayetçi olur-si şikayetçi olur-
ken şüpheli Gul ken şüpheli Gul 
Muhammed C., Muhammed C., 
savcılığın tali-savcılığın tali-
matı ile sınır dışı matı ile sınır dışı 
edilmek üzere edilmek üzere 
İl Göç İdaresi İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne Müdürlüğü’ne 
teslim edilditeslim edildi

İDDİAYA göre; ameliyatla 
ilgili ön bilgilendirme operasyo-
nun gerçekleştirildiği özel has-
tanenin lavabosunda yapıldı. 
Doktor Bilgehan Aydın, yapa-
cağı operasyonu elindeki keçeli 
kalemle lavabonun fayanslarına 
çizerek anlattı. Aynı kalemi 
yüzünde de kullandı. Yaşadıkla-
rını Sabah Gazetesi’ne anlatan 
Güllü Gökçe, hayatının zindan 
olduğunu belirterek, “Benim 
hayatımla, benim vücudumla 
kendi kafasına göre oynadı. 
Rızam olmadan yapılan çene ve 
dudak estetiğini de yaptıktan 
sonra, ‘Bunlar da sana düğün 
hediyem’ diyerek dalga geçti. 
Hiçbir açıklama yapmadan arka-
sına bakmadan kaçmayı tercih 
etti” diye konuştu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları 
atık yağları, belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak 
bilinen akaryakıta çevirerek sattıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenledi

Esenyurt’ta ev bakmaya gelen yabancı uyruklu iki kadın, gaspçı baba ve oğlunun 
hedefi oldu. Telefonunun saatini sorarak kadınları gasp etmeye çalışan şahıslar, 

çevredeki vatandaşların müdahalesinden sonra ortalığı savaş alanına çevirdi
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B ütün dünya, bütün toplumlar ve mil-
letler, her gün yeni ve türlü sıkıntı-
larla boğuşmak zorunda kalıyor,

acının, yıkımın biri bitmeden bir yenisi or-
taya çıkıyor. Bu da içimizi hep yarının 
telaşını oluşturuyor. İnsan düşünmeden
edemiyor acaba bu gidişin sonu nereye 
varacak diye…

Teknolojinin ve sanayinin tek belirleyici
olduğu günümüzde insanlar maalesef daha
bencil, daha hırslı bir hâle geldiler. İnsanları
kaynaştıran sosyal, insanî ve ahlâkî değerler
önemini her geçen gün biraz daha kaybedi-
yor. Bu da insanları değiştiriyor, onları yeni

birtakım arayışlara sürüklüyor, onları bencil
yapıyor. Herkes kendi derdine düşüyor, ken-
dini kurtarmaya bakıyor, çevresini görmü-
yor. Bir dünya telaşıdır ki almış başını
gidiyor. Toplumun içinde bulunduğu durum
hiç iç açıcı değil toplum gergin, toplum
hırslı, toplum patlamaya hazır pimi çekilmiş
saatli  bomba gibi bekliyor.Ülkemiz de gör-
düklerimiz duyduklarımız artık geleceğimizi
bence tehdit ediyor ne tür tehdit diye sorar-
sanız onlarca çeşidini sayabiliriz.

1-Toplum ahlakını bozmak için televizyon 
2-Sosyal medya ve trolleri
3-Diziler

4-  Filmler
5-Sabah kuşağı adı altında yayınlanan

kadın programları vs.
Toplum, toplumsal ahlakını yitirdikçe in-

sanoğlu adeta evrim geçirir gibi değişime
uğruyor.

Bu amansız durum kontrolden çıkmış
atıl halde kendi haline bırakılmıştır.

Aile yapısı yerle yeksan olunca ortaya
çıkan durum insanların anne babaya, yaş-
lıya, hastaya, engelliye, komşuya karşı 

tutumunu değiştirmiştir. Otobüste 15 yaşın-
daki genç kardeşlerimiz kendinden 50 yaş
büyük bir insana yer vermiyorsa orada bir
hata vardır. Komşunun komşuya tahammülü
yoksa, evladın atasına, halkın esnafa, esna-
fın yan komşusuna.. İşte orada tehlike çan-
ları çalıyor demektir. Etrafınıza iyi bakın
sizlerde göreceksiniz. Esnaf mutsuz, taksici
mutsuz, halk mutsuz herkes bir keşmekeşin
içinde…Ben sosyolog veya psikolog değilim
fakat hayatın kazandırmış olduğu bir hayat
tecrübesine sahibim. Yaşadığım şu hayatta
gördüğüm bişey var ki ahlaklı, sabırlı ve
mütevazi olmak her zaman kazandırır in-
sana. Her daim bencillikten uzak kalmayı
başardım tahammül sınırlarımı her zaman
en üst seviyede tutmayı öğrendim. Erenlerin
dediği gibi en güzel hal gönüllerde olmak-

mış, dünyanın maddi yüklerinden kurtulup
manevi huzura kavuşmakmış.

Herkesin bu sabrı önce kendine sonra da
çocuklarına aşılaması gerekir. Hatta bu an-
lamda devlete de büyük görevler düşüyor
diye düşünüyorum. Sadece halka değin-
mekle olmaz halkın sıkıntılarına da çözüm
bulmak gerekir. Gerekirse devlet belli bölge-
lerde psikoterapilerle bu sıkıntıları aşama-
yan vatandaşları desteklesin. Gençler öğüt
veren yaşlılara kulak versin, yaşlılar öğütle-
rine nasihatlarına başlasın gençlerle birlikte
halaya dursun kardeşlik türküleri söylensin,
bu hayat karmaşasında sırf bu sebeplerden
evlatlarını kaybeden anaların gözyaşları
dinsin, kardeşlik kazansın sevgi kazansın
çocuklar üzülmesin.

Selametle.

Bitsin bu kin bitsin bu nefret!

Cemevleri
ibadethanedir!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Tuzla’da, Alevi vatandaşların Muhar-
rem Matemi lokmasına ortak oldu.
Cemevlerinin ibadethane olduğu
görüşünü tekrarlayan İmamoğlu,
“Alevi vatandaşımızın her türlü
inancına dair hizmetlerimizi sonuna
kadar yapmakla yükümlüyüz” dedi
İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem orucu-
nun 5’nci gününde, Tuzla’daki Aydınlı Hakev
Vakfı Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir
araya geldi. Muharrem Matemi lokması,
dede Hüseyin Tepe’nin duasıyla dağıtıldı. Va-
tandaşların lokmasını paylaşan İmamoğlu,
yaptığı konuşmada, matem aylarının insanlık
açısından önemli dersler barındırdığını be-
lirtti. Alevi vatandaşların, tarih içinde uğra-
dıkları zulümlere rağmen, benzer duygular
beslememelerinin önemine dikkat çeken İma-
moğlu, “Bütün kötülüklere, bütün sıkıntılı
hallere rağmen, içimdeki umudu besleyen
damarın bu olduğunu itiraf etmeliyim. Bütün
sıkıntılı anlardan ders çıkarıp, mutlaka insan-
ların ve yaşayan her canlının iyiliğine dönük
mücadeleyle, aslında insanoğlunun hak ettiği
bir ortamı var etme mücadelesinden vazgeç-
memek duygusu. Ben, Muharrem ayında bu
hissettiğim duyguyu sizlerle paylaşmak iste-
dim” ifadelerini kullandı. Cemevlerinin iba-
dethane olduğu görüşünü tekrarlayan
İmamoğlu, “Alevi vatandaşlarımızın en can-
dan, en birinci hakkı olan ibadetlerini yaptık-
ları ibadethanelerimizdir. Başka hiçbir tanıma
ve tarife muhtaç, asla değildir. O bakımdan
İBB olarak, kurumsal anlamda üzerimize
hangi vazife düşüyorsa, bu güzel kentimizde
yaşayan milyonlarca Alevi vatandaşımızın
her türlü inancına dair hizmetlerimizi sonuna
kadar yapmakla yükümlüyüz” dedi.

En derin problem iklim değişikliği

Son dönemde yaşanan yangın ve sel felaket-
lerine de değinen İmamoğlu, çok sayıda va-
tandaşımızı kaybetmekten dolayı duyduğu
üzüntüyü dile getirdi. Yaşanan sürece “yan-
gın, sel, doğa felaketi” demenin kolaycılık ola-
cağını vurgulayan İmamoğlu, “Üzerimize
bunu vazife edinmezsek, buradan ders çıkart-
mazsak, dua ederiz ‘Allah beterinden koru-
sun’ diye ama beterinin bizi bulması çok
kolay olur; sadece dua edersek. Çünkü, Yara-
dan bize akıl vermiş” dedi. Dünyanın en
derin probleminin iklim değişikliği ve küresel
ısınma olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
“Yaşadıklarımız, aslında doğaya verilen zara-
rın karşılığı olarak, doğanın dengesini bozan
insanoğlunun hayatını zorlaştıran olaylar. Bu
yönüyle; biz ve bizim gibi yöneticiler, ülkemi-
zin neresinde olursa olsun, insanlarımızın
hayatlarını kolaylaştıran, doğayı koruyan, in-
sanlarımızın eşit bir biçimde yaşamlarının
sağlanmasına fırsat tanıyan işler yapmak zo-
rundadır” diye konuştu. 

Bu toprakları birlikte korumalıyız

Bu kapsamda liyakat sahibi insanların ortak
masalarda, ortak akılla çözüm üretmesi ge-
rektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Kibirden
uzak, ‘Sadece ben bilirim’ anlayışından uzak,
aklıselim, hangi konunun uzmanı varsa o in-
sanların aklına başvuran bir yönetim anlayışı,
bu tür durumların olmamasına dönük ted-
birler alır. Hem İstanbul’un hem bütün şehir-
lerimizin hem de ülkemizin bu tür bir
anlayışa sahip yönetimlerle ve yöneticilerle
buluşması için de dua ediyorum. Çünkü,
önümüzdeki yıllar, bu şekilde, yaşadığımız
coğrafyaya, alanlara, ormanına, suyuna, de-
nizine, havasına zarar vermeye devam eder-
sek, ne yazık ki bizleri daha kötü vakalar,
daha kötü olaylar beklemektedir. Bize ema-
net edilen bu toprakları, hep beraber koru-
mayı birinci vazife olarak kabul etmeliyiz”
ifadelerini kullandı. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bahattin Demir
cesur köşe

Başkan Yılmaz’ın
“Üreten Silivri”
vizyonuyla kendi
arazilerinde 
tohumluk 
arpa üreten 
Silivri Belediyesi,
Gümüşyaka’da
düzenlediği tö-
renle 60 çiftçiye
72 bin TL değe-
rindeki 12 ton
tohumluk arpayı
bedelsiz olarak
dağıttı

T arımsal üretim faaliyetleri ile tüm dik-
katleri üzerine çeken Silivri Belediyesi,
ses getiren çiftçiye tohumluk arpa

desteğine devam ediyor. Daha önce Değir-
menköy, Gazitepe, Çayırdere, Beyciler, Saya-
lar, Bekirli, Fener, Kurfallı, Çeltik, Akören ve
Kadıköy Mahallelerinde düzenlediği “Yerli ve
Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile
çiftçilerin yüzünü güldüren Silivri Belediyesi,
aynı töreni bu kez Gümüşyaka Mahallesi’nde
düzenledi. Törende Gümüşyakalı 60 küçük
ve orta ölçekli çiftçiye 72 bin TL değerindeki
12 ton tohumluk arpa bedelsiz olarak dağı-
tıldı. Üreticiler hediye edilen bu tohumlarla
600 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten
Silivri” vizyonu doğrultusunda 2 bin 500
dönüm arazide tarımsal faaliyetler gerçekleş-
tiren Silivri Belediyesi, bin dönüm araziye
yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton to-
humluk arpayı 2 bin çiftçiye bedelsiz olarak
dağıtıyor. Yapılan bu destek ile çiftçiye doğru-
dan 2,5 milyon TL destek veriliyor. Üreticiler
elde ettikleri ürünlerle 20 bin dönüm araziye
ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10 bin ton
ürünü tohumluk olarak kullanabilecek. Böy-
lece Silivri Belediyesi, ilçedeki küçük ve orta
ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro
elde etmesine imkân sağlamış olacak.

Çiftçinin yanındalar

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüş-
yaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, “Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
çiftçilerin her daim yanında olduğunu göste-
ren çalışmalardan birine ev sahipliği yapmak-
tan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
çalışmaların her geçen gün artan bir ivme ile
ülke tarımına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bölge sakinleri olarak bizlere de bu çalışma-
lara destek vermek düşüyor. Daha güzel pro-
jelerle mahallemizde bir araya gelmeyi
temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.” dedi.

Ne kadar övünsek az

Güçlü’nün ardından kürsüye gelen Ak Parti
Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Ta-
rımsal üretimin insan için önemini bilerek Si-
livri’de yaşayan hayvancıya saman ve kaba
yem, çiftçiye tohumluk arpa desteğinde bulu-
nan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile
ne kadar övünsek azdır. Bugün dağıtılan to-
humluk arpalar yarın çiftçimize 20 misli arta-

rak katkı sağlayacak. Bu anlamlı ve değerli
desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşek-
kür eder, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli ol-
masını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Silivri'ye değer katıyoruz

Törende konuşan ve Silivri’nin tarım yönün-
den çok büyük bir potansiyele sahip oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toprak o kadar cö-
mert ki dökülen her damla alın terinin karşılı-
ğını verir.’ diyor. Ayrıca ‘Köylü milletin
efendisidir.’ diyerek üretime ve üreticiye ver-
diği önemi gözler önüne seriyor. Cumhuriye-
tin ilk yıllarında Atatürk Orman Çiftliğini
kurarak orada bir tarım ve hayvancılık labo-
ratuvarı ile Ar-Ge çalışmalarını başlatan da
yine Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz de Ata-
türk’ün bu vizyonundan hareketle yola çıkar-
ken Silivri’nin tarım ve hayvancılıkta
İstanbul’un en potansiyeli yüksek ilçesi oldu-
ğunu söyledik. 870 kilometrekare arazimizin
500 kilometrekaresi ekilebilir, dikilebilir arazi.
Bizim Mutlu Silivri, Marka Kent Silivri he-
deflerimizin en önemli parametrelerinden bir
tanesi de tarım. Bu nedenle ilçemizin bir
tarım kenti olarak anılması gerekiyor.” diye
konuştu. Belediyenin tarımsal faaliyetleri ve

üreticilere yapılan destekler hakkında bilgiler
veren Başkan Volkan Yılmaz, “Ben kamu
kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini
düşünen, Genel Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli gibi önce ülkem ve milletim, sonra
partim, sonra ben anlayışına sahip bir siya-
setçiyim. Bu nedenle kendi kaynaklarımızla
Silivri’de bir üretim seferberliği başlattık. Ekti-
ğimiz ürünlerden elde ettiğimiz bütün hasılatı
da Silivri’deki dar gelirli çiftçi ve hayvancıları-
mızla paylaşıyoruz. Bu yıl 2 bin 500 dönüm
arazide tarımsal faaliyet gerçekleştiriyoruz.
Bin dönüme yerli, milli ve sertifikalı arpa ektik
ve elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 2
bin çiftçi ile paylaşıyoruz. 500 dönüme buğ-
day ektik. Arpa ve buğday ekimlerinden elde
ettiğimiz 50 bin balya samanı yine düşük ge-
lirli hayvancılarımızla paylaşıyoruz. 500
dönüm arazimize yaptığımız ayçiçek ekimin-
den 50 bin litre ayçiçek yağı elde edeceğiz.
Bunları da 5 kiloluk tenekeler halinde 10 bin
dar gelirli ailemizin sofrasına ulaştıracağız.
Hayvancılarımızın kaba yem ihtiyacına des-
tek olmak amacıyla 75 dönüme silajlık mısır
ektik. Elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 200
kiloluk dilimler halinde bin hayvancımızla
paylaşacağız. Biz bu destekleri belediyemizin
kasasından tek kuruş çıkmadan ama beledi-

yemizin kasasına da tek kuruş koymadan ya-
pıyoruz. Kendimiz üretiyor, kendimiz yetiştiri-
yor, ekiyor, biçiyor, topluyor ve Silivrili
hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Türkiye’ye
örnek, öncü ve önder bir belediye olarak ta-
rıma verdiğimiz desteklerimiz artarak devam
edecek.” dedi. 

Araziler yağma Hasan böreği değil

Silivri’de inşa edilen kaçak yapılara tepki gös-
teren Başkan Yılmaz, “İlçemizde çok ciddi bir
kaçak yapılaşma sorunu yaşanıyor. 1960’lı
yıllardan itibaren büyük şehirlere yapılan göç
özellikle pandeminin de etkisiyle tersine
döndü. Bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi adı al-
tında tarım alanları, hazine ve orman arazi-
leri işgal ediliyor. Ben bu kaçak yapıları inşa
edenlerin kartvizitinde ne yazarsa yazsın, am-
cası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapı-
lara asla müsaade etmeyeceğim. Siz
gideceksiniz imarlı arazilerin 10 katı ucuz
yerde tarım arazisi alacaksınız, sonra bura-
lara kaçak yapılar yapacaksınız ve ben de
buna ses çıkarmayacağım. Öyle yağma yok!
Burası Yağma Hasan’ın böreği değil! Bu top-
raklar çocuklarımızın, bu topraklar hepimi-
zin. Bu topraklar bizim geleceğimiz. Onun
için biz tarım demeye, hayvancılık demeye,
üretken belediyecilik demeye devam edece-
ğiz.Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün da-
ğıtacağımız tohumluk arpaların bol ve
bereketli olmasını, çiftçilerimizin yüzünü gül-
dürmesini temenni ediyor; hepinize en kalbi
duygularımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Silivri ehline emanet

Törendeki konuşmasına “Öncelikle lideri-
miz Sayın Devlet Bahçeli’nin evladı Volkan
Yılmaz’a, tüm Gümüşyakalılara, tüm Siliv-
ri’ye selamlarını ve muhabbetlerini iletmek
istiyorum.” diyerek başlayan MHP İstanbul
Milletvekili Arzu Erdem, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Başkanımız Volkan Yılmaz gö-
reve geldiğinde bizim sloganımız ‘Silivri eh-
line emanet’ oldu. Hamdolsun ki Silivri,
Başkanımızın ve Silivrililerin sayesinde üret-
ken belediyecilik anlayışı ile Türkiye’ye
örnek teşkil ediyor. Bugün de yerli, milli ve
sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımı için
bir aradayız. Tarım alanında yapılanlar
özellikle Silivri için çok önemli. Ben yerli
üretime verilen desteklerden dolayı Belediye
Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Hasadınız bol,
kazancınız çok olsun.”

