
Büyükçekmece sahilinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin yürüt-

tüğü çalışmalar neticesinde yapılan 
düzenlemenin ardından sahil boyuna
palmiye ağaçları dikildi. Söz konusu
ağaçlar ilçe sakinlerinin önemli bir kısmı
tarafından eleştirildi. Palmiye ağaçları-
nın Marmara'nın iklimine uygun 
olmadığını ve tropikal bir iklime uygun
olduğunu belirten vatandaşlar, “Keşke
bunların yerine ıhlamur veya başka bir
ağaç dikseydi” yorumunda bulundu.
Twitter üzerinden konu hakkında 
yorumda bulunan Özge Demir, 
“Marmara Bölgesi'nde yetişmesi pek
mümkün olmayan palmiye ağaçlarının
bir kısmı rüzgara yenik düşüyor” dedi.

Avcılar'da uyuşturucu
suçundan 12.5 yıl ke-

sinleşmiş hapis cezası bulu-
nan şüpheli, polisi görünce
kayalıklardan denize atladı.
Denizde 2 kilometre yüzerek
kaçmaya çalışan Miraç
Kılıç, sevk edilen deniz poli-
sinin 1.5 saatlik çalışması
sonucu yakalandı. I SAYFA 3
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Silivri Belediyesi tarafından 
düzenlenen 60. Yoğurt Festi-

vali’nde ikinci gün geride kaldı. Çocuk
Sineması, Uçurtma Şenliği, turnuvalar
ve Yoğurt Yeme Yarışması’na sahne
olan festivalin ikinci gününde, ünlü 
sanatçı Zara en güzel şarkılarıyla Siliv-
rilileri adeta mest etti. Festivalde konu-
şan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Hiç şüpheniz olmasın ve inanın ki

marka bir kent
olacağız. Siliv-
ri'ye yakışan işler
yapmaya, böyle
coşkulu ortam-
larda buluşmaya
devam edeceğiz”
dedi. I SAYFA 16
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İnanın marka
kent olacağız

SİLİVRİ NEŞELENDİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Avcılar'da
çatlaklar

oluşan 4'er katlı bi-
tişik iki bina tahliye
edilerek mühür-
lendi. Gümüşpala
Mahallesi’ndeki
Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik 
iki binada çatlaklar oluştu. Saat 04.00 sıra-
larında çatlama sesi duyan bina sakinleri
panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar 
Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma
olabileceği değerlendirmesinde bulunurken,
karot örneği alınmasına karar verildi. 
Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyala-
rını almalarını istedi. İki binada tahliye 
edildikten sonra mühürlendi.  I SAYFA 8
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Alım gücü düşen vatandaş borca sarıldı ancak ödeyemeyince icralık oldu. İcra dosyası
sayısı, son 1 yılda eklenen 1 milyon 466 bin yeni dosyayla 24 milyon 53 bine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Nevşehir'in Hacıbektaş

ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka 
yürüyüşünün 751'inci yıldönümü dolayı-
sıyla düzenlenen anma etkinliklerine ka-
tıldı. Erdoğan, “Özellikle kimi Avrupa
devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi
Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde
oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin
de ben gördüğüne inanıyorum. Nitekim
bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve
provokasyonun örneklerini her gün takip
ediyoruz. İnşallah sinsi ve alçak oyunu
hep birlikte bozacağız” dedi. I SAYFA 7
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VaTanDaSLar
ICraLIk OLDU
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Borcunu ödeyemeyen ve icralık olan vatandaşların sayısı arıtı-
yor. İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyon barajını da

geçti. Bu yıl 1 Ocak-5 Ağustos dönemini kapsayan 7 aylık
süreçte icra ve iflas dairelerine 5 milyon 379 bin yeni
dosya daha eklendi. İcra dairelerindeki dosya sayısı
ise son bir yılda 1 milyon 466 bin adet artarak 5
Ağustos itibarıyla 24 milyon 53 bine ulaştı.
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 
8 milyon icra dosyası bulunuyordu. 
Vatandaşın muhtarlıklara gelen icra
tebligatlarını bile almaya gitmediğini

söyleyen CHP İstanbul
Milletvekili Gürsel Tekin,
“Çünkü ödeyemiyorlar. 
İktidar ise izliyor, hiçbir
önlem almıyor. Büyük 
bir borç krizi adım adım
geliyor” diye konuştu.
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BÜYÜK BiR BORÇ KRiZi GELiYOR