MÜGE CESUR ÖZMEN
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Silivri mazlumun yanında
Silivri Belediyesinin yaşanan doğal afet-
lerden etkilenen vatandaşların yardı-
mına koşan bir belediye olduğunu
vurgulayan Arzu Erdem, “Silivri Beledi-
yemizin en önemli özelliklerinden bir ta-
nesi de nerede bir mazlum varsa,
nerede yardıma ihtiyaç varsa, nereden
bir çığlık geliyorsa, neresi bir afetten et-
kilenmişse yardım ekiplerini hemen bu
bölgelere yönlendirmesi. Bugün de be-
lediyemizin ekipleri sel felaketinin yaşan-
dığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde
çalışıyor. Rabbim onların ayaklarına taş
değdirmesin, Belediye Başkanımızdan
da razı olsun. Bu vesile ile sel felake-
tinde hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli
ailelerine baş sağlığı diliyorum.” ifadele-
rini kullandı. Törene; MHP İstanbul Mil-
letvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul
Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti tem-
silcileri, belediye meclis üyeleri, muhtar-
lar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve
vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin to-
humlarını teslim almalarının ardından
sona erdi. 
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'Hayır'da hayır vardır' (2)

R omalı düşünür ve yazar L.A.Seneca, “konuşmak aklın
ön sözüdür” der. ‘Hayır’ diyemediği için ‘Evet’ kapıla-
rını herkese açık tutan bir kimse, ummadığı konu ve ko-

nukları ve hatta yabani tüm otları hayatına davet eder. Çünkü
hayır diyemeyen bir zihnin ön sözünde ‘Hoş geldiniz’ yazar. Bu
hoş geldiniz, aynı zamanda ‘buyurun hayatıma istediğiniz
zaman, istediğiniz gibi girebilir ve hatta beni dilediğinizce kul-
lanabilirsiniz’ anlamlarına gelir. Geçen haftaki yazımızda Hayır
diyebilmenin en etkili 11 yolunun ilk altı maddesini paylaşmış-
tık.  Şimdi diğerleri ile yolumuza devam edelim…

* * * 
Hayır diyebilmenin en etkili 11 yolu
7. İltifat edin
İnsanlara sadece olumsuz bir şey söylediğimizde alınma, kırılma

ve değersiz hissetmelerine de yol açabiliriz. Oysa konunun öncesinde
edeceğimiz iltifatlar, ardından gelecek olumsuz cevabımızı hem
daha sıcak karşılayacak hem de daha kolay kabul etmelerini sağla-
yacaktır. “Bu konuda tanıdığım en akıllı kişi sensin.”“Bu alanda
senden daha zeki birini görmedim.” “Yakın çevremde senin gibi gü-
venilir insan yok denecek kadar az.” “Eğer böyle bir işi yapacak
olsam mutlaka seninle yaparım. Fakat bu iş kolu ilgimi çekmiyor”
ya da “Şu an benim hedeflerimle örtüşmüyor” ve benzeri olumlu
içerikli sözler, hayır derken karşımızdakinin incinmemesini de 
sağlayacaktır.

8. Hayır’dan BeIki’ye geçmeyin 
Bazı insanlar o kadar ısrarcıdır ki evet cevabını almadan ya da

taviz verdirmeden vazgeçmezler. Bu yaklaşımlar karşısında ha-
yır’dan belki’ye bir geçiş yapmak emin olun evet yanıtı ile sonuçla-
nacak ve bundan memnun olmayacaksınız. “Seni iyi anlıyorum
fakat saatlerce de konuşsak cevabım değişmeyecek” şeklinde bir
tutum, karşı tarafın ısrarını kırmanıza ve konunun uzamasına engel
olacaktır. Bu konuda sıfır tolerans kuralını uygulayın, sakın ha sakın
esnek olmayın, taviz vermeyin.

“İçim rahat değilse, karşılıksız bile olsa, 
mutluluğu istemem.”
Albert Camus  (Başkaldıran İnsan)
9) Çerçeveyi belirlemek 
İlişkilerimizde bazı durumlar vardır ki “Evet, ama…” cümle-

siyle giriş yapmamızı gerektirebilir. (Naçizane tavsiyem kendinizi bu
tür başlıklardan arındırmanızdır.) Bu durumları görmezden gelme-
meli bilakis anında pozitife dönüştürmeliyiz. Nasıl mı?Söz konusu
destek talebinin sadece bir kısmı için “Yardımcı olabilirim fakat…”
diye söze girip, “…buna bütünüyle vakit ayıramam” diyebiliriz. Ne
kadar zaman ayıracağımızı, neden böyle kısıtlı bir imkân dâhilinde
hareket edeceğimizi tüm açıklığımızla dile getirmeliyiz. “Yardımcı
olabilirim fakat bu konu boyumu biraz aşıyor, şöyle bir şey önerebi-
lirim…” diyerek ilgili yere yönlendirebiliriz.“İhtiyacının sadece şu
kısmında yardımcı olabilirim, çünkü…” deyip diğer kısım veya kı-
sımların ilgi ve bilgi dâhilinizde bulunmadığını söyleyebilirsiniz. Söz
konusu yardım talebinin bütününe olmasa da ne kadarına katkı sağ-
layabileceğinizi seçebilir, çerçevenizi netleyebilir, karşınızdaki kim-
seye iletip, artık konunun sizi yönetmesinin önüne geçtiğiniz gibi,
konuyu da bizzat kendiniz yönetebiliriz.

10. Hissettiklerinizi paylaşın 
Memnuniyet duymadığınız bir istek karşısında anlaşılmak için

ikna etme yoluna gitmemeli; duygu ve düşüncenizi yumuşak bir ifa-
deyle dile getirmelisiniz. Kendinizi doğru ve sağlıklı ifade ettiğiniz
halde karşınızdaki kişi dinlemiyor, söylediklerinizi dikkate almıyor,
dahası durumu gerçekten anlamıyorsa bu, onun hikâyesidir deyip
geçmelisiniz. Birçok kimse, bir ricayı neden geri çevirdiğiyle ilgili
karşısındaki kişiyi ikna etme çabasına giriştiğinde, söz konusu isteği
yerine getirmekten daha fazla zaman ve enerji harcamaktadır.

Talebi gerçekleştirdiğinizde ne hissedeceğinizi açıkça dile ge-
tirmeli ve bu tür isteklerle size gelmemesini kibarca söylemelisi-
niz. Eğer bir öğrenciyseniz, okulu asıp bilardoya gitmek, sigara
içmek v.b. kaçamaklar için arkadaşlarınız çağırıyor, ısrar edi-
yorsa onlara şöyle demelisiniz: Seninle birlikte vakit geçirmeyi
seviyorum. Fakat anneme, babama yalan söylediğim için ken-
dimi iyi hissetmiyorum. Hatta kendimden utanıyorum.”Aslında
biz böyle bir durumda arkadaşımızın ricasını reddetmiyoruz.
Kabul ettiğimiz takdirde olacağımız kişiyi reddediyoruz. Yalancı
olmak istemiyorum, demek kendimizle ilgilidir ve bu oldukça
önemli bir hamledir.Mutsuz olacağınızı, sizi olduğunuzdan daha
aşağı çekeceğini bildiğiniz tüm talepleri gönül rahatlığıyla red-
dedebilirsiniz. Ancak kendinize de bir öz eleştiride bulunmalısı-
nız: Daha iyi teklifleri hayatıma nasıl çekebilirim? 

11. “Hayır, yapamam.”
Bazen doğrudan “hayır” deyin. En net, en kolay, en basit haliyle

hayır deme özgürlüğünüzü kullanın. Karşınızdaki kişinin yanıtını
bekleyin. Ne kadar az konuşursanız o kadar az soru alıp açıklama
yapmaktan bağımsızlaşabilirsiniz. Kimi zaman sadece hayır cevabı-
nızdan dolayı karşınızdaki kişinin yaklaşımına şaşıracaksınız. 
Onların ‘peki’ deyip gitmelerini, ‘nasıl istersen’ deyip konuyu değiş-
tirdiklerini görecek, hatta açık sözlü olduğunuz için size teşekkür 
ettiklerine dahi tanık olacaksınız. Böylece çekinmenize gerek kal-
madığını, korktuğunuz kadar büyük, olumsuz veya zor olmadığını
da fark edeceksiniz.

“Bir yaşam sanatı ustası, işiyle oyunu,
çalışmasıyla boş vakti, zihniyle bedeni, 
eğitimiyle dinlencesi, sevgisiyle dini 
arasında fazla ayrım yapmaz. Birini diğerinden 
ayırt edemez, yalnızca yaptığı her işte kendi 
mükemmellik vizyonunu takip eder ve aslında 
çalışıyor mu, yoksa oyun mu oynuyor sorusunun 
yanıtını başkalarına bırakır.
Ona göre her an, her ikisini de yapıyordur.”
Buda  Bu maddelerde sanılmasın ki ilişkilerimiz a’dan z’ye evet-

hayır üzerine kuruludur. Hayat siyah olduğu kadar, beyaz, beyaz ol-
duğu kadar gri, gri olduğu kadar kırmızı, sarı, yeşil, mavidir aynı
zamanda.İnişler çıkışlar, düşüşler tırmanışlar, ortalarda bir yerde
savruluş veya toparlanışlar hayat dediğimiz oyunun birer renkli par-
çalarıdır.Her birimiz bu parçalardan kendimize bir karakter yaratı-
rız.Hepimizin bir eşiği geçme süreci farklı işlemektedir. Hayır
diyemeyen birçok kimsenin de bu eşiği geçişi kolay olmayabilir.
Hatta bunu öğrenmek için, binlerce evet’in acısını çekmek zorunda
dahi kalabilir. Ben, hayır demeyi tadını beğenmediğimiz bir şurubu
içmeye benzetiyorum. İlk başta hoşumuza gitmiyor, yüzümüzü bu-
ruşturuyor, yutarken zorlanıyor ve bu halden bir an önce çıkmak
için üstüne hemen bir bardak su içiyoruz. Peki, böyle acı bir tada
neden katlanıyoruz? Çünkü sonunda iyileştireceğimizi biliyoruz. İşte
‘hayır’ diyebilme sürecimiz de böyledir. Bir kez öğrendikten sonra
bunun bizde oluşturacağı huzuru, rahatlığı, iyi hissetme duygusunu
tadacak ve daha kolay hayır diyebileceğiz. Bir iyi haber de şu ki
bizim bu duruşumuz dışımıza yansıyacağı için, insanlar bir şey iste-
meden önce bizim yerimize düşünecek ve birçoğu hayır cevabını ve-
receğimizi de kendiliğinden bileceklerdir. Bu sayede kendimize,
işimize ve önceliklerimize daha fazla zaman ayırabileceğiz.

Her zaman aklınızda olsun, ‘Hayır’da hayır vardır…

E senyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğünün, ilçedeki özel ço-
cuklar için faaliyete geçirdiği Özel

Eğitim Merkezi, umut olmaya devam
ediyor. Her çocuğun gelişim seviyesine
uygun olarak bireysel derslerin verildiği
merkezde, Dil ve Konuşma eğitimi alan
13 yaşındaki Muhammed Enes Tanrı-
kulu, 6 ay gibi kısa sürede dil ve sosyal
becerilerinde gelişme göstererek, prob-
lem yaşadığı sesleri çıkarabilmeyi ba-
şardı. Doğuştan zihinsel engeli olan ve
konuşma güçlüğü çeken Muhammed
Enes, verilen eğitimle kısa sürede yaşa-
dığı konuşma zorluğunu yenerek, hem
başlangıçta çıkaramadığı sesleri rahat-
lıkla çıkarır hale geldi hem de sosyal
becerilerini geliştirdi.

Dil becerilerinde 
gelişme kaydetti

Muhammet Enes’in 6 ayda büyük ge-
lişme katettiğini söyleyen Esenyurt Be

lediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde gö-
revli Odyolog Cansu Bicem Torcu,
“Öğrencilerimizden Muhammed Enes
ile 6 aydır Dil ve Konuşma derslerimizi
sürdürmekteyiz. Öğrencimiz kurumu-
muza başvurduğunda çıkaramadığı
sesler mevcuttu. Artikülasyon proble-
mini gidermek amacıyla ihtiyaçları
doğrultusunda bireysel bir program
hazırlayarak, çalışmalarımızı olumlu
anlamda ilerlettik. Şu an öğrencimizin
başlangıçta problem yaşadığı sesleri ra-
hatlıkla çıkarabildiğini, dil becerisiyle
birlikte sosyal becerilerinde de gelişme
katettiğini gözlemliyoruz. Esenyurt Be-
lediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak
özel çocuklarımıza umut olmaya
devam ediyoruz” dedi. Özel Eğitim

Merkezi’ni hayata geçiren Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a
teşekkür eden Muhammed Enes Tanrı-
kulu’nun annesi Zekiye Tanrukulu,
“Uzun süre önce burada eğitime başla-
dık. Öğretmenlerimiz bizimle ve çocuk-
larımızla çok iyi ilgileniyor, güler yüzle
çalışıyorlar. Sabırla, tamamen iyi ol-
mayı bekliyoruz. Oğlum buraya başlar-
ken konuşma ve davranışlarında
farklılık vardı, şimdi davranışları daha
iyi konuşması biraz daha düzeldi.
Daha çok eğitime ihtiyacımız var. Ger-
çekten bu çocukların ilgiye ve eğitime
ihtiyacı var. Kemal Deniz Bozkurt Baş-
kanımıza bu kurumu açtırdığı ve ço-
cuklarımızla ilgilendiği için çok
teşekkür ederim” diye konuştu.
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açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/460507
1-İdarenin
a) Adresi :BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU 

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124131111 - 2124131269
c) Elektronik Posta Adresi :hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Ekim - 10 Ekim 2021 tarihlerinde, 9 gün boyunca sürecek olan, 

standların kurulacağı, yöresel ürünlerin sergileneceği, yöresel 
sanatçıların katılacağı vb. faaliyetlerin yapılacağı organizasyon işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı
c) Süresi :İşe başlama tarihi 02.10.2021, işin bitiş tarihi 10.10.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu İstanbul
b) Tarihi ve saati :06.09.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü organizasyon işi benzer iş olarak kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Konuşma güçlüğü çeken 13 yaşın-
daki Muhammed Enes, Esenyurt
Belediyesi’nden aldığı ‘Dil ve Ko-
nuşma’ eğitimiyle, 6 ay gibi kısa bir
sürede hem dil hem de sosyal bece-
rilerinde büyük gelişme gösterdi
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UMUT OLDU
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GOP'tan sel bölgesine
yardım eli uzandı
Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel
felaketinin ardından Gaziosman-
paşa Belediyesi, yaraları sarmak
için bölgeye 3 tır yardım malzemesi
ile çalışmalarda görev yapmak
üzere 1 adet vidanjör gönderdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ülkenin bir-
çok noktasında çıkan orman yangınların-
dan sonra bu kez de Batı Karadeniz'de
meydana gelen sel felaketinin yaralarını
sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda
ilçedeki STK'ların da destekleriyle sel
mağdurlarına yönelik içme suyu, temizlik
malzemesi, gıda ve kıyafet gibi birçok
temel ihtiyacın yer aldığı 3 tır yardım mal-
zemesi toplandı. Bozkurt, Abana ve Ayan-
cık ilçelerindeki afetzedelere ulaştırılmak
üzere gönderilen yardım tırları ile birlikte
çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet vi-
danjör de bölgeye sevk edildi. Yardım mal-
zemeleri, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sinop Der-
nekler Federasyonu yetkilileri, Kastamo-
nulular Dayanışma Derneği yetkilileri ve
vatandaşlar tarafından Gaziosmanpaşa
Meydanı'ndan dualarla uğurlandı. Öte
yandan Başkan Usta, uzman bir ekiple in-
celemeler yapmak üzere sel bölgelerine
gitti.

Öncülük yapmak için çalışıyoruz

Başkan Usta, "Ülkemizin son günlerde
karşılaşmış olduğu durumlar hepimizce
malum. Başta sel ve deprem felaketleri.
Dünyanın belki de yüz yılda karşılaşma-
dığı yangın felaketi ve şimdi de çok ender
rastlanan şekliyle bir felaketle karşı karşı-
yayız. Millet olarak bunun üstesinden ge-
leceğimize inanıyoruz. Devlet millet
işbirliği içerisinde bugüne kadar olanların
üstesinden geldik. Çok hızlı hareket eden
devletimizin bütün organlarına destek
olmak amacıyla sizlerin destek ve duasıyla
bu tırlarımızı ve iş makinamızı orada ola-
cak şekilde uğurluyoruz. Orada çok büyük
bir felaket yaşanıyor. Büyük mağduriyetler,
çökmüş binalar kaybolmuş insanlar var.
Bir dilim ekmek bulamayan bir yudum su
içemeyen duruma düşmüş insanlar var.
Ama biz burada sizlerin desteğiyle öncü-
lük yapmak adına farkındalık oluşturmak
adına bu çalışmayı başlattık" dedi.

Üzerimize düşeni yapmamız lazım

Doğru yapılaşmanın önemini vurgulayan
Başkan Usta, "Belki insanlık olarak bizler
de buradan pay almak, üzerimize düşen
mesajı almak, ders çıkarmak durumunda-
yız ki yapacağımız her türlü yapılaşmayı,
kuracağımız her türlü şehirleri ve kentleri
alacağımız tedbirleri bu ölçüde dikkate
alalım. Hep birlikte bu sorunların üstesin-
den gelerek inşallah bundan sonra bir
daha böyle durumlara maruz kalmamak
adına millet olarak bu dayanışmayı sürdü-
rür, millet olarak bu tedbirleri alır ve bun-
lara uyarız" şeklinde konuştu.
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Tüm yatırım araçları içinde geçtiğimiz ay en
çok kazandıran, taksi plakası oldu. İstan-
bul'da açılma sonrası koronavirüs korkusu

ile taksi kullanımı artıp, Arap turistlerin şehre girişi de
yoğunlaşınca şehrin sakinleri için taksi bulmak im-
kansız hale geldi. Artan iş yoğunluğunu fırsata çevi-
ren plaka sahipleri taksi plaka ücretini minimum 2
milyon TL'den 2.6 milyon TL seviyesine çıkarırken,
günlük yevmiye 650-700 TL seviyesine yükseldi. Böy-
lece bir taksi plakası sahibinin aylık kazancı 20 bin
TL'yi buldu.

Çağrı merkezi bile yok

İBB Meclis üyesi ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan
Danışmanı Dr. Suat Sarı, “İstanbul'da taksi plaka sa-
hiplerinin yüzde 5‘i taksilerinin sürücülüğünü yapı-
yor, geri kalan plaka sahipleri, plakalarını bu işi
yapan simsarlara sözleşme ile devrediyorlar. Böyle
bir ortamda kurumsallıktan, sürücü kalitesinden bah-
sedilemez” dedi. Sarı, iktidarın taksici esnafının so-
runları ile ilgilenmeyip, esnafı belediyelerle karşı
karşıya bıraktığını vurguladı. Taksilerdeki sistemsizlik
ve denetim sorunları bir yandan vatandaşların yaşam
kalitesini etkilerken diğer yandan Euro fiyat isteyecek
turist kovalayan taksi şoförleri nedeniyle turizm de
baltalanıyor. Sarı, “İstanbul'da taksiler açısından bir
kaos söz konusu. Taksici dernekleri politize olmuş
durumda” dedi. Sarı, gelişmiş ülkelerde taksi hizmet-
lerinin regüle edildiğini, 3 ay eğitim almadan hiçbir
şoförün taksi kullanamadığını vurgularken, “Oysa İs-
tanbul'da bir çağrı merkezi bile yok. Oysa merkezi bir
çağrı merkezi yönetimi olsa, taksi arayan bir kişi uzun
süre bu hizmete erişemezse bunun nedeni araştırılır,
eğer neden taksi sayısında eksiklik ise şehre yeni taksi
sokulur” ifadesini kullandı.

40 bin korsan var

Dr. Sarı'nın verdiği bilgilere göre taksinin en rasyonel
işletmeleri Dubai, Singapur, Londra ve Tokyo'da bu-
lunuyor. Bu şehirlerde özel sektör taksi şirketleri var.
İstanbul'da 17.395 adet taksi var. Şile, Çatalca'daki
211 bordo renkli taksi de haziran UKOME kararı ile
sarı taksi sistemine katıldı. İstanbul'da 15.5 milyon
insan günde 1.4 milyon taksi yolculuğu yapıyor
stanbul'da 40 bin, Ankara'da 5, İzmir'de 4 bin, An-
talya, Muğla'da yaz aylarında  5 bin korsan taksi ol-
duğu tahmin ediliyor. Dr. Sarı, iktidarın korsan
taksiye müdahale etmediğini, bu alanda önemli bir
halk güvenliği sorunu olduğunu vurguladı.