Yaşananlara ilişkin konuşan ekonomistler de “Vatandaş 
boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra

dosyasıyla dolup taşıyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşıla-
makta zorlanan vatandaş kredi, kredi kartı ve borçla

yaşıyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüle-
şecek” dedi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB)

raporlarına göre de Mayıs 2022 itibarıyla kredi
veya kredi kartı borcunu ödememiş olanlar-
dan, 4 milyon 148 bin kişinin borcu devam

ediyor. 2022'nin ilk beş ayında borcunu öde-
yemediği için yasal takibe girenlerin sayısı,

bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 83 artarak 748 bin 437 kişi oldu.
BDDK'nin birinci çeyreğe kadar 
paylaştığı verilere göre, ödenmediği
için takibe giren kredi tutarı, Mart
2022 itibarıyla 163 milyar TL.

4 MiLYON KiŞi BANKA TAKiBiNDE
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YAKUP
TEZCAN

HABER

Büyükçekmece sahilinde yapılan düzenlemeler sonrası sahil
boyuna palmiye ağaçlarının dikilmesi kimi ilçe sakinleri

tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya üzerinden eleştiride
bulunan Özge Demir, “Marmara'nın iklimine uygun olmayan

palmiye ağaçları 3-5 sene içinde kuruyacak. Paramıza yazık değil
mi? Keşke bunlar yerine ıhlamur ağacı dikilseydi” dedi

MARMARA’NIN 
İKLİMİNE UYGUN DEĞİL
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Av yasağı-
nın kalkma-

sına sayılı günler
kala yasa dışı pala-
mut avcılığı yapan
balıkçılara göz aç-
tırılmıyor. İstanbul
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Mar-
mara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda pala-
mut balığının popülasyonunu korumak
amacıyla denetim gerçekleştirdi.  Marmara
Denizi'nde kaçak avcılığa yönelik denetim
yapan ekipler, balıkçıları yasaklara yönelik
uyarırken, Gürpınar Balık Halinde ise 238
palamuta el koydu. Tarım ve Orman Mü-
dürü Ahmet Yavuz Karaca “Son 10 günde
denetimlerimizi sıklaştırdık” dedi. I SAYFA 9
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Boğaz’da palamut
nöbeti tutuluyor!

Sancaktepe'de
arkadaşının evi-

nin önündeki aracını
habersizce düz kontak
yaparak alan bir kişi,
polisin kovalamasıyla
yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, araç 
sahibinin şikayetçi olmaması üzerine 
serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin aracı ko-
valadığı ve araçtaki 2 kişiyi yakaladığı anlar
cep telefonu kamerasına yansıdı. I SAYFA 3
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Habersiz iş yaptı
adı hırsıza çıktı!

Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme 

kavuşturulacak Vali Recep Yazıcıoğlu 
Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. 
Başkan Kartoğlu, yenileme çalışmaları 
tamamlandığında bulvarın prestij caddeye
dönüşeceğini söyledi. I SAYFA 5
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Bahçeşehir’e
yeni bir cadde

OyUnLarInI  bOZaCagIZ!
İBB iştiraki Şehir Hatları, 1952 üretimi
70 yaşındaki Paşabahçe Vapuru’nu,

566 yıllık Haliç Tersanesi’nde restore etti. Pa-
şabahçe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun katıldığı bir törenle, 2010
yılından bu yana ayrı kaldığı İstan-
bul’a kavuştu. “Bir tarihi yeniden
yaşatmak olağanüstü güzel bir şey”
diyen Kılıçdaroğlu, “Ekrem Başkan,
bir konuda çok başarılı; bütün engel-
leri aşıp amaca ulaşma konusunda,
son derece başarılı” dedi. I SAYFA 4
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Ebru’nun
keyfi iyi!