Y abancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin
arttığını belirten Başyazıcıoğlu, “Ya-
bancı yatırımcılar için, Türkiye’de en-

flasyonun artması nedeniyle konut alımının
daha da kolaylaştığını gözlemliyoruz. Yabancı
yatırımcının ilgisi ve güveni gün geçtikçe artarak
devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başarılı
bir şekilde sürmesi, turizm sezonunun devam et-
mesi ve farklı konut seçeneklerinin yabancı yatı-
rımcının ülkemize yöneliminde etkili olduğunu
görüyoruz. Bu elbette sektör için de umut verici”
diye konuştu.

İstanbul’u Antalya takip etti

Açıklanan verileri değerlendiren Başyazıcıoğlu,
“TÜİK verilerine baktığımızda temmuz ayında
yabancılara konut satışının toplamda 4 bin 495
olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekleşen
konut satışlarında 951 konut satışı ile İstanbul
ilk sırada olurken 931 konut satışıyla Antalya
ikinci sırada yer aldı. Sıralamayı 312 konut satışı
ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158
konut satışı ile Bursa izledi. Bu noktada yabancı
talebinin giderek arttığını söyleyebiliriz” ifadele-
rini kullandı.

Yıl sonuna kadar sürecek

Türkiye genelinde temmuz rakamlarına göre,
toplamda 107 bin 785 konut satışının gerçekleş-
tiğini söyleyen Başyazıcıoğlu, “Böylelikle toplam
konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut sa-
tışlarında başı yine metropoller çekiyor. İstanbul,
18 bin 884 konut satışı ile en yüksek paya sahip
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605
konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin
782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla
20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66
konut ile Bayburt oldu” dedi.

Yerli yatırımcıyı zorluyor

Başyazıcıoğlu konuya ilişkin açıklamasının de-
vamında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye gene-
linde ilk defa satılan konut sayısı temmuz ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azala-
rak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları
içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İçinde bu-
lunduğumuz pandemi döneminin yarattığı belir-
sizlik ortamında yatırımcıların tedbirli adımlar
atmaya özen göstermesi ilk defa satılan konut
sayısında düşüşe sebep olduğunu söyleyebiliriz.
Kurdaki dalgalanmalar yabancıya cazip gelir-
ken, yerli yatırımcı için ise zorlayıcı oluyor. Yük-
sek faiz ortamı ve maliyetlerdeki artışın fiyatlara
yansıması tüketicileri etkiliyor.”

Taksici kaosu

Yastık altı
kripto dönemi

Açılmanın ardından İstanbullular
merkezi noktalarda taksi bulmakta
zorlanırken, Arap turistlerin arttığı bu
dönemdeki yoğunlukta taksi plaka
fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon TL’ye
fırladı. İBB Meclis üyesi ve İYİ Parti Yerel
Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat
Sarı, “İstanbul'da taksiler açısından bir
kaos söz konusu. Taksici dernekleri
politize olmuş durumda” dedi
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TUZLA İLÇESİ EVLİYA ÇELEBİ, İSTASYON, POSTANE, CAMİ, YAYLA, İÇMELER VE
AYDINTEPE MAHALLELERİNDE ASFALT KAPLAMA, TRETUVAR VE YAĞMURSUYU

KANALI YAPILMASI
TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TUZLA İLÇESİ EVLİYA ÇELEBİ, İSTASYON, POSTANE, CAMİ, YAYLA, İÇMELER VE AYDINTEPE MA-
HALLELERİNDE ASFALT KAPLAMA, TRETUVAR VE YAĞMURSUYU KANALI YAPILMASI yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/456685
1-İdarenin
a) Adı :TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :TUZLA İLÇESİ EVLİYA ÇELEBİ, İSTASYON, POSTANE, CAMİ, 

YAYLA, İÇMELER VE AYDINTEPE MAHALLELERİNDE ASFALT 
KAPLAMA, TRETUVAR VE YAĞMURSUYU KANALI YAPILMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif 9 kalem toplam 44500 ton asfalt kaplama işleri, muhtelif 7 
kalem toplam 35150 m² ile muhtelif 5 kalem toplam 21500 mt 
tretuvar yapılması işleri, muhtelif 8 kalem toplam 6270 mt ile 
muhtelif 20 kalem toplam 1112 adet yağmursuyu kanalı işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Tuzla
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 95 (DoksanBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Tuzla Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde
vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) ALTYAPI İŞLERİ V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ
(Altyapı+Üstyapı) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2021 Temmuz ayı verile-

rinin açıklanması üzerine; Tür-
kiye genelinde konut satışlarını
değerlendiren Now Gayrimen-

kul Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Başyazıcıoğlu; “Türki-

ye’de yabancılara yapılan konut
satışları temmuz ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde

64 artış gösterdi” dedi

YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI
YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI
YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI
YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI
YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI
YABANCIYA KONUT
SATISI ARTTI

Türkiye'de kentsel yerleşim yerle-
rinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin
tasarruf eğilimlerini izleyen Tasarruf

Eğilimleri Araştırması'nın 2021 yılı ikinci çeyrek
sonuçları açıklandı. Türkiye'deki bireylerin tasar-
ruf oranı gelişmekte olan ülkelerin oldukça geri-
sinde bulunuyor. Araştırma geçtiğimiz yıl
pandemi tedbirleri kapsamında yürütülen ucuz
kredi politikasının da uzun yıllardan sonra ilk kez
% 20'nin üzerine çıkan tasarruf sahipliği oranının
yeniden düşmeye başladığını gösteriyor. Buna
göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde % 20.2 olan ta-
sarruf sahipliği oranı 2021 ikinci çeyreğinde
%18.3 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bireylerin
yatırım aracı olarak kripto para birimlerine olan
ilgisi araştırmanın sonuçlarında da gözleniyor.
Araştırmaya ilk kez bir önceki çeyrekte dahil edi-
len kripto para birimleri ikinci çeyrekte 5 puan ile
en fazla yükselen tasarruf aracı oldu. İlk çeyrekte
listeye % 5'lik oran ile 7'nci sıradan giren kripto
para birimleri, ikinci çeyrekte yüzde 10'a yükselir-
ken, TL vadeli hesap ile birlikte 4. sırayı aldı.
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ONLAR KACACAK 
BIZ KOVALAYACAGIZ Tatlıoğlu’ndan AFAD

kararına tepki
İYİ Partİ Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Batı Ka-
radeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından topla-
nacak yardımların yalnızca AFAD üzerinden
dağıtılma kararını eleştirdi. Kararın yanlış oldu-
ğunu savunan Tatlıoğlu “Bu karar yerel yönetimle-
rin, sivil toplumların veya bugün orada bulunan
partilerin teşkilatları üzerinden milletimize, kendi
topladığını ulaştırmasının önünü kesmektedir”
dedi. Yangın ve sel felaketleriyle ilgili yönetimlerin
de ihmalleri üzerinde durulması gerektiğini kayde-
den Tatlıoğlu, "Görünen o ki hiçbir tedbirin alın-
madığı bir zemin içerisindeyiz. Elbette yağmuru
engelleyemeyiz ama yağmurun sele dönüşmesi,
selin büyüklüğü, selin felakete dönüşmesi ve felake-
tin maliyetini düşürme yönünde ciddi tedbirler al-
mamız gerekiyor." diye konuştu.

İnşallah tedbirler alınır

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen sene yaşanan sel
felaketinin ardından İYİ Parti'nin Meclis'te bir
araştırma önergesi verdiğini ama bu önergenin
kabul edilmediğini anlatan Tatlıoğlu, "Sellerin özel-
likle orman bölgesinde olmasından dolayı kesim ve
kesim sonrası artık ve tomrukların oluşturduğu
düzen, yağmurların kuvvetli sele dönüşmesine ve
suyun yönünü değiştirmesine etkili olmakta. Bu
selde de bunun izleri ve işaretleri fazlasıyla bulun-
makta. O nedenle temenni ederdik ki bu konu
Meclis'e taşınsın, bunun üzerine gidelim ve bunları
araştıralım ve tedbirleri alalım." ifadelerini kullandı.
Bursa'da yaşanan sel felaketinin, Devlet Su İşle-
ri'nin dere yataklarını yeterince temizlememesinden
kaynaklı olduğuna dair bir rapor olduğunu dile ge-
tiren Tatlıoğlu, "Buralarda da bununla ilgili göz-
lemler paylaşılıyor. İnşallah bu, TBMM'de bir
araştırma komisyonu üzerinden detaylı bir rapor-
lamayla tespit edilir ve bu tür yağmurların büyük
felaketlere yol açmasını engelleyecek tedbirler alı-
nır." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1433202)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2020/1855 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan
Selim Bulvarında, tapunun 645 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve Yavuz Sultan Selim Caddesinden 25 dış
kapı numarası alan 4.294,82 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli taşınmazda kayden: 1 Blok, mahallen 25 dış kapı
numaralı Kumru Apartmanında 36/2400 arsa paylı 11 + çatı kat (46) bağımsız bölüm numaralı dubleks mes-
kenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden onaylı mimari projesi tetkik edilmiş
olup; Bodrum kat + zemin kat + 11 normal kat + çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf
malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcut,
katlarında dörder daireli ana binanın 11. Normal kat ve çatı katında yer alan daire, onaylı projesine göre 11.
Kat esas daire kısmı antre, mutfak, salon, bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda, banyo-WC ve balkon, çatı ka-
tında hol-mutfak nişi, iki oda, banyo-WC ve teras ile çatı katı üzerinde oda ve balkon mahallerinden ibaret,
208 m2 net alana sahiptir. Dairede pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesi-
sat ve doğalgaz tesisatı mevcut olup, çatı katına bina ortak merdiveninden müstakil giriş teşkil edilmiştir.
Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal
imkanlardan istifade edecek konumda, konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dış Kapı 

No:25, 1 Blok, Kumru Apartmanı,  11 + Çatı Kat, D:46 Beylikdüzü  / İSTANBUL
Arsa Payı : 36/2400
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (E:2.00,

Hmax:24.50m) olarak planlanmıştır denilmiştir.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 23/09/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri     : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, ta-
şınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/1855 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.12/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden gündem değerlendirmesinde bulundu ve 
muhalefet partilerini yalancılıkla suçladı. 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet
kurulduğunu söyleyen Bahçeli “Bundan sonra onlar kaçacak biz kovalacağız. Türk milleti, yalan haberler-
den, yalan siyasetten, yalan beyanatlardan, aklıyla alay eden sefil zihniyetlerden bıkmış usanmıştır” dedi

M HP lideri Devlet Bahçeli, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada,
olağan dışı bir tablo ile karşı kar-

şıya olunduğunu belirtti. Bahçeli, "Ülke-
miz, doğusundan batısına, kuzeyinden
güneyine kadar yaygın ve yoğun şekilde
meydana gelen zincirleme felaketlerle uğ-
raşmaktadır. Bir tarafımız yanarken diğer
tarafımız sel ve heyelanlarla yıkılmaktadır.
Olağan dışı bir tabloyla karşı karşıya oldu-
ğumuz ortadadır. Orman yangınlarıyla
kavrulan milli yürekler, bu kez de Batı Ka-
radeniz’deki afetlerle sarsılmış, hüzünle
sarılmıştır. Bartın, Sinop, Kastamonu ve
Samsun’da ortaya çıkan taşkın ve seller
oluşan heyelanlarla birlikte önüne ne gel-
diyse yutmuş, ortalığı savaş alanına çevir-
miştir. Doğu Karadeniz’den sonra Batı
Karadeniz’in de sel altında kalması, daha
vahimi Kastamonu’da 29 vatandaşımızın,
Sinop’ta 2 vatandaşımızın hayatını kay-
betmesi, Bartın’da ise 1 vatandaşımızın
kaybolması bizleri ve aziz milletimizi de-
rinden yaralamıştır. Üzüntümüz büyük-
tür" dedi.

Bölgeye heyet gönderildi

Bahçeli, dere yataklarına inşa edilen bina-
ların bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ula-
şan sel karşısında ayakta kalamadığını
belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, yöre

insanımıza destek sağlamak, gerekli ince-
lemeleri yapmak maksadıyla afet bölge-
sine bir heyet göndermiştir. Gerek orman
yangınlarında, gerekse de sel ve heyelanlar
sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize
başsağlığı, tedavi gören vatandaşlarımıza
da acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki,
felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır.
Devletimiz meselelere hakimdir ve mukte-
dirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkan-
lıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur.
Allah’ın izniyle bugünler geçecektir. Fela-
ketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakar-
lıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla
ortadan kaldırılacaktır" ifadelerine yer
verdi.

Yalana tahammül imkansızdır 

Bahçeli, Türk milletinin yalan haberlerden
bıktığına dikkat çekerek, "CHP yönetimi
yalancıdır, İP yönetimi yalancıdır, diğerleri
yalanla yoldaştır. Türk milleti, yalan ha-
berlerden, yalan siyasetten, yalan beyanat-
lardan, aklıyla alay eden sefil
zihniyetlerden bıkmış usanmıştır. Yalancı-
lar korosu artık milli güvenlik tehdidi, milli
huzur bozguncusu düzeyindedir. Böyle
gelse de böyle gitmemelidir, gitmeyecektir.
Yalan ve iftirayla mücadele, yalancılarla ve
müfterilerle mücahede milli ve ahlaki ilke-
leri olan herkesin başlıca sorumluluğudur.
Müslüman Türk’ün yalana tahammül et-

mesi imkansızdır. Yalanı rehber yapanlar
yurdumuzu rezil etmek için kuyruğa giren
soytarılardır. Yalancıların ipliği pazara çı-
karılmalıdır, maskeleri indirilmelidir. Bu
konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak
elimizi taşın altına koymaya hazır olduğu-
muzu herkes bilmelidir. Yalan uçurumdur,
bu nedenle zillet partilerinin istikameti
kaybolmuş, alayı uçurumu boylamıştır"
dedi.

Yalan siyasetle mücadele kurulu

Bahçeli, yalanla mücadele etmek, bu ko-
nuda temiz toplum- temiz siyaset- temiz
yönetim hedefine destek vermek gayesiyle
değerli fikir ve hukuk insanlarından teşek-
kül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle
Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurul-
duğunu söyledi. Bahçeli, "Mezkur heyetin
yapacağı çalışmaların sonucunda; siyaset,
sivil toplum ve medya alanlarında yalanı
meslek edinmiş çürümüşleri teşhir etmek,
insanlarımızın aldatılmasının önüne bütü-
nüyle geçmek için kanuni bir düzenleme
ihtiyacı şayet hasıl olursa bunun da gereği
yapılacaktır. Yalan, insan haysiyetini çiğ-
nemektir. Doğruluk, dürüstlük insan onu-
runu yükseltmektir. Milliyetçi Hareket
Partisi doğrunun yanında, doğru duruşun
içinde, dosdoğru bir mücadelenin safında-
dır. Yalancıların sonu görünmüştür. Bun-
dan sonra onlar kaçacak, biz de
kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

NERGİS DEMİRKAYA

İttifak yoluna gidebiliriz

Muş’tan Bitlis’e gelen Yeniden Refah Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Çolak, il binasını ziyaret ettikten
sonra açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarına
değinen Çolak, tek hedeflerinin Fatih Erbakan’ı
cumhurbaşkanı yapmak olduğunu kaydederek, "Şu
anda bunda kararlıyız ve tek başına seçime girme ko-
nusunda da kararlıyız. O günkü şartlar, seçmen, teş-
kilatlarımız nasıl karar verirse ona göre oturup
alacağımız ortak kararla seçime gireceğiz. Bizim ol-
mazsa olmazlarımız vardır. Üretime ağırlık verece-
ğiz. Ağır sanayiyi öne alacağımız parti
politikalarımız var. Adaleti ön plana çıkaran politika-
larımız var. Bu temel şartlarda anlaştığımızda ittifak
yoluna da gidebiliriz" dedi.

Böyle ana muhalefet olmaz

Afetler üzerinden hükümeti eleştiren muhalefetin tu-
tumunu da değerlendiren Cemil Çolak, "Sayın Cum-
hurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak kelimeler sarf
ediyorlar. Böyle ana muhalefet olmaz. Bu zatı beğe-
nirsin, beğenmezsin bu ülkenin cumhurbaşkanıdır.
Bu ülkede yüzde 50 küsur oy alarak seçilmiş bir
cumhurbaşkanıdır. Türk bayrağını temsil eden amiri-
miz, büyüğümüzdür. Kendisinin siyasi politikalarını
eleştiririm ama makama gelince Türk milletinin
cumhurbaşkanıdır. Senin ona ağza alınmayacak keli-
meleri kullanma hakkın yoktur" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, partis-
ince düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiği Bitlis’te, "Temel
şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi

Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Cemil Çolak
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Sondaj gemisi
Haydarpaşa'da

Yenikapı açıklarından demir alan Yavuz
sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak üzere
İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yavuz, ge-

rekli teknik hazırlıkların tamamlanması için Hay-
darpaşa Limanı'na demirledi. Türkiye'nin üç
sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi,
Karadeniz'e açılmak üzere demirli olduğu Yenika-
pı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri
eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Li-
manı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini
sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapıl-
ması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi
daha sonra Karadeniz'e açılacak. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1432736)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI  

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE YOLLARI YAPIMI VE BOYAMA İŞİ 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/461743
1-İdarenin
a) Adı :YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi :YTÜ Davutpaşa Kampüsü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve 

Kültür Merkezi Binası, 2. Kat, 34220 Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123834093 - 2123834093
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE 

YOLLARI YAPIMI VE BOYAMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet - İnşaat Fakültesi tüm blokları arasındaki açık alanda bulunan

geçişler baskı beton uygulaması yapılacak , mevcut rögarlara 
bağlantılar sağlanacaktır. Ayrıca Bodrum katı Zemin Kotuna 
kadar boyanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :31.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği " nde yer alan  B III grubu Bina ( Üst Yapı )  işler benzer iş ola-
rak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi  veya Mimar 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir. YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (Beşiktaş VD: 965 004 1985 ) veya Ziraat bankası
Levent Girişimci Şube TR37 000 100 225 044 784 684 5353 nolu hesaba kik kayıt no ve işin ismi ve İs-
tekli VKN - TC belirtecek şekilde yatırmaları gerekmektedir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Esenler'de "Oğlunuza zekat getirdik"
diyerek kandırdıkları 77 yaşındaki Şe-
rife Zeynel Abidin'in 5 bin lirasını çalan
4 kadın kayıplara karıştı. Şüphelilerin,
apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı

O lay, 11 Ağustos Çarşamba
günü Nine Hatun Mahallesi
173. Sokak'ta meydana

geldi. İddialara göre; 4 kadın, pazarda
karşılaştıkları 77 yaşındaki Şerife Zey-
nel Abidin ile bir süre sohbet etti. Ka-
dınlar ardından "Oğluna zekat
getirdik" diyerek kandırdıkları kadınla
birlikte evine gittiler. Ardından kadının
evdeki 5 bin lirasını çalarak evden
uzaklaştılar. Abidin'in parasının çalın-
dığı şikayeti üzerine polis olaya ilişkin
çalışma başlattı. Evinden parası çalı-
nan Şerife Zeynel Abidin, "Geldiler,
'Biz de seni arıyoruz, sana et getirdik.
Bayramda da geldik ama seni bula-
madık' dediler. Beni tanıdıklarını ve
kuyumcunun eşi olduğunu söyledi, iç-
lerinden bir tanesi. 'Biz eve gidelim
Nazmi Hoca gelip seninle bir şey ko-
nuşacak' diyerek eve geçtik. 'Biz senin

oğluna zekat getirdik, kimseye söy-
leme' diyerek bir bilezik ve 2 bin lira
para çıkardılar. Daha sonra 'Bu para-
ları senin paran içine koyalım' dediler.
Ben de parayı çıkardım. Cüzdana
koyduktan sonra paraları daha sonra
yüksek bir yere koymamız gerektiğini
söyledi. Ben dolabın içine koyama-
yınca alıp kendileri koydular. Onları
yolcu ettikten sonra eve gelip hemen
parayı kontrol ettim ama baktım para
gitmiş. Benden 5 bin lira para aldılar"
dedi.

Güvenlik kameraları kaydetti

Şüphelilerin parasını çaldıkları kadınla
eve giriş ve çıkış anları apartmanın gü-
venlik kameraları tarafından kayde-
dildi. Görüntülerde, içlerinden birinin
apartman girişinde oturarak gözcülük
yaptığı anlar da yer aldı. DHA

Galata Köprüsü'nde dün
akşam saatlerinde balık bol-
luğu yaşanması amatör balık-

çıları sevindirdi. Uzun zamandır balık
olmadığını söyleyen balıkçılar, havanın
serinlemeye başlamasıyla beraber ba-
lıkların çoğaldığını belirtti. Balıkçılar
daha çok sardalya ve istavrit avladıkları
dile getirdi. Balığın bollaşmasında mü-
silajın temizlenmesinin etkili olduğunu

belirten amatör balıkçılar, "Bugün çok
maşallah. İstavrit çıkıyor, sardalya var.
Bugün şenlik var denizde. Valla bilmi-
yorum sebebini ama herhalde müsila-
jın temizlenmesinden sonra oldu.
Pandemi döneminden dolayı gelme-
yenler falan oldu, balık kendine geldi.
Geçen sene hiç balık yoktu ama bu
sene balık çok. Çok şükür kısmetimizi
alıyoruz" açıklamalarında bulundu.

BUNUN ADI
VICDANSIZLIK

Galata Köprüsü'nde balık bereketi
Galata Köprüsü'nde akşam saatlerine doğru balık bereketi yaşandı. Havanın serinlemesiyle
birlikte balıkların çoğalması, köprüde balık tutan amatör balıkçıları memnun etti

YAŞLI KADININ
PARASINI ALIP

KAÇTILAR



Erol Sırrı YOLCU 
VUSLAT
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Cemevine saldırı!İstanbul’da bulunan
Ali Baba Cemevi’ne

yönelik dün gece
kimliği belirsiz kişilerce

saldırı düzenlendi.
Tahir Aslandaş Dede

saldırıyı, sosyal medya
hesabı üzerinden

yaptığı paylaşımla
duyururken; HDP 

Milletvekili Ali
Kenanoğlu da, İstanbul
Valiliği’nden açıklama

beklediklerini ifade etti

erolyolcu3434@gmail.com 

Vatanımız da
yabancı olduk !!!

İ lk hatırladığım, 1989 yıllında Bulgaris-
tan’dan Müslüman Türkler yoğun olarak va-
tanlarına, Türkiye’ye göç etmişlerdi. Çoğu

belki okuryazar değildi. Ancak çok çalışkan, bece-
rikli idiler. Kalabalık aile olduklarından düşük
maaş onlar için sorun olmamıştı. İşverenler tercih
etmiş, Lakin birçok yurttaşımız da işsiz kalmıştı.
Nüfusumuz 53 milyon 65 bin kişi idi. Huzurluy-
duk.  

Ülkemize göçler, Romanya, Suriye, Arap ve 
Afganlılarla devam ediyor. Huzurlu değiliz. 

Göçmenleri, sigortasız ve düşük ücretle çalıştı-
ran, işveren mutlu, 

Vatandaş yapıldılar. Oy aldılar. Siyasiler mutlu.
İşçimizin hakkı istenilen düzeye ulaşamadı,

mutsuz.
Nüfus, 83 milyon 614 oldu. Huzurumuz kalmadı.
Keşke bunlarla kalsalardı iyi idi de, maalesef

öyle olmadı, olmuyor. 
Ülkede bu kadar işsizlik varken, göçmenler için,

“Bu insanlar vatandaşlık alsın ki kurum ve kuru-
luşlara işe girsin." Söylemi olmayan keyfimizi iyice
kaçırdı. 

Daha vahim olan ise, ülkemizde bize diklenebili-
yorlar. Yarım yamalak konuştukları dilimizle
“Türkçe konuş” cesaretini dahi gösteriyorlar. 

Trafikte kuralı ihlal ederler, daha “Ne yapıyor-
sun” diye soramadan, ya silah çekerler ya baltayla
saldırırlar. 

Gecenin bir vakti eline ne geçirirse saydırmaya
başlarlar. 

Sayıyorum 1,2,3,4,5,6,7,8 bitmiyor. 
Hes kodu soruyorsun, “bana yok” diyor.
Hastaneler de, kurumlarda aklınıza gelebilecek

her yerde öncelikli göçmenler. Vergisini ödeyen 
bizler ise ikinci vatandaş. Saygımız kalmadı. 

Sokağa çıkınca kendi yurttaşımızdan çok 
onlarla karşılaşıyor olduk. 

Bildiğiniz, Vatanımızda yabancı olduk vesselam. 
Mesele AB’den alınan 3 milyar Euro ise, peşin

alınan vergilerimiz ve Atalarımızın toprak için 
aldığı, verdiği canlar ile kendi topraklarını savun-
mayı bırakıp rahatları düşünüp kaçıp geldikleri
unutulmasın…

Keyiflerine göre Vatanımızda can almalarına,
huzursuzluk yaratmamalarına çareler bulunmalı.   

Her gün, göçmenlerin yaptıkları gasplar, çocuk
istismarları, kavgalar, cinayetler duyuyoruz. 

Mültecilerorg.tr paylaşımına göre, Türkiye’deki
geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23
Temmuz 2021 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon
690 bin 896 kişi oldu. Nüfusumuz düştü mü 80
milyona, biraz nefes alabiliriz. 

Aman ses çıkartmayın paraları var. Esnaf iş
yapar. Evlerimizi 3 kat fazlasına satarız. Kira be-
delleri 3 kat artar dedik. Araplara ülkenin her ye-
rini sattık. Nüfusları 3 milyona dayandı. Düştü mü
nüfusumuz 77 milyona. 

Resmi ve kaçak yollarlar sürekli giriş yapan Af-
ganlıların da resmi olmayan verilere göre en az 3
milyon olduğu tahmin ediliyor. Nüfusumuz düştü
mü 74 milyona. Biraz huzurlu gibiyiz.

Keşke böyle olsaydı… Maalesef durum böyle değil. 
Yurttaşım,
İşsiz, çöpten yiyecek topluyor.
Üniversiteyi çileyle, krediyle bitiren genç, sürünüyor.
Atanamayan öğretmen, sağlıkçı intihar, ediyor.
Geçim derdindeki polis buhran geçirip, şakağına

beylik tabancasını, dayıyor.
Doktor, hemşire dayak yiyor. 
Bakkal, vay nasıl veresiye vermedin, linç ediliyor.
Şortla sokağa çıkan kadın, taciz ediliyor.
On yaşındaki çocuklarımızın başörtüsü yok,

aşağılanıyor.
Diğer taraftan,
Van’da tarlayı ezen, Afganlı.
İstanbul, Moda’da Taliban bayrağı açan, Afganlı. 
Kazlı Çeşme’de kamuflajla dolaşan, Afganlı.
Sokaklarda dilenen Suriyeli. 
Evlere, dükkânlara giren hırsız Suriyeli.
Otoparklarda da değnekçiler yapan Suriyeli.
Mağazalara da çalışanları aşağılayan, İranlı.
Lüks arabalar kiralayıp çarpıp kaçan, İranlı.
Sahillerde, ellerinde şişelerle, yüksek sesle

müzik dinleyen, İranlı.
AB’den üç kuruş para alınıyor diye,  vatanımız da

bizleri değersizleştirmeye hiç kimsenin hakkı yok.
Yurttaşından oy alamayacaksın diye okuma

yazma oranı erkeklerde yüzde 18, kadınlar da
yüzde 2 olan göçmenlerin oyuna muhtaç olmuşsa-
nız. Buna oy kaygısı denir. Vay halimize. 

Yarın, daha önce yapıldığı gibi kilit noktalarına
bunları da getirir. Yıllarca bizi yıkmak isteyenlerin
yapamadıklarını bunlara yaptırırız.

Allah korusun işte o vakit Vatanımıza tamamen
yabancı olur. “Komşii paşaport” denirse 
şaşırmayalım.  

Bakınız, 19 Eylül 2019 tarihinde TUIK’in 
verilerine göre 1 milyon 183 bin 652 canlı bebek
doğdu. Aynı tarihte Türkiye’de doğan Suriyeli
bebek sayısının 450 bin (kayıtlara geçen) civarında
olduğu açıklandı.

Kapıdaki tehlikeyi anladınız mı? 
Garip olan, Afganlılar, Suriyelilerden, 

Suriyeliler Afganlardan, İranlı her ikisinden 
memnun değil. 

Vallahi, Vatanımızda yabancı olduk.
Kıssadan hisse;
Mustafa Kemal, Suriye cephesinde Yıldırım or-

duları komutanı iken, Mondros imzalanmıştır.
13 Kasım 1918’ de İstanbul’a çağrılan Mustafa

Kemal, geldiği vatan sularında itilaf donanmalarını
görünce, yanındaki endişeli yaverine, sakin bir o
kadar öfkeli ve azimli sesle,  "Evet gelirler, gelirler
ama bir gün de geldikleri gibi giderler” der.
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FT-IR SPEKTROMETRE CİHAZI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

FT-IR Spektrometre Cihazı Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 745302
1- Üniversitenin⦁Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul ⦁Telefon : 0 216 483 90 91⦁Elektronik e-posta adresi : ⦁gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu hizmetin ⦁Niteliği, türü ve miktarı : FT-IR Spektrometre Cihazı Alımı İşi⦁Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 
3- İhalenin ⦁Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
b.Tarih ve saati : 26.08.2021  Saat: 11:00
c.Son teklif verme tarihi : 26.08.2021  Saat: 10:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ⦁ İdari Şartname ⦁ Teknik Şartname ve Ekleri⦁ Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri⦁ Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)⦁ Sözleşme Taslağı ve Ekleri⦁ Tebligat Taahhüt Formu ⦁ Vergi Levhası Fotokopisi⦁ Faaliyet Belgesi ⦁ Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ⦁ İmza Sirküleri⦁ SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge⦁ Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge⦁ Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge ⦁ Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde
tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi ⦁ İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler⦁ Yetkili Satıcı veya Üretici Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank
Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/745302 İhale
Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiYüzElliTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde
bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

126 YENI CEZAEVI ACILDI
YINE DE YETERSIZ KALDI!
2006 yılından 2021 yılına kadar geçen 16 yıllık dönemde Türkiye'de 227 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı.
Ayrıca mevcut 37 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak toplam 196 bin 682 kişilik kapasite artışına gidildi

A dalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri
Genel Müdürlüğü’nün verilerine
göre Temmuz 2021 sonu itibariyle

Türkiye’de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın ka-
palı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk
eğitimevi olmak üzere toplam 368 ceza
infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların

toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi… Son 16
yılda 283 ilçe cezaevini kapatan AKP ikti-
darı, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük
cezaevlerinin yapımını hız verdi. 2006 –
2021 yıllara arasında 227 yeni cezaevi açılır-
ken bunların 126’sı 2016 yılından sonra inşa
edildi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi-

nin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında
yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi
inşaatlarına son 6 yılda 20 milyar liradan
fazla harcama yaıldığı belirtiliyor.

Doldu taştı

Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi

251 bin 88 kişi ama şu Temmuz 2021 sonu
itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bu-
lunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu
kişilerin 251 bin 180’i hükümlü, 36 bin
536’sı tutuklu. Cezaevi nüfusunun 274 bini
816’sı erkeklerden, 11 bin 720’si kadınlar-
dan, bin 630’su ise çocuklardan oluşuyor.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan
Ali Baba Cemevi’ne yönelik dün gece
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı

gerçekleşti. Tahir Aslandaş Dede sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurur-
ken; “Bu gece İstanbul, Pendik’te Ali Baba Cem-
evi’nin arka penceresi kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından kırılarak cemevine saldırı yapıl-
mıştır. Gereken araştırma ve inceleme yapılmakta-
dır” ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama bekliyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul
Milletvekili Ali Kenanoğlu da saldırıya tepki gös-
terirken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
paylaşımla İstanbul Valiliği’nden açıklama bekle-
diklerini söyledi. Kenanoğlu, “Pendik’te Ali Baba
Cemevine gece saldırı düzenlenmiş. Her bir soka-
ğın kameralarla izlendiği bir ortamda umarım
“tespit edemedik” demeyeceksin. Tespit edeme-
diklerinizin “bilgi dahilinde” yapılan işler oldu-
ğunu biliyoruz. Açıklama bekliyoruz” dedi

Kaçak avlanan
balıklar göle bırakıldı

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari
balık avcılığı yapan kişilere yönelik dene-
timde 15 kişiye para cezası kesildi. Avcıla-

rın yakaladığı bir ton canlı balık tekrar göle bırakıldı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol gö-
revlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta
Amirliği, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma
Müdürlüğü personelleri ve İstanbul Amatör ve
Sportif Balıkçılık Derneği (İSOBDER) gönüllüleri-
nin katılımı ile 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gö-
lü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve amatör balık
avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde kullanımı uygun olmayan av malze-
meleri olarak 15 takım olta, 1 tırıvırı, paraşüt ağ, 40
çok iğneli küspe, 5 metre boyunda büyük boy pinter
ağ, 2 bin 800 metre uzatma misina ağına el konuldu.
Ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edi-
len 400'den fazla yaklaşık 1 ton ağırlığında muhtelif
balıklar ise göle bırakıldı. El konulan av malzemeleri
mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna kaldırıldı.
Yapılan denetimde 15 kişiye idari para cezası kesildi.
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İBB tiyatroları
Gazhane’de

Bir asrı aşkın süre İstanbul’a hizmet verdikten sonra
atıl bırakılan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edi-
lerek yeniden kente kazandırıldı. Titizlikle yürütülen
restorasyonun ardından tarihi mekan, Müze Gaz-
hane ismiyle yeni bir kültür ve sanat merkezine dön-
üştü. Yepyeni bir konseptle İstanbullularla buluşan
Müze Gazhane, eylül ayında unutulmaz perfor-
manslara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Da-
rülbedayi’den bugüne kadar, kent için sanat üreten
İBB Şehir Tiyatroları, Gazhane’deki iki yeni sahne-
sinde seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Tiyatroseverler için 2 sahne

Hizmete girecek sahneler hakkında bilgi veren İBB
Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Gaz-
hane’nin şehre hizmet etmeye devam etmesinin çok
değerli olduğunu söyledi. Ünlü, sahnelerle ilgili şu
detayları paylaştı: Müze Gazhane’de bir İtalyan
klasik sahnemiz bulunuyor. Estetik açıdan oldukça
güzel bir sahneyi kent için tasarladık. 300 kişilik se-
yirci kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 130 kişilik de bir
meydan sahnesi daha var. Özellikle iki sahne ile
Anadolu yakasındaki seyircimizle oyunlarımızı bu-
luşturacağız. Her iki sahnemiz de seyircimizle kur-
duğumuz yakın ve sıcak ilişkiyi güçlendirecek teknik
özellikler taşıyor.”

Etkileyici bir deneyim sunuyor

Müze Gazhane’deki sahnelerin tamamlanmasının
heyecanını yaşadıklarını söyleyen İBB Şehir Tiyat-
roları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen,
kompleksin hayata geçmesi için yoğun bir çaba ver-
diklerini kaydetti. Sahnenin salona girişten itibaren
seyirciye etkileyici bir deneyim sunduğu belirten
Ergen, “Buranın projesi bitmeden bir orkestra çu-
kuru ve hidrolik ön sahne eklemeyi de başardık.
Fuayesi de Avrupa’da aşina olduğumuz bir endüs-
triyel alandan kültür merkezine dönüşüm örneğini
taşıyor” dedi. 130 kişilik sahneye de farklı bir yakla-
şım benimsediklerini kaydeden Ergen şu bilgileri
paylaştı: “Türkiye’nin nerdeyse tüm sahneleri gibi
İtalyan sahne şeklinde düşünülen bu alana, bir
meydan sahne tasarladık. İstendiğinde ortada oy-
nanabilen, istendiğinde taşınabilir iskemlelerini kal-
dırarak ‘bir boş’ alan yaratılan, bu yolla da hem
çağdaş yetişkin oyunlara hem de çocuk oyunlarına
uygun bir sahne tasarladık. Bu meydan sahnesinde
yeni yazarların oyunlarını tercih edeceğiz.”

İstanbul’un ve Türkiye’nin en
köklü sanat kurumlarından İBB
Şehir Tiyatroları, Müze Gazha-
ne’de iki yeni sahnede seyircile-
riyle buluşmaya hazırlanıyor

Y eşil alanların bakımını yapmanın
yanı sıra yeni parklar ve var olan
parklara da yeni fonksiyonlar ka-

zandırarak vatandaşın hizmetine sunmak
isteyen Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından ilçenin pek çok
noktasında aynı anda çalışmalar aralıksız
yürütülüyor. Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’in ilçede yeşil alanları ar-
tırmaya yönelik çalışmalara öncelik ver-
mesiyle hızlanan “park yenileme
çalışmaları” vatandaşların taleplerine
göre şekilleniyor. Bu kapsamda, fiziki
şartları yeterli parklara özel zeminli yürü-
yüş yolları yapılırken yeni oturma alanları
da düzenleniyor. Parklardaki çocuk oyun
alanları da tamamen elden geçirilerek şi-
kâyetlere neden olan kum zeminler,
düşme ve yaralanmaların etkilerini azal-
tan özel yumuşak zeminle değiştiriliyor.
Cumhuriyet Mahallesi-Kenan Sokak

Yanı Parkı gibi 2.430 metrekare büyüklü-
ğündeki bir parkı vatandaşın hizmetine
sunan Kartal Belediyesi, var olan parklar
için de kapsamlı bir yenileme çalışması
başlattı. Kısa bir süre önce yapımı ta-
mamlanan Kenan Sokak Yanı Parkı’nda
ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda
yapılan tam tur özel zeminli yürüyüş yol-
larına Kartallı vatandaşların gösterdiği
ilgi üzerine diğer parklara da yürüyüş yol-
ları eklenmesi için çalışmalara başlandı.