Son dönemin popüler oyuncula-
rından Ebru Şahin, NBA'de Cleve-

land Cavaliers forması giyen basketbolcu
Cedi Osman ile 2 Temmuz'da ev-

lenmişti. Ebru Şahin ve Cedi
Osman, dün akşam da Eti-
ler'deki bir mekan çıkışında
objektiflere yansıdı. Basın

mensuplarıyla sohbet
eden çift, nikah ve
düğün törenleriyle il-
gili “Her şey çok gü-
zeldi. Yakınlarımız ve

sevdiklerimizle çok
güzel eğlendik.

Güzel de bir
yaz geçirdik.
Muhteşem
bir düğün
oldu” ifa-
delerini
kullandı.
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Avcılar’da iki
bina boşaltıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlı-
ğı'nın başlattığı “Yüz Yüze 

100 Gün” programları çerçevesinde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık Beylikdüzü'nde, AK Parti
Genel Başkan Yardımcıları Hayati 
Yazıcı Ümraniye'de, Efkan Ala Şile'de
vatandaşlarla buluştu. Aynı zamanda
AK Parti İstanbul Milletvekilleri de
Tuzla ve Arnavutköy'de sahada 
çalışma yaptı. Konuya ilişkin konuşan

AK Parti İstanbul
İl Başkanı
Osman Nuri 
Kabaktepe, “Bizi
daha birçok yerde
göreceksiniz” 
yorumunda bu-
lundu. I SAYFA 5
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AK Parti dört
koldan sahada

HER YERDELER

İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı Şekib Avdagiç, Kapalı-

çarşı esnafının sorunlarını konuşmak
ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla
Kapalıçarşı'da düzenlenen etkinlikte
kuyumculuk sektöründen temsilcilerle
bir araya geldi. Avdagiç, “Kapalıçarşı
İstanbul'un en önemli ticaret merkez-
lerinin başında geliyor. Dolayısıyla
çarşının ziyaretçi sayısını artırmak ve

müşterileri 
buraya getirme
anlamında 
çalışmalar 
yapmamız ge-
rekiyor” ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 8

ç

Kapalıçarşı
kıymetlidir

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Laleli fuarına
İLgİ büyük

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(LASİAD) tarafından bu yıl 9'uncusu

düzenlenen geleneksel Laleli Fashion 
Shopping Festivali’nde yer alan PayPorter
Genel Müdürü İzzet Metcan, “Fuara her yıl
katılım sağlıyoruz. Bu fuara katılmak bizim

için hem yakın mesai içerisinde olduğumuz
Laleli esnafı ile daha sıkı ticari ilişkiler kurma
fırsatını hem de bölgedeki turistlerle ödeme
sistemleri konusundaki beklentilerini 
anlamamızı sağlayan önemli bir fırsat oldu”
dedi. I SAYFA 6
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Polisten kaçmak
için denize atladı

Maltepe'de
antrenman

yaptıkları sırada
Kaykay Şampiyonu
Milli Sporcu Alpars-
lan Ayhan (22) ve
arkadaşı Kerem Şa-
hinoğlu (21) bir grup tarafından darbedildi.
Burnu kırılan, kaşı açılan ve yüzünde morluklar
oluşan Ayhan, ameliyata alındı. I SAYFA 3
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Dijital çağ hasta edebilir
Dünyanın ve ülkemizin her an 
değişen gündemi sonrası olaylara

ve bilgilere aynı hızla erişme durumu-
muz; tek tuşla anında merak ettiklerimizi
öğrenmek; kısaca sanal yaşam 
psikolojimizi de etkiliyor.  I SAYFA 2
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Şampiyona
dayak! 