Genel bakım çalışması yapıldı

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Meh-
met Ali Büklü Parkı’na da tam tur yürü-
yüş parkı yapılıyor. Bittiğinde yaklaşık 345
metre uzunluğunda özel yumuşak zeminli
bir yürüyüş pistine sahip olacak parkın
genel bakım-onarım çalışması da gerçek-
leştiriliyor. Bu kapsamda parktaki çocuk
alanının zemini iyileştirilerek, sulama fıs-
kiyeleri onarılıyor ve bankları boyanıyor.
Yumuşak zeminli tam tur yürüyüş yolu

eklenen bir diğer park ise Hürriyet Ma-
hallesi’nde bulunan Ethem Sıral Kaptan
Parkı. Bu parkta da yapımı devam eden
yürüyüş yolunun yanı sıra çocuk oyun
alanının zemini de düşme ve yaralanma-
ların etkisini azaltan özel zeminle kap-
landı ve parkın genel bakım-onarım
çalışması yapıldı. Kapsamlı bir yenilenme
çalışması yapılan Cumhuriyet Mahallesi
Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda ise yeni
oturma alanlarının yanı sıra çocuk oyun
alanı da tamamen elden geçirilerek ze-
mini yenilendi. Çevre sakinlerinin de ta-
lebi ile bu parka da tam tur bir yürüyüş
yolu yapımına başlandı. Yaklaşık 240
metre uzunluğunda olması planlanan yu-
muşak zeminli yürüyüş yolu sayesinde
parkta spor yapmak kolaylaşacak.

Çocuklar için hazırlanıyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’nün yenilenme çalışmasını bitir-
diği parklardan bir diğer ise Topselvi

Mahallesi Şehit Piyade Çavuş İbrahim
Doğan Parkı oldu. Ekipler parkta genel
bir bakım-onarım çalışmasının yanı sıra 2
çocuk oyun alanının zeminini de değiş-
tirdi. Çocuk oyun alanlarından birinin ze-
mini düşme ve yaralanmaları azaltan özel
kauçuk zeminle, diğerinin zemini ise ren-
gârenk desenlerle süslü EPDM adlı özel
yumuşak zemin ile değiştirildi. Parktaki
spor aletleri de onarılıp boyanarak Kar-
tallı vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kum zemine sahip olması nedeniyle çevre
halkının şikâyetlerine konu olan Karlık-
tepe Mahallesi Ali Ekber Çiçek Parkı’nda
da yenilenme çalışması başlatıldı. Ekiple-
rin kum zemini kaldırıp beton dökmeleri-
nin ardından, çocuk oyun alanı düşme ve
yaralanmaları azaltan yumuşak zemin ile
kaplanacak. Belirli bir takvim çerçeve-
sinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Kar-
tal’ın 20 mahallesinde yenilenmesine
karar verilen diğer parklarda da önümüz-
deki günlerde çalışma başlatacaklar. 

SEMANUR POLAT
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2019/3901 TLMT. 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 143 ada 1 parselde ka-
yıtlı olup adres olarak; Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Kamelya Evleri Sitesi, D2 Blok,
C Girişi, K:2, D:5 adresinde yer almaktadır. Keşif tarihinde daire kapısı kapalı olduğundan özellikleri Esen-
yurt Belediyesinden onaylı mimari projesi incelenmek ve bilgi alınmak suretiyle tespit edilmiştir. Buna göre;
daire plan olarak; giriş holü, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo, tuvalet ve balkondan ibaret olduğu tespit
edilmiştir. Daire kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zeminler parke, ıslak alanlar seramik, pencereler
pvc'dir. Daire takriben brüt 108 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairede merkezi eşanjör ısıtma sistemi kullanıl-
maktadır. Bina ortak alanları bej mermer, merdiven korkulukları demirdir. Binada asansör mevcuttur. Kapı
girişi şifreli olup, güvenlik kamerası ile takip edilmektedir. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesa-
fede olup, semt merkezinde yer almaktadır. Komşu parsellerin Bahçeşehir gibi toplu yerleşim birimi oluştur-
maktadır. Alışveriş noktalarına, çarşı pazara yürüme mesafesindedir. Toplu taşıma araçlarının geçiş
güzergahı üzerindedir. E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Altyapı sorunu çözüme ka-
vuşturulmuş, planlı ve hızlı gelişim gösteren bir bölgede yer almaktadır. Modern şehircilik anlayışı ile inşa
edilen çevresi, tamamlanan altyapısı, geçen süre içerisinde tercih edilmesi ve rayicini kısa sürede bulması
şeklinde özetlenecek faktörlerle prim yapan yerleşim alanında yer almaktadır. Yakınında Pazar Türk olarak
isimlendirilen ve geniş bir alanda hizmet veren semt pazarı kurulmaktadır. Bölgede birçok prestijli konut pro-
jesi, alışveriş ve yaşam merkezleri yer almaktadır. Bölgede faaliyet gösteren alışveriş merkezlerine ait servis
araçları servis hizmeti vermektedir.
Adresi : Aşık Veysel Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Kamelya Evleri Sitesi, D2

Blok, C Girişi, K:2, D:5  Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 15.182,00 m2  
Arsa Payı : 18/4272
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı'nda TAKS:0.40, KAKS:2.50, Konut

alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 23/09/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : mezat salonu-Ekinoba mahallesi Londra Asfaltı Yan Yol(ADLİYE yanı)
Aymerkez Karşısı Büyükçekmece/İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tari-

hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderle-
rini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci ar-
tırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar-
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/3901 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.13/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park yapma ve var olan park-
ları yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Covid-19 pandemisinde kısıtlamaların
kaldırılmasının ardından parkların vatandaşlar tarafından daha işlevsel kullanımını
sağlamak isteyen Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bir yenileme çalışması başlattı

Cumhuriyet Mahallesi-Kenan Sokak Yanı Parkı gibi 2.430 metrekare büyüklüğündeki bir parkı vatandaşın
hizmetine sunan Kartal Belediyesi, var olan parklar için de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

KARTAL’IN PARKLARI
SIL BASTAN

Muhtarlık
binaları

yenileniyor

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yeni-
leme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı’nı
da yeniledi. Sil baştan inşa edilen yeni muhtarlık binasında
mahalle muhtarı Selahattin Beyler’i ziyaret eden Başkan
Atila Aydıner, “İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize
ederek, halkımızın hizmetinesunuyoruz” dedi. Bayrampaşa
Belediyesi, ilçedeki kamu binalarını yenilemeye devam ediyor.
Son olarak Altıntepsi Mahalle muhtarlık binasını yenileyen

ve teknolojik donanımlar ekleyen belediye modern bir yapıyı
vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle muhtarı Selahattin
Beyler’i yeni muhtarlık binasında ziyaret eden Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İlçemizdeki kamu binalarını
bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz.
Bu çerçevede Altıntepsi Muhtarlık binamızı da baştan başa
yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturduk. Halkımız ve il-
çemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Muhtar Selahat-

tin Beyler de muhtarlık binasının yenilenmesini sağlayan
Başkan Aydıner’e teşekkür etti.Bayrampaşa Belediyesi, ilçe-
deki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Al-
tıntepsi Mahalle Muhtarlığı’nı da yeniledi.Sil baştan inşa
edilen yeni muhtarlık binasında mahalle muhtarı Selahattin
Beyler’i ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, “İlçemizdeki
kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizme-
tinesunuyoruz” açıklamalarında bulundu.



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

DIŞ HABERLER 11

 
 

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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Afganistan kaynaklı göçün ve terörün tetikleyeceği sosyo-ekonomik ve 
güvenlik problemleri, Kuzey Afrika’dan Asya’nın Pasifik kıyılarına kadar 

yeni siyasi, ekonomik, etnik problemleri tetikleyecektir

ABD, 11 Eylül 
saldırılarının 
ardından Afga-
nistan’a yönelik 
başlattığı hareka-
tın teknik olarak 
bir işgal eylemi 
olmadığını, bir 
ulus inşa etmeyi 
hedeflemediklerini 
ve tek amaçlarının 
el Kaide’yi tehdit 
unsuru olmaktan 
çıkarmak oldu-
ğunu savundu. 
Çekilme kararlarını 
gerekçelendirirken 
de ABD toprakları-
nı Afganistan’dan 
tehdit edecek bir 
terör tehdidinin 
kalmadığını dile 
getirdiler. Ancak 
Taliban ve DEAŞ 
türevi grupların 
güvenli bölge 
olarak görecekleri 
Afganistan, Asya 
ve Orta Doğu 
için terör tehdidi 
üretmeye devam 
etmeyecek mi? 
Görünen o ki, ABD 
geçen 20 yılda Af-
ganistan’ı kontrol 
altında tutmak 
için harcadığı 1 
trilyon dolardan 
fazla paranın artık, 
Rusya ve Çin Halk 
Cumhuriyeti başta 
olmak üzere bölge 
ülkelerinin sorunu 
haline gelmesine 
karar vermiş. Was-
hington yönetimi, 
bütçesindeki bu 
yükü rakiplerinin 
sırtına yıkarak 
onları hem mali 
hem güvenlik 
düzeyinde meşgul 
edecek Truva Atını 
kapılarına bırakmış 
oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Nisan 
2021’de ülkesinin ve NATO üyele-
rinin askerlerini Afganistan’dan 

çekeceğini açıklamasıyla ülke tarihinde 
yeni bir sayfa açıldı. Açıklamayı takip 
eden dört ayda yaşananlar ise uluslara-
rası toplum için kâbus senaryoları üretti. 
2021 yılı başı itibarıyla ülkenin sadece 
kırsal kesimlerini kontrol altında tutan 
Taliban, ABD askerlerinin ülkeden ayrıl-
masıyla beraber İran, Pakistan ve Taci-
kistan sınırlarını kontrol eder hale geldi. 
Ağustos’un ilk haftasında 72 saat içerisin-
de 5 vilayet merkezini ele geçirdi. Taliban 
1996’da yönetimi ilk ele geçirişindeki 
hataları tekrarlamadan, Kuzey İttifakı 
gibi kendisine direnebilecek bir koalisyon 
oluşmasına şans tanımadan iktidara yü-
rüyor. 10 Ağustos itibarıyla Taliban ülke 
topraklarının yüzde 85’ini kontrol eder 
hale geldi. Peki, ABD’nin siyasi ve askeri 
karar vericileri nasıl olup da Taliban’ın 
bu denli kısa sürede Afganistan ulusal 
hükümetini ortadan kaldırabilecek kapa-
siteye sahip olabileceğini hesaba katma-
dı? 1975’te Saygon’un komünist Kuzey 
Vietnam kuvvetlerinin eline geçmesi 
gibi bir tecrübeye sahip olan süper güç 
ABD, Taliban konusunda hangi noktada 
yanıldı; yoksa aslında yanılmadı mı? 
ABD’nin Afganistan’da bugün yarattığı 
durumu “bir dizi beceriksizliğin eklendiği 
öngörüsüzlük” şeklinde açıklayabilir mi-
yiz? Yoksa ABD bilerek ve isteyerek Orta 
Asya, Güney Asya, Asya-Pasifi k bölgesi 
ve Orta Doğu’nun kapısına bir Truva Atı 
mı bıraktı? Uluslararası toplum, ABD’nin 
Afganistan’dan çekilmesiyle işgalin sona 
ererek bölgeye barışın geleceğini zanne-
derken, birbiri içine geçmiş sorunlardan 
oluşan kaos yumağını nasıl kucaklarında 
buldular?
ABD’nin ani değişikliğine dikkat!

Bu soruların cevaplarına dair fi kir edin-
mek için ABD Savunma Bakanlığı’nın ve 
Amerikalı diplomatların 6-9 Ağustos ta-
rihlerindeki açıklamaları ve hamlelerine 
kısaca göz atalım: Ağustos ayına kadar, 
sağladıkları hava desteğiyle Afganistan 
ulusal hükümetinin sahada askeri den-
geyi koruyacağına ve Taliban’ı müzakere 
masasına oturmaya ikna edeceğine 
inanan ABD, sahadaki durumun dün-
yaya verdikleri mesajlarla açıkça çelişir 
hale gelmesiyle kullandığı dili tamamen 
değiştirdi. ABD Savunma Bakanlığı Söz-
cüsü John F. Kirby 9 Ağustos’taki basın 
toplantısında Taliban’ın eski Başkan 
Donald Trump döneminde de sahada 

kazanımları olduğunu dile 
getirerek, örgütün ilerle-
yişinin Biden yönetiminin 
kararları ile doğrudan bağ-
lantılı olmadığını ima etti. 

On gün öncesine kadar Taliban’ın vilayet 
merkezlerini ele geçiremeyeceğini iddia 
eden ABD’li yetkililerin açıklamalarının 
aksine Kirby, 72 saatte 5 vilayet merke-
zinin Taliban’ın eline geçmesinin endişe 
verici olduğunu söyleyerek, kentleri ko-
ruma sorumluluğunu Afgan halkının ve 
yönetiminin üzerine yıktı. ABD Savunma 
Bakanlığı sözcüsünün bir diğer önemli 
ifadesi ise ABD’nin 31 Ağustos tarihinden 
sonra Afganistan ulusal ordusuna hava 
desteği sağlamaya devam edip etmeyece-
ği yönündeki soruya dairdi. Kirby, bu so-
ruya şimdiden cevap vermenin tartışmalı 
bir yaklaşım olacağını ifade ederek, bu 
desteğin de sınırlı olabileceği izlenimini 
yarattı. ABD’nin B-52 ağır bombardıman 
uçaklarını kullanarak başlattığı hava 
desteği Taliban’a ağır kayıplar verdirse 
de operasyonun maliyeti, uzun vadeli 
ve sürdürülebilir olmasını mümkün 
kılmıyor. ABD, B-52’lerin yıkıcı gücünü 
Vietnam’da da kullanmış, elde edebildiği 
sonuç Kuzey Vietnam’ı masaya oturtmak 
ve müzakereye razı etmek olmuştu. Aynı 
silahın Taliban üzerinde benzer bir etki 
yaratma ihtimali ise muğlak bir beklenti-
den öte değil. Nitekim, ABD yönetimi B-52 
uçaklarının Taliban üzerindeki etkisini 
görmek ve vilayet başkentlerinin işgalini 
durdurmak için Afganistan Özel Temsilci-
si Zalmay Halilzad’ı 8 Ağustos’ta ivedi-
likle Katar’ın başkenti Doha’ya gönderdi. 
Fakat bugüne kadarki tecrübeler, Halil-
zad’ın Doha’da görüştüğü barış müzake-
relerini yürüten “Taliban Siyasi Bürosu” 
ve bağlı olduğu “Siyasi İşler Komisyo-
nu’nun” etkisinin sınırlı olduğuna işaret 
ediyor. Doha’daki Taliban temsilcilerinin 
sahadaki “Askeri İşler Komisyonu”nun 
üzerinde bir etkisi olduğuna dair somut 
bir sonuç görülmüş değil.
Süreç nereye gidecek?

ABD, bugüne kadarki müzakerelerde 
2016’dan bu yana Taliban’ın liderliğini 
yürüten Mevlevi Hibetullah Ahundzade 
ya da Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı 
Molla Abdulgani Baradar ile doğrudan 
görüşme yapma olanağı bulabilmiş değil. 
Keza, Taliban’ın askeri operasyonları-
nın sorumlusu pozisyonundaki Molla 
Muhammed Yakub da doğrudan ilişki 
kurulabilmiş bir isim değil. ABD ve bölge 
ülkeleri Taliban yönetim şemasının dör-
düncü kademesindeki isimlerden öteye 
geçebilen bir diyalog tesis etmeyi başara-
madı. Bu durum Moskova, Tahran ve Do-
ha’daki görüşmelerin içeriği ile sahadaki 
gelişmelerin bambaşka istikametlerde 

ilerlediği bir süreci doğuruyor.
Taliban ile temasta olanlar var

İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi 
ülkeler Taliban’ın uluslararası tanınma 
talep edeceği umuduyla daha ılımlı bir 
siyaset izleyeceğini beklerken, Taliban 
1996’dan pek de farklı olmayan bir 
çizgide ülkede hakimiyetini tesis edecek 
adımlar atıyor. Ulusal hükümetin me-
murları, medya mensupları ve öğretmen-
ler suikastlarla hedef alınıyor. ABD yö-
netiminin Afganistan’daki gidişata dair 
değişen söyleminin bir başka örneğine de 
6 Ağustos Cuma günü Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) şahit 
olundu. BM Afganistan Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Deborah Lyons, vilayet mer-
kezlerinin ele geçirilmesiyle Taliban’ın 
insan hakları ihlallerinin farkına varır-
ken Afganistan’ın bir dönüm noktasında 
olduğunu ilan etti. Gelişmeler Ağustos 
ayıyla beraber ABD’nin Afganistan’a 
ilişkin söylemlerinde radikal değişiklik-
ler olduğunu tasdikliyor. Peki, ABD’nin 
radikal söylem değişiklikleri ortaya çıkan 
riskleri 14 Nisan öncesindeki seviyeye 
geri döndürmeye yeter mi? Yoksa bu, 
tüpten çıkan diş macununu geri sokma 
teşebbüsünden mi ibaret?
ABD ve riskler

Afganistan’da 40 yıldır devam eden iş-
gal, çatışma ve iç savaş süreçleri, berabe-
rinde sonu gelmeyen bir göç hareketini 
de tetikledi. Nüfusu 40 milyona dayanan 
Afganistan’ın 2 milyon 800 bin vatandaşı 
kayıtlı ve kayıtsız olarak Pakistan’da ya-
şıyor. Afganistan’dan ikinci büyük göçü 
alan İran’da bulunan Afganların sayısı 
ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) verilerine göre 800 
bini buluyor. Ancak gayriresmî veriler bu 
sayının 3 milyona yakın olduğu yönün-
de. Yine BMMYK’ya göre, Türkiye’deki 
Afganistan vatandaşlarının sayısı 200 bi-
nin üzerinde. 2014-2021 yılları arasında 
Türkiye’ye ulaşan kayıtlı Afgan düzensiz 
göçmenlerin sayısı ise 500 binden fazla. 
Taliban’ın ülkenin tamamında kontrolü 
sağlaması halinde Afganistan’dan Avust-
ralya, Avrupa ve Orta Asya cumhuriyet-
lerine büyük bir göç dalgasının tetiklen-
mesi kaçınılmaz kabul ediliyor.
Trajik girişimler görünüyor

Bugünkü Afgan nüfusunun yaklaşık 
yüzde 60’ı Taliban’ın yönetim anlayışıyla 
ihtilaf yaşaması kaçınılmaz olan etnik ve 
dini kimliklere sahip gruplardan oluşu-
yor. Nüfusunun yüzde 43’ünü 15 yaşın 
altındaki bireylerin oluşturduğu Afganis-
tan, bu yönüyle de büyük bir göç potansi-
yeline sahip. Taliban rejiminden kaçmak 
isteyenlerin neleri göze alabileceğini 
anlamak için 6 Şubat 2000 tarihinde ya-

şanan bir uçak kaçır-
ma olayını hatırla-
makta fayda var. 
Kabil’den Mezar-ı 
Şerif’e iç hat seferini 
yapan Ariana Afgan 
Havayollarına ait 
Boeing 727 tipi 
yolcu uçağı, Taliban 
rejiminden kaçmak 
isteyen 9 Afgan va-
tandaşı tarafından 180 yolcu ve mürette-
batı ile İngiltere’ye kaçırılmıştı. Bugünkü 
şartlarda Afgan vatandaşlarının çok 
daha trajik girişimleri göze alabileceği-
ni tahmin etmek zor değil. Halen İran 
topraklarından Türkiye’ye gelen Afgan 
düzensiz göçmenlerin beklenen ana göç 
dalgasının parçası olmadığını da dikkate 
almak gerekiyor. Bu kişilerin çoğunluğu, 
büyük göç başlamadan önce, yaz mevsi-
minin uygun hava ve deniz şartlarından 
yararlanarak Avrupa’ya ulaşmayı hedef-
leyen, İran’daki ekonomik kriz ve yöne-
tilemeyen Kovid-19 salgını ortamından 
bir an önce uzaklaşmaya çalışan Afgan-
lar. Ana göç dalgası başladığı takdirde, 
bunun Suriye’den yaşanan göçün kat be 
kat üzerinde sayılara ulaşacağını tah-
min etmek de zor değil. Potansiyel göç 
dalgası Avrupa, Avustralya ve Orta Asya 
cumhuriyetleri yönünde ilerlerken, yol 
üzerindeki ülkeler için karşılanması zor 
maliyetleri ve ölümleri de beraberinde 
getirecek. On hafta içerisinde nükleer si-
lah üretmek için yeterli materyale sahip 
olacağı iddia edilen İran’a yönelik yeni 
yaptırım ve çatışma ihtimali gündem-
deyken, milyonları bulabilecek bir göç 
dalgası, Tahran yönetimi için de denkle-
mi daha karmaşık hale getirecektir.
Silah enflasyonu bir tehdit

Taliban’ın ilerleyişi ile yalnızca insan-
ların değil, büyük miktarda konvansi-
yonel silahın da kontrolsüz dolaşımı 
gündemde. Taliban, önlenemez ilerleyişi 
sırasında, Afgan ulusal güvenlik güçleri-
ne Batılı ülkeler tarafından tedarik edi-
len büyük miktarda hafi f ve ağır silah ile 
aracı da ele geçirdi. ABD tarafından terk 
edilen üslerde konteyner dolusu havan 
topu mermisinin nasıl Taliban’ın eline 
geçtiği İngiliz haber kanallarında göste-
rildi. Taliban’ın ihtiyacının çok üzerin-
deki bu silah ve mühimmatın kısa süre 
içerisinde Filipinler, Tayland, Özbekistan, 
Tacikistan ile Afrika ve Orta Doğu’daki 
DEAŞ bağlantılı gruplarla diğer terör ör-
gütlerinin eline geçtiğine şahit olacağız. 
Afganistan kaynaklı silah enfl asyonu Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Rusya’yı doğrudan 
tehdit edecek kaynakları da besleyecek. 

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Biden’ın Afganistan’dan 14 Ni-
san’da çekileceklerini açıklamasının ardın-
dan geçen 4 ayda şekillenen resim, ABD’nin, 
hasım gördüğü ülkelere, vizyon eksikliği ve 
beceriksizlik görünümü altında, farklı türlerde 
ve boyutlarda krizler armağan etme gayretinin 
varlığına işaret ediyor. İlk aşamada Türkiye, 
İran, Tacikistan ve Pakistan, Afgan sivillerin göçü 
için ABD tarafından hedef gösterilirken, Rusya 
ve Çin potansiyel terör tehdidiyle sınanacak. 
Tehditlerin türü gelecek iki yıl içerisinde çe-
şitlenecek, yayılacakları coğrafya ise genişle-
yecek. Afganistan kaynaklı göçün ve terörün 
tetikleyeceği sosyo-ekonomik ve güvenlik 
problemleri, Kuzey Afrika’dan Asya’nın Pasi-
fi k kıyılarına kadar yeni siyasi, ekonomik, et-
nik problemleri tetikleyecek. ABD, tasarladığı 
iki cepheli Yeni Soğuk Savaş’ı yürütürken, 
Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri, kaynakla-
rını bugün gözümüzün önünde gelişen kaosun 
etkileriyle mücadele etmek için tüketecek. 
Afganistan kaynaklı krizin “öngörülemeyen so-
nuçları” ile yüzleşmek için, birinci dereceden et-
kilenecek ülkelerin önünde hâlâ az da olsa zaman 
var. ABD ve NATO’nun çekilmesiyle doğan boşluğu 
yalnızca askeri boyutuyla değil, insani ve ekonomik 
boyutuyla, sorun hâlâ Afganistan topraklarındayken 
dolduracak bir koalisyon teşkil edilmesi tek çıkar yol. 
BM’nin âtıl hale geldiği bir dönemde, ABD’nin ulusla-
rarası toplumu bilinçli bir şekilde krizle karşı karşıya 
bıraktığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin 
yalnızca Kabil Havalimanını kontrol etmenin 
ötesinde, Avustralya’dan Avrupa Birliği’ne, 
Çin’den Hindistan’a kadar geniş bir coğraf-
yadaki ülkeleri ortak misyon etrafında bir 
araya getirecek şekilde Afganistan’a elini 
uzatması için şartlar uygun. Taliban, Afga-
nistan’ın tamamını ele geçirdikten sonra 
yapılacak müdahaleler, henüz başladığı noktada 
söndürülmemiş orman yangını gibi kıtadan kıtaya 
atlayarak 100’den fazla ülkenin kapısını çalacaktır.

İran, Tacikistan ve Pakistan, Afgan sivillerin göçü 

kilenecek ülkelerin önünde hâlâ az da olsa zaman 
var. ABD ve NATO’nun çekilmesiyle doğan boşluğu 
yalnızca askeri boyutuyla değil, insani ve ekonomik 
boyutuyla, sorun hâlâ Afganistan topraklarındayken 
dolduracak bir koalisyon teşkil edilmesi tek çıkar yol. 
BM’nin âtıl hale geldiği bir dönemde, ABD’nin ulusla-
rarası toplumu bilinçli bir şekilde krizle karşı karşıya 

yapılacak müdahaleler, henüz başladığı noktada 
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VE VE AFGANAFGANiiSTANSTAN

Truva 
Atı gibi

ABD’nin armağanı krizlere ABD’nin armağanı krizlere 
karşı direnç geliştirmekkarşı direnç geliştirmek



Keman ve

Depoya bakan
kimse

Borak
susma

Bir tarikat veya

kurucusu Kontenjan

Büyük ve

konut

Bir renk Esnek

Antimon
(Simge) Mürekkep

(Simge)

Huzur

(Simge) "... Kara" O yer

Ab
"... Demirer" Toprak

Litre
Sonuç

"... Oturmak"
(Deyim)

Güney

kimse

Tramvay ve
Geçinememek

Bir kimsenin

Doktor

Gerçek
birimi etsin"

Yemek

Cinsiyet
Yerip

Oksijen

Bacak

sayma (ses)

1283 gram
Hareket
merkezi

Hararet

100 m²

Sene

Patent Lahza

süresi Saten

Amma emir kipi

N S E V M S Z L K
Ç E V R E B L M C
Y P U Ö B M U V A Z L
Â M Ç T A K L O Ç
U Y M A R L E T I T B
A A S Y K A K A O E

O N N N A D M B P N
P A Z A R L A M A U P C
C Y D G E F Y S A

A A N I N D A H A L
N L N O C Ö O K B N M G
E N E K I Y T A N E N A

ALFABE

 ANINDA

 ÂYAN

 ENEK

 KAKAO

 TANEN

 YAKA

1 8 7
7 5
3 9 2

9 3 6
4 8 2

1 7
9 5 8

8 3 5
3 4 2

7 5 9
8 2 3
4 9

9 3 5
7 8

2 6 1
4 2 8
1 9

5 1 9 4

K B A H
K A

D G B
H K

E G
D

B G C
E G C A
C F D H

3 1 7 6 9 8 5 2 4
9 8 5 3 4 2 1 6 7
4 6 2 1 7 5 8 9 3
7 3 4 8 2 6 9 1 5
8 2 1 5 3 9 7 4 6
5 9 6 4 1 7 2 3 8
6 4 9 7 5 1 3 8 2
1 7 3 2 8 4 6 5 9
2 5 8 9 6 3 4 7 1

4 1 5 6 8 2 9 7 3
7 9 2 1 3 5 8 6 4
8 3 6 7 4 9 2 5 1
9 2 7 4 5 3 6 1 8
6 4 3 8 9 1 5 2 7
1 5 8 2 6 7 4 3 9
3 7 9 5 2 4 1 8 6
2 8 4 3 1 6 7 9 5
5 6 1 9 7 8 3 4 2

7 2 5 1 3 6 8 4 9
1 8 6 7 9 4 2 5 3
3 4 9 2 5 8 7 6 1
9 6 7 4 8 2 3 1 5
4 3 1 9 7 5 6 8 2
8 5 2 3 6 1 4 9 7
6 9 3 5 4 7 1 2 8
2 7 4 8 1 9 5 3 6
5 1 8 6 2 3 9 7 4

K B E F G A D H C
G H C K B D A E F
F A D E H C G K B
H E B A C G F D K
D F A H E K B C G
C G K D F B E A H
B K G C A E H F D
E D H G K F C B A
A C F B D H K G E

B R O A K K
A D A V A C I A
R A R A S I Z D

K A L I C I A
K S P R A L Y
A A A I
T E L K A D A Y I F

O L A Y
F O S F O R I I L
A E A E
R M M A R N
I A M A T Ö R D
M V A S I T A U
A E L A M A N H
K A R I R E V A

Keman ve

Depoya bakan
kimse K Borak B susma S Bir tarikat veya

kurucusu P U L Kontenjan D Büyük ve K K konut

D E P O C U P S Z O K U M A M I
Bir renk M O R Esnek

Antimon
(Simge) S T R E Ç Mürekkep B U T O N

(Simge)
Y U V A

K A Z A S K A R U H Y A T Huzur R A H A T
(Simge) N O "... Kara" B U R C U O yer

Ab O R A "... Demirer" A T A Toprak T M O
C E M Litre

Sonuç

"... Oturmak"
(Deyim) S K O R A L

Güney

kimse

Tramvay ve
Geçinememek E L C U K L A S I L
E T T A L A Bir kimsenin A A

Doktor

Gerçek D R birimi L etsin" M K R Z
R E E L T A P A Yemek A
Cinsiyet M A Yerip K

Oksijen

O Bacak D M O sayma K Y (ses) N E T
S E K S

1283 gram

O K K A M A L I Hareket
merkezi

Hararet Ü S 100 m²

Sene A R
Patent M O T V A S Y O N Lahza L A Y I K I Y L A
B E R A T süresi M A T Saten A T L A S Z I M N

K G Amma A M A K O R N O emir kipi S I K I L A

Ç ö z ü m l e r

O L A Y

 ALO

 AYI

 KOF

 OLAY

 ACICA

 DAVACI

 KALICI

 VASITA

 KADAYIF

 KIZILAY

 LENDUHA

 ODAKSAL

 TELKADAYIF

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K8 2
5 4

6 7 9 3
8 1

2 9 4
5 9 2

7 3 8
5 8 9 3 1

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniver-
sitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. İdris Nebi Uysal, “Yunus’un (Emre) yaşam 
öyküsü Türkçe’nin öyküsü olmuştur. İkisinin 
de filizlenip geliştiği yer Anadolu’dur.” dedi. 
Uysal, halk ozanı Yunus Emre’nin vefatının 
700. yılı dolayısıyla, 2021 yılının Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl 
dönümleri arasına alındığını, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 
genelgeyle de 2021’in “Yunus Emre ve Türkçe 
Yılı” ilan edildiğini hatırlattı. Yunus Emre’nin 
bu topraklarda yeniden doğuşun adı olduğu-
nu aktaran Uysal, tasavvuf şairi Yunus’un, 
eserleri ve hayat hikayesiyle aydınlık dönemin 
habercisi olduğunu vurguladı. Uysal, halk ozanı 
Yunus’un Türkçe tavrıyla Anadolu’nun edebi 
fethini gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Emre, 
Türkçe’de ‘aşık, tutkun, arkadaş, kardeş’ gibi 
anlamlara sahiptir. Yunus, Türkçe’nin aşığıdır, 
arkadaşıdır, yoldaşıdır. Yunus’un yaşam öyküsü 
Türkçe’nin öyküsü olmuştur. İkisinin de filizle-
nip geliştiği yer Anadolu’dur.” diye konuştu.

Yunus Emre’nin hayat hikayesiyle ilgili iki 

büyük kaynak bulunduğunu, bunlardan birinin 
tarihi belgeler, diğerinin de menkıbeler olduğu-
nun altını çizen Uysal, şunları kaydetti: 
Gerçekliği görmezden gelinemez

“Menkıbelere baktığınızda Yunus Emre’nin 
coğrafyası, Orta Anadolu’da birleşir ama 
tarihi belgelerin tamamı 1470 yılında tutulan 
tahrir defterleri, yine 1500-1512’deki defterler 
Osmanlı’da belirli zamanlarda yenilenmiş, 
güncellenmiştir. Yine 1800’lü yıllarda Konya’da 
tutulan salnamelerde Yunus Emre’nin Kara-
manlı olduğuna dair çok güçlü bilgiler var. Bir 
tanesinde şu anlatılıyor; ‘Yunus Emre, Kara-
manoğlu İbrahim Beyden toprak satın almış, 
elinde mülknamesi vardır. Ayrıca Evliya Çelebi 
gibi büyük bir değerimizin notları da var. Evliya 
Çelebi, Karaman gezisinde Yunus Emre’nin 
mezarının burada olduğunu, şiirleri, beyitleri 
ve ilahilerinin çok meşhur olduğunu söyler. Bu 
bilgileri değerlendirmek durumundayız. Bilim 
dünyası bu bilgileri kullanmak ve itibar etme 
durumundadır. Bunları görmezden gelemeyiz.” 
Uysal, Yunus Emre’nin nereli olduğundan çok 
onu anlamanın, mesajlarına ve değerlerine sa-
hip çıkmanın, yaşam felsefesi haline getirmenin 
önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Uysal, “Emre, Türkçe’de ‘aşık, tutkun, arkadaş, kardeş’ 
gibi anlamlara sahiptir. Yunus, Türkçe’nin aşığıdır, arkadaşıdır, 
yoldaşıdır. Yunus’un yaşam öyküsü Türkçe’nin öyküsü olmuş-

tur. İkisinin de filizlenip geliştiği yer Anadolu’dur.” dedi

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi adına uzmanlardan oluşan heyet, Türki-
ye’nin Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına yö-
nelik başvurusunun ardından 5 gün boyunca Polatlı’da incelemelerde bulundu

Motorsuz bir tekneyle Londra’dan İstanbul’a yolculuk yapan Clodia, kafası karışık bir denizciye ait gemi baş figürü, mekanik 
kuvvetle çalışan buharlı teknelerin günümüze ulaşan en eski örneklerinden Dolly’nin modeli… Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın 

denizcilik objesinden oluşan geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir miras sunuyor

İki kıtanın birleştiği yerde 
konumlanan İstanbul’un 
Haliç kıyısında eşsiz bir 

manzaraya sahip Rahmi M. 
Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk 
ve tek sanayi müzesi olma 

özelliğini koruyor. Sanayi, 
iletişim ve ulaşım tarihindeki 
gelişmeleri yansıtan Rahmi M. 
Koç Müzesi’nin zengin denizci-
lik koleksiyonu müzenin büyük 
bir bölümünü oluşturuyor. 

Koleksiyonda gemi model-
lerinden gezinti tekneleri ve 
yelkenlilere, efemeralardan 
kanolara, Saltanat Kayığı’n-
dan buharlı yatlara kadar 
bine yakın obje sergileniyor. 

Geçmişten günümüze deniz-
cilik tarihi ve kültürel mirasını 
ziyaretçilerine aktaran Rahmi 
M. Koç Müzesi’nin denizcilik 
koleksiyonundaki ‘en’ler de 
hayli dikkat çekici.

Gordion kenti çok değerli

Dünyanın denizcilik mirasıDünyanın denizcilik mirası
Rahmi M. Koç Müzesi’ndeRahmi M. Koç Müzesi’nde

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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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POLATLI Tarihi Alanlar 
Tanıtım Merkezi (POTA) 
Genel Koordinatörü 

Kadim Koç, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının başvurusu sonrası 
hazırlanacak raporun olumlu 
çıkması halinde Gordion’un, 
başkent Ankara’dan UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne giren 
ilk antik kent olacağını bildirdi. 
POTA Genel Koordinatörü Koç, 
Gordion Antik Kenti’nin UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne 
alınması yönündeki başvuruya 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Gordion Antik Kenti’nin 2012’de 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alındığını belirten Koç, PO-
TA’nın 2014’te kurulduğunu, bu 
tarihten sonra Polatlı Belediyesi 
ile Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol kapsamında 
Gordion Antik Kenti’yle ilgili 
çalışma başlattıklarını belirtti. 
Polatlı Belediyesinin alanı koru-
mak amacıyla Ankara İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
eğitim seferberliği başlattığını 
kaydeden Koç, bilgilendirilen 
öğretmenlerin okullardaki su-
numlarıyla duyarlılık sağlamaya 
çalıştığını ifade etti. Koç, antik 
kentin tanıtımı için yapılanları 
“2016 yılında ilk uçuşları yaparak 
1 yıl boyunca sıcak hava balonu 
uçurduk ve Ankara’da ilk kez 
Uluslararası Gordion Yarı Ma-
ratonu düzenledik, bu maraton-
lar 2 yıl üst üste yapıldı. Avrupa 
Miras Günleri kapsamında miras 
eğitimleri verildi. POTA bu 

çalışmalarla bu alanı tanıtmaya 
çalıştı.” sözleriyle anlattı. Koç, 
Dünya Mirası Gezginler Der-
neği ile yürüttükleri iş birliğiyle 
gençlere kültür varlıklarının 
ne olduğunu ve bunların nasıl 
korunabileceğini öğretip, eğiti-
min sonunda gençleri “kültürel 
mirasların koruyucusu” ilan 
ettiklerini kaydetti.
Heyet pozitif görüşlerle ayrıldı

POTA’nın çalışmalarıyla oluş-
turulan dosyayla geçen yıl Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
UNESCO’ya başvurulduğunu 
ve dosyanın kabul edildiğini 
aktaran Koç, Gordion Antik 
Kenti’nin listeye alınabilmesine 
yönelik kriterleri denetlemek ve 
nihai raporu hazırlamak üzere 
heyet görevlendirildiğini anlattı. 
Koç, bu amaçla Fransa merkezli 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyinden (ICOMOS) uzman 

Cynthia Dunning ve beraberinde-
ki heyetin 5 gün boyunca Polat-
lı’da incelemelerde bulunduğunu 
belirtti. Uzmanlara incelemeleri 
sırasında eşlik ettiğini belirten 
Koç, “Heyetin bölgede yaptığı 
incelemeler sonucunda gayet 
olumlu izlenim aldık.” dedi.

“Onların gözlerindeki ışıltıları, 
Kral Midas’ın mezarına, antik 
kente bakışları, dünyanın en fazla 
tümülüsünün bulunduğu yere 
heyecanla bakmaları çok önemli 
diye düşünüyorum. Mutlaka liste-
ye girer diye bir beklenti içerisin-
deyiz.” ifadelerini kullanan Ka-
dim Koç, listeye girdiği takdirde 
Gordion’un, Ankara’nın ilk dün-
ya mirası olacağını kaydetti. Koç, 
incelemenin ardından, gelecek yıl 
düzenlenecek 45. Dünya Miras 
Komitesi toplantısında Gordion 
Antik Kenti’nin UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alınmasıyla ilgili 
nihai kararın verileceğini söyledi.