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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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.
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rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
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yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
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isteksizlik ve başarısızlık korkusu
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leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
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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.
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Sosyal medyada günlük akışa yoğun-
lukla maruz kaldığımızda dünyadaki 
pek çok gelişmeden anında haberdar 

olabiliyoruz. Öyle ki Amerika’da sıradan 
birinin markette yaşadığı sinir bozucu bir 
olaya öfkelenip tepki gösterebiliyoruz. 
Sonra önümüze anında bir başka sinir 
bozucu haber düşüyor. Kısacası sosyal 
medyadaki bu çoğu sinir bozucu, üzücü, 
öfke uyandırıcı haber bombardımanı bizi 
yoruyor, yorgun düşürüyor. Dijital yorgun-
luk, aşırı haber ve bilgi bombardımanına 
maruz kalmanın beklenen bir sonucu. Ço-
ğumuzun yaşadığı sisli beyin meselesinin 
ise başlıca tetikleyicilerinden biri.

Google etkisi sendromu 
Dijital çağ çoğu bilgiyi doğru dürüst 
kavramamızı, anlaşılır ve hatırlanabilir 
şekilde belleğimizde kayıt altına almamızı 
da sabote ediyor. Çoğumuz konu “bilgi ve 
bellek” olduğunda zihnimizi çalıştırmak 
yerine birçok şeyi ekranlara havale ediyo-
ruz. Adres ezberlemek yerine navigasyon 
kullanmak, bir sürü numarayı boş yere 
ezberlemek yerine(!) “dijital hafıza-

lar”a kaydetmek bu yanlışlardan sadece 
bazıları. Oysa “kullanılmayan her uzvun 
körelmesi kuralı” beynimiz ve belleği-
miz için de geçerli. Kullanma zahmetine 
girmediğimizde beynimiz de belleğimiz 
de süratle tembelleşiyor. Bu önemli sorun 
“Google etkisi” olarak tanımlanıyor.

Bilgi obezliği sendromu
Nasıl ki yağın fazlası bizi obezleştirip 
metabolizmamızı bozuyor, bilginin de 
fazlası ruhsal bir obezliği tetikleyebiliyor. 
Tuğba Şengül Lik’e göre, “Artık bilgiye 
ulaşmamıza gerek yok, o bize ulaşıyor 
nasıl olsa. Sabah uyanınca birkaç sosyal 
medya platformuna girmemiz yeterli. 
Peki, bilgi ekranlarımızdan kayıp gider-
ken de öğrenebildiğimiz bir şey mi? Bilgi 
sandığımız çoğu şey sıradan malumatlar 
olabilir mi?” Anlaşılan o ki “bilgi obezliği 
meselesi” de üzerinde dikkatle durulması 
gereken mühim bir mesele.

Malumat zehirlenmesi sendromu 
Eskilerin savurgan ve mirasyedi çocuklar 
için pek sık kullandığı “Babam sağ olsun” 
deyimi, söz konusu “bilgi” olduğunda 
yerini yavaş yavaş “İnternet sağ olsun” 

cümlesine bırakıyor. Ve yine yazara göre, 
“Herkes her konuyu biliyor, herkes her 
konuda uzman.Veri ve malumat yığınları 
bünyemizde aşırı doz etkisi yaratıyor ve 
-farkında olmadan- giderek zehirleniyo-
ruz. -Zamanla da ve farkına varmadan- 
Düşünme tembelliği tuzağının esirleri 
haline gelebiliyoruz.” Ama unutmayalım 
ki neticede herkesin bildiği vasat bilginin 
ötesine de geçemiyoruz.

Siberkondri 
Herhangi bir sağlık sorunu hakkında 
dijital dünyadan bilgi edinmek istediğimiz 
de avantajlar bazen dezavantajlara da 
dönüşebiliyor. Bedenimizde hissettiğimiz 
baş ağrısı veya yorgunluk gibi sıradan bir 
belirtiyi internet aracılığıyla anlamaya 
çalışıp, araştırmaya giriştiğimizde kendi 
kendimize teşhis koyuyoruz. Teşhisi ve 
şifayı doktorlarda değil sosyal ağlarda, in-
ternette ve bloklarda aramaya başlıyoruz. 
Oysa internette karşılaştığımız her bilgi 
doğru olmadığı gibi çoğu endişe, abartı 
ve evhamla yazılmış kişisel yorumlar da 
içerebiliyor. Netice mi? Vücudumuzda 
hissettiğimiz sıradan bir belirti bir anda 
ölümcül bir hastalığa dönüşüveriyor.