YUNUS EMRE’NYUNUS EMRE’NiiN N 
MMiiRASI TURKCERASI TURKCE

İLLÜSTRATİF nakış icra 
eden Leyla Aslan, sorula-
rını yanıtlarken, nakışı, 

“ipliklerle resim yapmak” 
olarak tanımlayarak, bugün 
ise nakışın çok çeşitli bir alan 
olduğunu anlattı. İpliklerle 
kumaş üzerinde desen çizdi-
ğini söyleyen Aslan, “1995-
1996 yıllarında geleneksel 
nakış eğitimi aldım. Fakat 
geleneksel nakışı bugün çok 
fazla uygulamıyorum. Ama 
öğrendiğim nakış eğitimi, as-
lında bugün yaptığım birçok 
çalışmaya da yansıyor. Etki-
lerini ben görüyorum.” dedi. 
Leyla Aslan, sanatında klasik 
nakıştan öte farklı çalışma-
lara imza atmak istediğine 
işaret ederek, şunları şunları 
aktardı: “İlgi alanımı aslında 
iplikle göstermek istedim ve 
bunu resmetmeye çalıştım. 
Resimle ilgili olduğum için 
ve resmi de çok sevdiğim için 
bu biraz yaptığım işlere de 
yansıdı. Geleneksel nakışta 
biraz daha kalıplara, belli 
renklere bağlı çalışmalar ya-
pılır ve biraz ezber üzerinden 
gideriz. Ben biraz bunun dışı-
na çıkmaya çalıştım. Son ola-
rak portre çalışmaları yapma-
ya karar verdim. Bunun yanı 
sıra şehir temalı, İstanbul 
yapıları üzerinde de çalışıyo-
rum. Kendi çektiğim fotoğ-
rafları ya da çok beğendiğim 
fotoğrafları iplikle kumaşa 
nakşediyorum.” Yaklaşık 4 

yıldır birçok şehirde nakış 
eğitimi verdiğini dile getiren 
Aslan, “Pandemi dönemiy-
le derslerimizi çevrim içi 
yapmaya başladık. Çevrim içi 
derslere de birçok ülkeden 
ve şehirden katılımcılar oldu. 
Çok güzel sonuçlar aldık. 
4 hafta boyunca haftada 2 
gün dersler oldu. Yüz yüze 
derslerim ise Kadıköy’deki 
atölyemde devam etti.” diye 
konuştu.
Online eğitimle nakkaş olur mu?

Aslan, “Çevrim içi eğitimle 
nakış öğrenilebilir mi?” soru-
sunu herkesin merak ettiğini 
aktararak, şöyle devam etti: 
“Açıkçası ben de en başta 
çevrim içi öğretebilir miyim 
bunu merak ediyordum. 
Ama katılımcılarla çok güzel 
ilerledik, çok iyi sonuçlar al-
dık. Çevrim içinde de herkes 
gayet başarılı oldu. Daha çok 
nakış deneyimi olmayalar 
çevrim içi derslere katıldı. 
Farklı ülkelerden, farklı 
şehirlerden aynı saatte grup 
olarak maksimum 5-6 kişiyle 
dersleri yapıyoruz. Bir başka 
soru da ‘Daha önce hiç elime 
iğne iplik almadım.’, ‘Düğme 
bile dikmedim.’ diyen kişiler-
di ve nakışa cesaret edeme-
yen insanlar vardı. Bunlarla 
da herhangi bir zorluk ya-
şamadık. En başta böyle bir 
korku oluyor. Fakat başladık-
larında çok zevkle ve severek 
bitiriyorlar işini. Bu nedenle 

hiç kaygınız olmasın.” Eğitim 
almadan da kişilerin nakışı 
tek başına deneyimleyebi-
leceklerini söyleyen sanatçı, 
“Çok kolay ulaşabilirler mal-
zemeye. Kendi çevrelerinde-
ki tuhafiyeler, masrafçılar ya 
da internet ortamında tüm 
malzemeler satılıyor ve kapı-
nıza kadar kargoyla geliyor. 
Bu nedenle malzemelere çok 
kolay ulaşabilirsiniz.” dedi.
İnce iplikler anlamlı sanatlar

Leyla Aslan, nakışta özel-
likle kumaşın esneklikten 
öte, pamuklu ve renkli olma-
sının önemine vurgu yaparak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kumaşın, ipliklerin rengiyle 
uyumlu olması çok önemli. 
Çok fazla renk kullanmak-
tansa birbirine uyumlu, 4,5 
renk bile bizim işimizi göre-
bilir. Renk seçerken mutlaka 
tonlu renk seçmek gerek. 
Çok fazla renk almaktansa, 
bir rengi tonlu tonlu kulla-
nabiliriz. Özellikle portre 
çalışmalarımda çok fazla 
renk tonu ve daha ince ip-
likler kullanıyorum. Aslında 
aynı kullandığım ipliği bazen 
incelterek, katlarını ayırarak 
kullanıyorum. Eserlerimde 
birçok renk, ton geçişi var. 
Gölge ve ışık yansımalarını 
yine iplikle vermeye çalıştım. 
Ders almak isteyenler ya da 
çalışmalarımı incelemek iste-
yenler sosyal medya hesapla-
rıma bakabilirler.”

Nakkaş Leyla Aslan, kasnağını tuval, farklı tonlardaki iplik-
lerini kalem gibi kullanarak İstanbul manzaralarını, çektiği 

fotoğrafları ve ünlü isimlerin portrelerini resmediyor

Sanatında bir marka
LEYLA ASLAN

Hem müzisyen hem akademisyen
UNESCO tarafından mü-

zik dalında Türkiye’den 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na 

alınan ilk ve tek kent Kırşe-
hir’de bestelediği 200 eserden 
46’sı TRT repertuvarına giren 
akademisyen Kubilay Kolukırık, 
kent kültürüne katkı sağlıyor. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversi-
tesi Neşet Ertaş Güzel Sanat-
lar Fakültesi Müzik Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Kolukırık, 
yaşadığı köyde annesinin söyle-
diği yöresel türkülerle büyüdü. 
İlkokuldaki müzik öğretmeni-
nin yeteneğini keşfetmesiyle 
bu alanda ilerleyen ve kendi 

çapında besteler yapan Kolu-
kırık, ilk müzik aletleri kanun 
ve bağlamayı da kendisi yaptı. 
Fakültesinde geleneksel müzik 
dallarında öğrenciler yetiştiren 
Kolukırık, fırsat buldukça beste 
çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 
200 beste yapan Kolukırık’ın 
çeşitli formlardaki 46 eseri, TRT 
repertuvar kuruluna girerek 
ölümsüzleşti. Türkiye genelinde-
ki birçok beste yarışmasında jüri 
üyeliği yapan Kolukırık, en son 
“Ahi Evran Yılı” dolayısıyla Ahi 
Evran Veli’nin doğumunun 850. 
yılında düzenlenen Klasik Türk 
Müziği Beste Yarışması’nın 

seçici kurulunda yer aldı. Üni-
versitenin Anadolu Türk Müziği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü olarak da görev yapan 
Kolukırık, AA muhabirine, 
UNESCO’nun müzik dalında 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na aldığı 
Kırşehir’de geleneksel Anadolu 
müziğine katkı vermekten dolayı 
mutlu olduğunu söyledi.



SÜPER Lig’de sezonun ilk maçında pazar 
günü deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak 
Göztepe’de Nijieryalı orta saha oyuncusu 
Obinna Nwobodo, sezona iyi bir başlangıç 
yapmak istediklerini dile getirdi. “Şu anda 
hepimiz çok hazırız” sözleriyle konuşması-
na başlayan 24 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi 
çalıştık. Umarım sezon bizim için çok iyi 
geçer. Göztepe’de ikinci sezonuma baş-
layacağım için gerçekten çok mutluyum” 
diye konuştu. Taraftarlarla buluşacak-
ları günü iple çektiklerini ifade eden Obinna Nwobodo, 
“Taraftarımızın arkamızda olması çok önemli. Bizim 
için çok değerliler. Onlar bizim 12’nci adamımız. Bizi 
her koşulda destekleyeceklerini bilmek çok değerli. 
Umarım başarılı oluruz” dedi. Kendisini sürekli 
geliştirmek için teknik direktör Ünal Karaman ve 
ekibinin söylediklerini çok iyi dinlediğini anlatan 
Nwobodo, “Her zaman çok, çok daha iyi olmak 
istiyorum” yorumu yaptı.

ALTINORDU 
Futbol Aka-
demisi’nden 

yetişen 17 yaşındaki sol 
kanat oyuncusu Emir-
can Gürlük, yeni sezon 
öncesi antrenman ve hazırlık 
maçlarında sergilediği perfor-
mansla teknik heyetten tam not 
aldı. Galatasaray altyapısından 
transfer edilen Emircan, bu 
sezon ilk 11’in vazgeçilmezlerin-
den biri olmak için ter döke-
cek. Genç kramponun hazırlık 
maçlarında oynadığı futbolla 
ön plana çıktığını dile geti-
ren teknik direktör Hüseyin 
Eroğlu, “Akademimizden 
gelen gençler eşit şanslarda 
ama bazıları yeteneğiyle daha 
erken ön plana çıkabiliyor. 
Emircan hazırlık maçların-
da başarılı bir performans 
ortaya koydu. Önemli olan 
ligde de bunu sürdürmesi. 
Ona güveniyoruz. Doğru 
zamanda kendisini 
geliştirip takıma katkı 
sağlayacağını düşünü-
yorum” diye konuştu. 

ADANALI futbolseverle-
rin yıllarca spor müsa-
bakalarını izleyip acı, 

tatlı anılar biriktirdiği tarihi 5 
Ocak Stadı, Yeni Adana Stad-
yumu’nun açılışı sonrasında 
kapılarını kapattı. Geçtiğimiz 
günlerde yıkımına başlanan 
stadın yerine millet bahçesi 
yapılması planlanıyor. Kent 
merkezinde 83 yıl boyunca çe-
şitli müsabakalara ev sahipliği 
yapan 5 Ocak Stadı, özellikle 
Adanaspor ve Adana De-
mirspor taraftarları için büyük 

anlam taşıyor. 
Kentte 

futbola 
olan 
tutku-
nun 
gözle 

görülür 
hale 

geldiği 
statta 

Adana 
futbo-

lu için birçok önemli isim de 
top koşturdu. Bu isimlerden 
Eyüp Arın, Ünsal Aka, İbra-
him Uzunca, Tekin İncebaldır, 
Haluk Uğurludoğan ve İsmail 
Akbaşlı stadı son kez gezerek 
duygularını Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) anlattı.

Hayatımız burada geçti
1975’den 1998’e kadar Adana 
Demirspor’un her kademe-
sinde top koşturan, ardından 
antrenörlük de yapan Tekin 
İncebaldır (57), 5 Ocak Stadı’nı 
gezerken duygu dolu anlar 
yaşadığını belirtti. Duygularını 
söze dökmekte zorlandığı-
nı dile getiren İncebaldır, 
“Hayatımızın geçtiği yerdeyiz. 
Ben burada büyüdüm. Ço-
cukken tribünlerde şalgam 
ve su satardım. Binlerce anı 
biriktirdim. Yıkıldığını izlemek 
bizleri üzüyor tabi. Keşke 

kalsaydı ama yapacak bir şey 
yok. İçeriye girerken hüzünlen-
dim. Oynadığımız maçlar geldi 
aklıma” dedi.

Spor bahçesi olsun
Adanaspor ile çocukluğunda 
tanışan ve yıllarca top koştur-
duktan sonra kulüpte antre-
nör olan Eyüp Arın (59) ise 
5 Ocak Stadı’ndan yüzlerce 
değerli isim geçtiğini söyledi. 
Yıkıldığını görmenin kendi-
sini duygusallaştırdığını dile 
getiren Arın, “Tribün altların-
da soyunma odalarımız vardı. 
Oralar da yıkılmış. Burada hem 
iyi hem kötü günlerimiz oldu. 
Yıkılması insanın içini acıtıyor. 
Spor insanı olarak bu bölgenin 
spor bahçesi olarak değerlendi-
rilmesini istiyoruz. Adana’nın 
gençleri burada yapılan tesiste 
çalışarak birçok spor dalında 
yetişebilir” diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor yeni sezonun ilk maçını dep-
lasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Maçın 
hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekibin teknik 

direktörü İlhan Palut, şunları söyledi: ‘’İnşallah tüm takımlar 
için ve Konyaspor için güzel bir sezon olur. İnşallah sakat-
lıksız, kazasız, belasız bir yıl geçiririz. İlk maçta Sivasspor ile 
karşılaşacağız. Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de 
zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına gir-
miş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçı-
nın bizim için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum. 
Çünkü Sivasspor’un oturmuş kadrosuyla iki sezondur ligde 
yaptıkları belli. Şu an Avrupa Kupası oynuyorlar. Ritimleri 
de 4 resmi maçla birlikte artmış bir takım.” İyi bir puanla 
dönmek istediklerini ifade eden Palut, ‘’Bizim de oyna-
mak istediğimiz bir oyun var. Sivas’ta da bunu oynamaya 
çalışacağız. En başta çok iyi mücadele etmemiz gerekir. 
Güzel mücadele ve istediğimiz oyun ile oradan ayrılmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Konyaspor Teknik Direktörü 
İlhan Palut, takım için yeni 
sezonun güzel geçeceğini 

belirterek, ‘’İnşallah tüm ta-
kımlar için ve Konyaspor için 
güzel bir sezon olur. İnşallah 

sakatlıksız, kazasız, belasız bir yıl geçiririz’’ dedi

TFF 1’inci Lig’de altyapısından yetişen genç oyuncuları vitrine çıkaran 
Altınordu, bir gencini daha Türk futboluna kazandırmaya hazırlanıyor

TÜRKIYE İşitme Engelliler Spor 
Federasyonu Başkan Adayı İlhan Çı-
tak, Türkiye Spor Yazarları Derneği 

(TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği 
basın toplantısında hedeflerini anlattı. Ge-
nel kurul öncesi oluşturacakları yönetim lis-
tesiyle işitme engelliler federasyonunda bir 
atılım hedeflediklerini anlatan Çıtak, “Yö-
netim kurulumuz, kurullarımız, kulüpleri-
miz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcu-
larımız ile aileleri, federasyon çalışanlarımız 
ve bu camiamıza gönül verenlerle bir olup 
yeni bir döneme imza atmak için burada-
yız. Bu yolda hepimiz bir aile çatısı altında 
olacağız ve el ele verip başarıya ulaşacağız” 
ifadelerini kullandı. Sporu geniş bir tabana 
yaymak için projeleri olduğunu, bunun için 
Türkiye çapında çalışmalar yapacaklarını 
aktaran Çıtak, şunları kaydetti:“Ülkemizde 
80 civarında işitme engelli okulu bulunmak-
ta. Bu okullar, İşitme Engelliler Spor Fede-
rasyonu için sporcu ham maddesi yerleridir. 
Öncelikle bu okullar ile iletişime geçeceğiz. 
Sportif alandaki eksikliklerin giderilmesi 
için iş birliğini sağlayacağız. Bakanlığımızda 
görev yapan spor antrenörlerinin bu okul-
lara yönlendirilmesini sağlamak için yeni 
somut adımlar atacağız. İşitme engelli okul-
larının olmadığı illere okul açılabilmesi için 
hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile temas kuracağız. Bu 
illere okul kazandırmak için çalışmalarımızı 
hızlandıracağız.”

Kamp tesisleri büyüyecek
Başarı için tesisleşme ve altyapının öne-

mine değinen başkan adayı Çıtak, kulüp-
lerin altyapılarını güçlendirmenin yanı sıra 

yeni bir idari bina için çalışma yapa-
caklarını söyledi. Seçildikleri takdirde 
yapacakları sponsorluk anlaşmala-
rıyla sporcu ve kulüplerin çektiği 
maddi imkansızlıklara son vermeye 
çalışacaklarını kaydeden Özdemir, 
sözlerini şöyle tamamladı: “En 
çok eğitim ve tesisleşme konula-
rına odaklanacağız. Sponsorluk 
çalışmalarını artırarak sponsorluk 
faaliyetlerini geliştireceğiz. Yeni 
kaynaklar oluşturacağız. Sponsor-
lar aracılığıyla malzeme ve para 
ödülü miktarlarının artırılması 
sağlanacaktır. Başarılı sporcula-
rımızın eğitim giderleri ve burs 
imkanları için sponsor katkısı için 
özel çalışmalar yapacağız. Federas-
yonumuza ait yeni bir idari binada 
çalışmayı sağlayacağız. İşitme engellile-
rimize yakışan bir konutu federasyonu-
muza kazandıracağız. Federasyonumuza 
ait en az 2 tane milli takım kamp tesisini 
bünyemize katacağız. Ankara’da Altın-
dağ, Çamlıdere, Kızılcahamam, Niğde’de 
Çamardı ve Bolu Aladağ gibi yerlerde 
bu tesislerimizi yapmak için çalışacağız. 
Liglerde ve Türkiye şampiyonalarında 
başarılı olmuş takımlarımızı, kulüplerimizi 
ve sporcularımızı ödüllendirerek teşvik 
edeceğiz. Spor akademisyenlerinden 
oluşan kurul oluşturarak sporcularımı-
zın sorunlarını araştırıp çözüm yolları 
için akademik destek alacağız. Bunun 
dışında antrenörlük seçiminden ölçüm 
merkezine, ödül sisteminden medyayla 
ilişiklere kadar birçok alanda çalışma 
yapacağız.” DHA

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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Adana’da 83 yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 5 Ocak Sta-
dı’nın yıkımı sürüyor. Geçmişte Adanaspor ve Adana Demirspor formasıyla 5 Ocak 

Stadı’nda top koşturan futbol emektarları, son kez stadı gezip duygularını anlattı

PALUT, maçların bu sezon yüzde 50 kapasiteli olarak 
oynanacak olmasıyla ilgili de, ‘’Bence futbolun doğa-

sında olan bir durum, geç de olsa gerçekleş-
miş olacak. İnşallah bu pandemi 

noktasında tekrar geri bir gidiş 
olmaz ve bugün için yüzde 50 
olan seyirci sayısı ilerleyen gün-

lerde yüzde yüz kapasiteye çıkar. 
Bu sayede ligimizde daha keyifli 

maçlar oynanır” şeklinde konuştu. 

SPOR iCiN 
ENGEL YOK

Güzel bir
başlangıç

istiyoruz

BiR EFSANE YIKILDI!

BURSASPOR Kulübü, son olarak Altı-
nordu’da forma giyen Ufuk Budak’ı renkle-

rine bağladığını açıkladı. 31 yaşındaki sol bek 
oyuncusu, kulübün resmi hesabından “Aile-

mize hoş geldin” ifadesiyle duyuruldu. Futbol 
eğitimini Almanya’da alan Budak, futbola SSV 

Ulm’da başlayıp Freiburg’da devam etti. Tecrü-
beli oyuncu, ülkemizde ise sırasıyla Eskişehirspor, 

Gaziantep BB, 
Kayserispor, 

Manisaspor, 
Samsunspor, Bo-

luspor ve son ola-
rak Altınordu for-

malarını giydi. Ufuk 
Budak, 2011 yılında 

Almanya’dayken 
Azerbaycan’dan gelen 

teklifi değerlendirdi ve 
17 kez A, 1 kez de U21 

milli oldu. Geçtiğimiz 
sezon Altınordu ile top-
lamda 30 karşılaşmada 

görev alan Budak, 3 asist 
kaydetti. 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’na 
aday olan İlhan Çıtak, seçilmesi durumunda en çok eği-

tim ve tesisleşme konularına odaklanacağını söyledi

Emircan Gürlük
PARLAYACAK

Hüseyin 
Eroğlu

Ufuk Budak, 
Timsah oldu

Keyifli bir maç olsun

Sezona hazırız!