HACER KÖSE

SÜREKLI AÇLIK HISSI
VARSA DIKKAT EDIN!

Dünyanın ve ülkemizin her an değişen gündemi sonrası olaylara ve bilgilere aynı hızla erişme du-
rumumuz; tek tuşla anında merak ettiklerimizi öğrenmek; kısaca sanal yaşam psikolojimizi de etki-
liyor. Dijital hayatla bu kadar haşır neşirken gelecekte bizi ‘dijital hastalıklar’ bekliyor olabilir mi?  
Tuğba Şengül Lik ‘Biz de aslen buralı değiliz’ kitabıyla  yeni çağın yeni sağlık sorunlarını ele aldı

“İnternetsiz 
kalma korkusu” 
şeklinde özet-
lenebilecek bir 
sorun bu. “Dijital 
göçmenler”in 
elektrik kesildi-
ğinde yaşadığı 
korkunun günü-
müz dünyasındaki 
karşılığı. “İnter-
net bağımlıları”-
nın internetsiz 
ortamda kaldık-
larında hissettiği 
anormal sıkıntı, 
rahatsız ruh hali.

Nomofobi
Nomofobinin net 
karşılığı “Tele-
fonsuz kalırsam 
ne yaparım 
korkusu”dur. 
Telefonumuzun 
şarjı bittiğinde 
ya da onu evde 
unuttuğumuzda 
kalbimiz kulağı-
mızda atmaya, 
stresimiz tavan 
yapmaya, başımız 
dönmeye, nefesi-
miz zorlanmaya 
başlıyorsa “Hoş 
geldin nomofobi” 
diyebiliriz.

NETLESSFOBI

TOPLUMUN dayat-
tığı fiziksel görünüm, 
yanlış diyetler, uzun 

süreli gereksiz açlıkların; 
diyet yapılmayan dönemde 
gereksiz yemek yeme atağını 
artıran bazı nedenler arasın-
da geldiğini söyleyen Uzm. 
Dyt. Buket Ertaş Sefer, 
“Sürekli yemek yeme isteği 
toplumun bir kısmında ne 
yazık ki gördüğümüz bir 
durum. Bazı açlıklar gerçek-
ten fizyolojik olarak ihtiyaç 
anında ortaya çıkarken, bazı 
yalancı açlıklar ise sadece 
psikolojik olabiliyor” diye 
konuştu.   Açlığın sebebinin 
iyi irdelenmesi ve sebebe 
yönelik çözümler üretilmesi 
gerektiğinin altını çizen Ye-
ditepe Üniversitesi Kozyata-
ğı Hastanesi’nden Uzm. Dyt. 
Buket Ertaş Sefer, “Gerçek-
ten acıktım mı, yoksa sadece 
kendimi mutlu etmek için 
mi yemek yemek istiyorum? 
Gerçekten acıktım mı yoksa 
mutluluğumu taçlandırmak 
mı istiyorum? Gerçekten 
acıktım mı yoksa sadece ağız 
alışkanlığı mı? Cevaplarınız 
sizin gerçekten fizyolojik 
olarak acıktığınızı göste-
riyorsa sorun yok. Yemek 
yemekte fayda var. Fakat 
henüz yemek yediyseniz, 
acıkmanız çok sık oluyorsa 
altında yatan başka sebepler 
olabilir” diye konuştu.  

İnsülin metabolizması 
bozukluğu
Dünya geneline baktığımız-
da toplumun büyük kesi-
minde görülen ve görülme 
ivmesinin giderek arttığına 
işaret eden Uzm. Dyt. Sefer, 
sürekli açlık hissinin altında 
diyabete bağlı sorunların 
yatabileceğine işaret etti ve 
“İnsülin direnci, hipoglisemi, 
hiperglisemi gibi durumlarda 
kişi hasta olduğunun far-
kında değilse ya da ilaçla-
rını düzenli kullanmıyorsa 
açlık-tokluk mekanizmaları 
düzene girmeyebilir. Bu 
durumda da sürekli açlık 
hissi yaşanabilir. Bu nedenle 
sürekli açlık hissi yaşayan 
kişilerin tanı almış bir soru-
nu yoksa bile endokrinoloji 
uzmanına başvurmalarında 
yarar var” ifadelerini kul-
landı. 

Yeteri kadar kalori 
almamak hatadır
Kilo vermek isteyen ya da 
kilo kontrolünü sağlamak 
isteyen kişilerin de yeteri 
kadar kalori almamaya bağlı 
olarak açlık hissi yaşayabi-
leceğini anlatan Uzm. Dyt. 
Sefer, ko-
nuyla ilgili 
şu bilgileri 
verdi:  “Bu 
durumda 
dikkatli 
olayım 
derken 
aslında 
kendinizi, 
hücre-
lerinizi 
yeterince 
beslemiyor 
olabilirsi-
niz. Doğru 

menü oluşturamadığınız 
zaman da doğal olarak daha 
sık yemek yeme isteği ile 
karşılaşıyor olabilirsiniz. 
Dolayısıyla diyet yaptığınız 
dönemde önemli olan doğru 
zamanda, doğru gıdayı ve 
doğru miktarda almak olma-
lıdır. Aksi durumda sadece 
sürekli acıkma durumuyla 
karşılaşmakla kalmaz, yeter-
siz beslenmeye bağlı olarak 
farklı sağlık sorunlarıyla da 
karşılaşabilirsiniz.”  

Gerektiği kadar su için
“Yapılan araştırmalar 
yetersiz su tüketiminin açlık 
mekanizmasını etkilediği-
ni gösteriyor” diyen Uzm. 
Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Su 
içmek aslında yemek yemek 
kadar önemli bir ihtiyaç ol-
masına karşın hep ihmal edi-
liyor. Üstelik bunun yanında 
açlık hissi yaşanan durumlar-
da bazen asıl ihtiyaç sudur. 
Bu nedenle acıkma hissi 
geldiğinde önce su içmeyi 
denemek gerekir. Ayrıca gün 
içinde de yeterli miktarda su 
tüketmeye özen göstermek 
gerekir“ diye konuştu.  

Tiroidi es geçmeyin
Hipertiroidizm yani tiroit 
hormonlarının fazla çalış-
ması durumunda da kişinin 
metabolizma hızı yükselip 
enerji ihtiyacı arttığı için 
sıklıkla açlık hissi yaşayabile-
ceğine işaret eden Uzm. Dyt. 
Sefer, “Bu nedenle çarpın-
tı, kilo kaybı, yüksek kan 
basıncı, şişmiş tiroid bezi gibi 
şikayetleri olanların en yakın 
zamanda bir endokrinolo-
ji uzmanına başvurmaları 
gerekir” dedi.  

Düşük lifli beslenmeyin
Kan şekerinin ani yükselme-
sini önlemenin aynı zamanda 
ani düşmesini de önlemek 
anlamına geldiğini hatırla-
tan Yeditepe Üniversitesi 
Kozyatağı Hastanesi’nden 
Uzm. Dyt. Buket Ertaş 
Sefer, kan şekerini dengede 
tutabildiğinde açlığın da 
kontrol altında tutulabile-
ceğini söyledi. Bunu sağla-
mada lifli (posalı) besinlerin 
öğünlerde bulunmasının çok 
büyük yarar sağlayacağını 
anlatan Dyt. Buket Ertaş, 
sözlerine şöyle devam etti:  
“Posalı yiyecekleri tercih 
etmek midenin dolu kalma 
süresini uzatıp, çabuk yemek 
yeme isteğini bastıracaktır. 
Sebzeler, tam tahıllı ürünler 
ve kurubaklagiller yüksek 
lifli gıdalardan bazılarıdır. 
Özellikle sebzeyi ihmal et-
mek çabuk acıkmaya neden 
olabilir.” 