TVF Burhan Felek Vestel Voley-
bol Salonu’nda düzenlenen et-
kinliğin ilk bölümünde TVF Baş-

kanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli 
Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü 
Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın 
Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem 
Dündar basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. İlk olarak söz alan Türkiye 
Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı 
Mehmet Akif Üstündağ, yoğun bir 
takım içerisinde olduklarını söyleyerek, 
“2021 yılı, ‘Şimdi voleybol zamanı’ gibi 
bir sloganla başlamıştı ve geldiğimiz 
noktada Milletler Ligi müsabakalarında 
dünya 3’üncülüğü elde eden takımımız, 
ardından olimpiyatlarda 5’incilik elde 
etti ve herkesin gurur duyduğu bir milli 
takım izlediniz. Bugün de bu marato-
nun ardından şimdi Avrupa Şampiyo-
nası müsabakası için kampta bulunuyor 
takım. Çok yoğun bir maraton ve 
uzun bir süre. Bu tür fedakarlıkların-
dan dolayı bütün ekibe, teknik ekibe, 
oyuncularımıza emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. İnşallah 18 
Ağustos’ta başlayacak Avrupa Şampi-
yonası’nda yine ülkemizi gururla ekran 
başına kitleyecek ve herkesin büyük bir 
mutlulukla gurur duyacağı bir takım 
izleteceklerini düşünüyorum. İnşallah 
buradan da güzel bir sonuç elde edip, 
ülkemizi gururlandıracağız” ifadelerini 
kullandı.

Şampiyonaya hazırız
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 

başantrenörü Giovanni Guidetti, geride 
kalan iki turnuvadaki performanların-
dan ötürü tüm takıma teşekkür ederek 
sözlerine başlarken, şöyle konuştu: 
“Bu sene yaşamış olduğumuz şey bir 
sporcunun yaşayabileceği en zor dönem 
ve yazdı. Türk Milli Takımı, Avrupa 
Şampiyonası’ndaki takımlar ve oyuncu-
lar içerisinde sene başından beri milli 
takım organizasyonları olarak dünyada 
yapılan organizasyonlara katılan tek 
takım olabilir. Birkaç tane daha oyuncu 
olacak başka kulüplerden. Belki Ruslar-
dan. Bunu bilmiyoruz şu anda. Takım 
ve oyuncular için her zaman yeni bir 
hedefe ve yeni bir turnuvaya başlamak 
çok zor. Her seferinde yeni bir heyecan 
ve yeni bir motivasyonla buna konsant-
re olmak çok zor. Avrupa Şampiyonası 
kampına başladığımız ilk günden şu ana 
kadar oyuncularım motive bir şekilde 
geldiler ve her zaman olduğu gibi ant-
renmanlarda yüzde yüzlerini veriyorlar. 
Avrupa Şampiyonası’nda çok zor günler 
olduğunu biliyoruz. Çok zor maçlar 
olduğunu biliyoruz önümüzde ama biz 
her zaman olduğu gibi buna hazırız ve 
neler yapabileceğimizin farkındayız.”

Sırbistan’da rövanş alacağız
Son Avrupa Şampiyonası’nın finalin-

de Sırbistan’a 3-2 mağlup olduklarını 

hatırlatan Guidetti, “Son Avrupa Şam-
piyonası’na kendi seyircimiz önünde 
kendi ülkemizde mükemmel bir şekilde 
oynadık ve boynumuza gümüş madal-
yamızı takmıştık. Şu andaki hedefimiz 
Sırbistan’da rövanşı Sırplara karşı oyna-
yıp maçı almak ama buraya gelmek için 
önümüzde çok zorlu maçlar olduğunu 
biliyoruz. Takım hedefi olarak Sırbis-
tan’a rövanşı almaya gidiyoruz” diye 
konuştu.
Harika bir olimpiyat oynandı

Türkiye’nin harika bir olimpiyat 
geçirdiğini dile getiren Guidetti, “Her 
oyuncu, her sayı için inanılmaz savaştı 
ve mücadele etti. Maalesef her turnuva 
her takımın yaşadığı talihsiz bir gün, 
oynadığı kötü bir maç oluyor. Kore’ye 
karşı en kötü günümüz olduğunu söyle-
yemem. Böyle bir günde bile yenmeye 
çok yakındık aslında. Takımların ve 
ülkelerin olimpiyat hikayelerinin olması 
gerekiyor. Oraya baktığımız zaman son 
3 olimpiyatın 2’sinde yarı final oynamış 
bir Kore’den bahsediyoruz. Çeyrek 
finali bizden daha fazla oynadılar ve bu 
atmosferi bizden daha iyi biliyorlar. Biz 
de kendi hikayemizi yazmaya başladık. 
Kore maçından ve olimpiyattan aldığı-
mız dersler Paris’te bize çok yardımcı 
olacak” dedi.
Değişiklikler yapıyoruz

Naz Aydemir Akyol’un Avrupa 
Şampiyonası kadrosunda olmayışı ve 
Olimpiyatlar’daki oyuncu tercihleriyle 
ilgili gelen sorulara Guidetti, “Naz’ın 
bizimle olmayışı bizim için bir sürpriz 
değil. O daha önceden organze edilmiş 
bir şeydi. Kişi özelinde değil, ben ve 
ekibim değişikliğe ihtiyaç olan pozis-
yonlarda ve değişikliğe ihtiyaç olan 
anlarda değişiklik yapıyoruz. Kübra’nın 
oynadığı pozisyonda bir değişikliğe ihti-
yaç duyulmadığı için oyuncu değerlen-
dirilmedi. Hayatın her anında, sadece 
maçlarda değil, değişik senaryolar ve 
seçenekler var. Gitmeniz gereken yollar 
vardır, seçmeniz gereken anlar vardır. 
Eğer sihirli bir değneğim olsa Kore’den 
Kim’i sahanın dışına çıkartırdım” yanı-
tını verdi.
Gençlere şans vereceğiz

“Takımımız şu an da çok genç bir 
takım ve fazlasıyla genç oyuncuya 
sahibiz” diyen deneyimli başantrenör, 
şu ifadeleri kullandı: “Her turnuva-
da da zaten daha çok genç oyuncuya 
yer vereceğiz ve yer vermeye devam 
edeceğiz. Takımın kurgusuyla alakalı 
olan soruya da gelince her ülkenin her 
takımın kendine göre bir kompozisyonu 
ve kendine göre gerçekleri var. Bizim 
takımımızın da gerçekleri bu şekilde. 
Sizin de bahsettiğiniz isimlerle, onların 
sayıları ve onların katkılarıyla onları 
çıkartırsak takım o zaman çok kötü bir 
sonuç alacaktır ve dünyada sıralamanın 

çok daha altında yer alacaktır. Bu da 
demek oluyor ki bizim çok doğru bir 
organizasyonumuz ve doğru bir yapı-
lanmamız var. Çünkü elimizde bulunan 
gücü doğru şekilde kullanıyoruz demek-
tir. Tabii ki diğer ülkelere baktığımız 
zaman bizim onlardan oyun sistemimiz 
biraz daha değişik. Bizim orta oyuncu-
larımızın daha takımın içine entegre 
olduğu ve onların üzerinde kurulu bir 
oyun düzenimiz var. Bu da demek olu-
yor ki diğerlerinden farklı oynadığımız 

için onların bize karşı önlem alması ve 
bize karşı oynamaları çok daha zor.”
Herkese teşekkürler

Giovanni Guidetti, şu ifadelerle söz-
lerini noktaladı: “Ben öncelikle tekrar 
staffıma ve oyuncularıma teşekkür 
etmek istiyorum bu göstermiş oldukları 
performanstan dolayı. Ben antrenör 
olarak her gün sıçrayıp koşmak zorunda 
değilim ama oyuncularım bunu her 
gün yapmak zorundalar ve bunun için 
kendilerini her gün hazırlıyorlar. Avru-
pa Şampiyonası takvimine baktığımız 
zaman çok uzun bir periyot var önü-
müzde. Bu da aslında bize turnuvaya 
girmek için agresifliğimizi her gün biraz 
daha fazlalaştırmak için zaman veriyor. 
Bu uzun Avrupa Şampiyonası dönemini 
kendi avantajımıza kullanacağız.” DHA

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

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

*

ÇOK başarılı bir yaz dönemi 
geçirdiklerinin altını çizen 
Mehmet Akif Üstündağ, 
şu ifadeleri kullandı: “Türk 
voleybolu son zamanlarda her 
turnuvada bir madalya hesabı 
yapmıştır ve hedeflerine 
ulaşmıştır. Olimpiyatta dünya 
sıralamasında bu takım 12’nci 
sıradan 4’üncü sıraya geldi. 
Milletler Ligi de bunun içinde 
dâhil. Bu başarılarda en büyük 
pay sahibinin kulüplerimizin 
olduğunun da altını çizmek is-
tiyorum. Bugün oyuncuları biz 
3 ay bir arada tutabiliyorsak, 
8-9 ay bu mücadeleyi kulüp-
leri veriyor. Kulüpler gerekli 
ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bize 
hazır gelen oyuncularımız-
la biz burada organizasyon 
yapmak görevini üstleniyoruz. 
Ben tekrar tekrar emeği geçen 
kulüplere teşekkür etmek isti-
yorum. En büyük pay sahibi-
nin kulüpler olduğunun altını 
çizmek istiyorum. Samimiyetle 
ifade etmek 
istiyorum 
ki ku-
lüplerle 
birlikte 
varız biz 
bu işte.”

Bu işte
kulüplerle 

birlikte
varız
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TEK HEDEF

ZAFER

A Milli Kadın 
Voleybol Takımı, 16 

Ağustos Pazartesi günü CEV 
Avrupa Voleybol Şampiyonası 

grup karşılaşmalarını oyna-
mak üzere Romanya’ya 

hareket edecek.

çizmek istiyorum. Samimiyetle 
ifade etmek 
istiyorum 
ki ku-
lüplerle 
birlikte 
varız biz varız biz 
bu işte.”

FiLENiN SULTANLARI
SAMPiYONLUK iSTiYOR
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Avrupa Voleybol Şampiyonası 
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hareket edecek.

FFFiiLENLENiiN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARIN SULTANLARI
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın 

Voleybol Takımımız, medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi

Süper Lig’in son şampiyonu 
Beşiktaş, 2021-2022 sezo-
nu açılış maçında, Çaykur 

Rizespor’u 3-0 yendi

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 
2021-2022 sezonuna galibiyetle 
başladı. Ligde geçtiğimiz sezonu 

şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, 
2021-2022 sezonunun açılış maçında 
karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-0 
mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan 
Beşiktaş, 9. dakikada N’Koudou’nun 
golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip 
yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. 
dakikada Atiba’yla farkı 2’ye çıkarırken, 
90+3. dakikada Larin maçın skorunu 
3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.
Sezonun ilk golü N’Koudou’dan
Beşiktaş’ın Kamerun asıllı Fransız 
futbolcusu Georges-Kevin N’Koudou, 
yeni sezonda ilk golü atan isim oldu. 26 
yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor 
karşısında 9. dakikada attığı golle hem 
sezonun ilk golünü attı hem de takımını 
öne geçirmeyi başardı.
Salih ve Kenan tam not aldı
Beşiktaş’ın yeni transferleri Salih Uçan 
ve Kenan Karaman, beğeni topladı. 
Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan 
Salih ve Kenan, gösterdiği performans-
la taraftarını mutlu etti. Öte yandan 
Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün 
hazırlayıcısı da oldu.
Sergen Yalçın memnun
Henüz hazırlık aşamasında olduklarını 
dile getiren Yalçın, “İlk 3 maç ve milli 
maç arasını hazırlık aşamasının devamı 
gibi görüyoruz. Sonradan katılan, geç 
katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız 
var. Çok da hazır olduğumuz söyle-
nemez. Takıma katılacak oyuncular 
var. Onların da geliş ve hazırlık süreci 
olacak. Karmaşık bir ortam var ama bir 
süre sonunda bunu toparlayacağız diye 
düşünüyorum. Bugünkü oyundan ve 
skordan memnunum” diye konuştu.

KARTAL
yüksekten uçtu

Final oynamak istiyoruz
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 
kaptanı Eda Erdem Dündar ise bu ya-
zın, çok uzun bir yaz olduğunu söyledi. 
Yazın başında 3 hedefleri olduğunu 
söyleyen Eda, “Birincisi Milletler Ligi, 
sonrasında Olimpiyatlar ve Avrupa 
Şampiyonası. İkisi geride kaldı ve 
şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası 
var. 2019’da yaşadığımız o güzel duy-
guları yine aynı şekilde 2021 yazında 
da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu 
bir turnuva olacak ama takım olarak 
hazır olduğumuzu düşünüyoruz. İlk 
günden itibaren güçlü bir mantaliteyle 
sahaya yüzde yüzümüzü vermek için 
uğraşacağız. Final oynamak istiyoruz, 
tabii çok zor olacak ama Sırbistan’da 
2011 yılında da yine aynı şekilde 4’lü 
finallerde kalmıştık. Zorlu bir turnuva 
bizi bekliyor ama çok keyifli olacak. 
‘Bu yaz voleybol zamanı’ demiştik. Şu 
an Avrupa Şampiyonası zamanı. İnanı-
yoruz ki Türk halkı bizi yine destekle-
yecek. Zaten konu milli forma olunca, 
Filenin Sultanları olunca çok güzel 
ilgi ve destek görüyoruz. Biz de onları 
oynadığımız iyi voleybolla başarımızla 
onları ekranlara kilitlemek istiyoruz. 
Umarım güzel bir turnuva olur. Çünkü 
iyi başladık ve iyi bitirmek istiyoruz. 
Son turnuvamız, yorucu ve yoğun 

geçiyor ama buna hazırız. Hedefimize 
ulaşmak için çalışıyoruz. İnşallah güzel 
bir Avrupa Şampiyonası olur bizim 
için” açıklamasında bulundu.

İşimizi çok seviyoruz
Uzun yıllardır voleybol oynadığını 
kaydeden Eda Erdem Dündar, şöyle 
konuştu: “Uzun yıllardır voleybol 
oynuyoruz ve bu artık bizim yaşam bi-
çimimiz. O yüzden zorlandığımız anlar 
elbette oluyor ama günün sonunda 
kendi özelimde söylemem gerekirse 
kendime şunu söylüyorum: ‘Eda, sen 
hayatında en sevdiğin şeyi yapıyorsun 
ve bu senin işin. O yüzden tamam 
bugün olmadı ama yarın yeni bir gün. 
Kendini motive et ve devam et’ diyo-
rum. Zaten biz işimizi çok seviyoruz. 
Sahada oynarken de keyif alıyoruz 
ve birbirimizi çok seviyoruz. Zaman 
zaman düştüğümüz anlar oluyor ama 
kendi varlığımızın farkına varıp, neler 
yapabileceğimizi bildiğimiz için bunlar 
bizi hem motive ediyor hem de psiko-
lojimizi yüksek tutmamızı sağlıyor.”

Paris’te de olacaklar
Takım kaptanı Eda Erdem Dündar’a 
gelen, 2024’teki Olimpiyatlar’da da 
sahada olacak mısın sorusuna kendisi 

yanıt vermek isteyen TVF 
Başkanı Üstündağ, “Ben şunu 
iddia ediyorum. Bu takımın 
içinde en genç oyuncudan 
daha genç olan Eda’ya sahibiz. 
Her yönüyle örnek bir sporcu. 
Türkiye’nin gururu olduğu 
gibi, bütün kızlarımızın da 
gururu ve olmaya da devam 
edecek. Bu ülke evlatlarıyla 
gurur duymalı. Tabii ki Eda, 
Paris Olimpiyatları’nda her 
şartta ve halükârda yer ala-
cak” dedi.
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“ Mutluluğun sesi" Radyo Başakşehir’in sevilen
programı Enikonu Sohbet 1 yaşında. Meslek
hayatına 13 yaşında başlayan ve 28. yılını dol-

duran deneyimli radyocu Mine Ayman’ın sunduğu
program, radyo dünyasının en çok konuk ağırlayan
programı oldu. Enikonu Sohbet yayın hayatına
başladığı 10 Ağustos 2020 yılından bu yana Hande
Yener’den Ece Mumay’a, Gökhan Türkmen’den
Ferhat Göçer’e kadar 500’e yakın sanatçı programa
konuk oldu. Kovid-19 salgını süresinde aldığı ko-

nuklarla dikkat çeken Enikonu Sohbet programı,
hafta içi her gün 14. 00-16. 00 saatleri arasında hit
şarkılar eşliğindeki yayınlarını stüdyo dışına taşıyor.
Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracı ile program
artık farklı noktalardan yayınlanacak.

İlk konuk Özgür Kanat

Enikonu Sohbet, canlı yayın aracıyla 16 Ağustos
pazartesi saat 14’te Başakşehir Millet Bahçesi'nde
dinleyicileriyle bir araya gelecek. Programın canlı
yayın aracında ilk konuğu ise sevilen sanatçı Özgür
Kanat olacak.

Mustafa Kemal Atatürk'e ait
olduğu belirtilerek müzaye-
dede satılmak istenen bas-
tona el konuldu.İstanbul'da
Arthill Müzecilik, Mustafa
Kemal Atatürk'e ait olduğunu
belirttiği minyatürlü bastonu
pazar günü açık artırma ile
satacağını duyurdu. Müza-
yede şirketinin tanıtımı üze-
rine Harbiye Askeri Müzesi,
Anıtkabir Komutanlığı'na ka-
yıtları sordu. Yapılan inceleme
sonucu bastonla ilgili kayıt
bulunamadı. Bunun üzerine
durum Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'na bildirildi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı inceleme
başlatırken polis de harekete
geçti. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Müzayede şirketinin
kurucusu Hüseyin Kocabaş
evinde yapılan arama sonrası
bastona el koydu.

YAKUP TEZCAN

enıkonu sohBeT
1 yasına BasTı

TaRTıŞılan
BasTona
emnİyeT el
koydu
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Radyo Başakşehir’in
sevilen programı
Enikonu Sohbet 1.
yaşını doldurdu. 
Deneyimli radyocu
Mine Ayman’ın sun-
duğu program, Tür-
kiye’nin önde gelen
isimlerinden oluşan
500’e yakın konuk
ile radyo dünyasının
en çok konuk alan
programı oldu

Sultangazi’de orman
yangını söndürüldü
Sultangazi'de ormanda çıkan yangın söndürüldü. Yangına ilk
müdahaleyi o sırada ormanda denetim yapan polis ekipleri yaptı

Çalışmalara bir helikopter de havadan su dökerek destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndü-
rüldü. Polis ekipleri ormanın iç kısımlarında ve çevresinde kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.

Sultangazi'de ormanda saat 11.00
sıralarında bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ve orman
ekibi yönlendirildi. Bu sırada or-
manda denetimde olan polis ekip-
leri, yangın tüpleriyle müdahalede
bulundu. Çalışmalara bir helikop-
ter de havadan su dökerek destek
verdi. Yangın ekiplerin müdahale-

siyle kısa sürede söndürüldü. Polis
ekipleri ormanın iç kısımlarında ve
çevresinde kundaklama ihtimaline
karşı geniş çaplı arama başlattı.

Yangına müdahaleye geldik

Çıkan orman yangınını evinin bal-
konundan görerek müdahaleye
giden Yaşar Gün, "Sultangazi'de
oturuyorum. Annem rahatsız ol-

duğu için ona kahvaltısını verdim.
Balkondan dışarıya baktığımda
alevleri gördüm. O anki durumda
ne yapacağımı bilemedim. Arka-
daşlarıma haber verdim yangın var
diye. Hep beraber yangın tüple-
riyle gittik. Müdahaleye geldik.
Yangın söndü ama hala panik 
halindeyim" açıklamalarında 
bulundu.

KAYITLARDA 

BULUNAMAYINCA

İNCELEME 

BAŞLATILDI