Sürekli acıkma hissinin altında bazı hastalıkların yatabile-
ceğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Sürekli açlık 
hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile 
endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var” dedi

GEBELIKTE ‘DETAYLI ULTRASON’
Rutin gebelik kontrolleri, bebeğin yalnızca anne karnın-
dan doğumuna kadar olan süreci için değil doğumdan 
sonraki sağlık durumu için de büyük önem taşıyor

GEBELİKTE düzenli kontrol, 
hem annenin hem de bebeğin 
sağlığı için büyük önem taşıyor. 

Uzmanların aksatılmaması için uyarı-
da bulunduğu tetkiklerin başında ise 
20 haftalık taraması olarak da bilinen 
ayrıntılı ultrason geliyor. Bebeğin iç 
organlarının detaylıca incelenebildiği 
bu ultrason türünün pek çok hastalığın 
erken teşhisinde kritik rol oynadığını 
söyleyen Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. 
Ferda Ağırgün, “Ayrıntılı ultrason 
bebeğin kemiklerine, kalbine, beynine, 
omuriliğine, yüzüne, böbreklerine ve 
karnına detaylıca bakılmasına imkan 
verir. Tarama, bazı omurilik rahatsız-
lıkları başta olmak üzere kalp kusurla-

rı ve yarık dudak gibi doğum 
sonrası ameliyat gerektirebi-
len durumları tespit ettiğin-
den hamileliğinin 19. ila 23. 
haftaları arasında olan her 
anne adayına mutlaka öneri-
lir” dedi.

Her organ inceleniyor
Ayrıntılı ultrason taramasının 
teknik açıdan standart ultra-
sondan herhangi bir farkı bulunmadı-
ğını belirten Uzm. Dr. Ferda Ağırgün, 
“Standart ultrasonda bebeğin genel 
sağlık durumu incelenirken ayrıntılı 
ultrasonda her organ tek tek incelenir. 
Yani daha detaylı görüntüleme söz ko-
nusudur ancak kullanılan tüm yöntem-
ler standart ultrasonla aynıdır. Organ-
ların ayrı ayrı incelenmesi ise pek çok 
durumun daha net görülmesini sağlar. 
Örneğin bebeğin beyni, böbrekleri, 
iç organları veya kemikleri düzgün 
gelişmemiş olabilir. Bazı bebeklerin 
omuriliği etkileyen ve açık spina bifida 
adı verilen bir sağlık sorunu olabilir. 
Bu soruna sahip her 10 bebekten 
9’u genellikle ayrıntılı taramada tanı 
alır. Aynı durum yarık dudak olarak 
adlandırılan ağız yapısındaki bozukluk 
için de geçerlidir. Buna karşın kalp 
kusurları sorunlarının tespiti daha 
zordur. Kalp kusuru olan bebeklerin 
ise neredeyse yarısı ayrıntılı ultrasonda 
tanı alır” diye konuştu.

Ayrıntılı ultrason taraması yaptır-
manın bebek veya anne için herhangi 
bir risk teşkil etmediğine de değinen 
Dr. Ağırgün, “Aksine, varsa bebeği 
ve ailesini bekleyen sağlık sorunları 
hakkında önceden bilgi verir. Bu da 
hem doğum esnası hem de doğum 
sonrası için gerekli önlemlerin alın-
masına olanak tanır. Önemli olan söz 
konusu tetkikin radyoloji uzmanları 
veya perinatoloji uzmanları tarafından 
yapıldığından emin olmaktır. Tetkik 
esnasında uzmanlar ebeveynleri eş za-
manlı olarak bilgilendirir. Gerekli du-
rumlarda ikinci bir uzmandan da görüş 
alınabilir. Burada altının çizilmesi 
gereken bir diğer nokta da bebeğin 
taramaların tespit edemediği herhangi 
bir sağlık sorunuyla doğma ihtimalinin 
her zaman olduğudur.  Bu nedenle 
ayrıntılı ultrason sonrası rutin kont-
rollere devam edilir. Gerekli görülen 
durumlarda ayrıntılı ultrasonun tekrarı 
da istenebilir” ifadelerini kullandı. 

DIJITAL CAGIN DIJITAL CAGIN 
HASTALIKLARI HASTALIKLARI 

TÜRKAN ERVAN
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Otomobile kurşun yağdırdı
ÇEKMEKÖY’DE tabancayla 
park halindeki otomobile 
kurşun yağdıran kişi, olay 

yerinden uzaklaştı. O anlar güven-
lik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 
Cuma günü saat 18.00 sıralarında 
Mimar Sinan Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu 
kişi, park halindeki otomobile, 
yanındaki tabancayla rast gele 
ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların 
sokakta olduğu sırada gerçekleş-

tirdiği saldırının ardından koşarak 
ayrıldı. O anda binanın önünde 
oturan apartman sakinleri de kor-
ku dolu dakikalar yaşadı.  Olay anı 
çevredeki güvenlik kamerası tara-
fından kaydedildi. Görüntülerde, 
kapüşonlu kişinin otomobile ateş 
açtığı görülürken, o anda sesleri 
duyan çocuğun kaçtığı anlar yer 
aldı. Apartmanın önünde oturan-
ların yaşadığı panik yaşıyor. Polis 
silahlı saldırganı yakalamak için 
çalışma başlattı. DHA

DENIZKÖŞKLER Cadde-
si’nde yol kenarına dün saat 
17.00 sıralarında bir sürücü 

otomobilini park ederek uzaklaştı. 
Aracın park edildiği yoldan otomo-
biller geçebilirken, İETT otobüsü 
dönmekte zorlandı. Dönemeyen 
otobüs şoförü, korna çalarak oto-
mobilin sahibinin gelmesini bekledi. 

Ancak, dakikalar geçmesine rağmen 
sürücü gelmedi. Otobüsün arkasında 
uzun araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta 
beklemek istemeyen bazı sürücüler 
ise ters yönde ilerledi.  Bir süre sonra 
gelen kadın sürücü, çevredekilerin 
yönlendirmesiyle otomobilini kaldı-
rıma park edince, otobüs seferlerine 
devam etti. Trafik normale döndü.

Avcılar’da sürücüsünün caddeye park ettiği otomobil nedeniyle İETT otobüsü 
dönüş yapmakta zorlandı. İlerleyemeyen otobüs nedeniyle trafik kilitlendi

Olay, çarşamba günü saat 
19.00 sıralarında, Maltepe 
Sahili’nde meydana gel-

di. İddiaya göre, sahil alanında 
bulunan kaykay parkı içerisine 
gelen gençler, başka bir gruptan 
zorla para istedi. Kaykay parkında 
antrenman yapan 2021 Türkiye 
Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu 
ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü öğrencisi Alpaslan 
Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğ-
lu, yaşanan tartışmayı sonlandırmak 

istedi. Tartışma kavgaya 
dönüştükten sonra Alpars-
lan Ayhan kimliği belirsiz 
kişiler tarafından derbedil-
di. Ayhan’ın burnu kırıldı, 
kaşı açıldı ve yüzünde 
morluklar oluştu. Yaşanan 

dehşet sonrası ihbar üzerine olay 
yerine sağlık ekipleri geldi. Kartal 
Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastane-
si’ne götürülen Ayhan, darp raporu 
aldı. Ardından burnu kırıldığı için 
ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün bo-
yunca kontrol altında kalacak. Baba 
Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik 
önlemi alınmamasından şikayetçi.

Kaykayla kendisine vuruyor
Yaşananları anlatarak yetkililere 
seslenen Cengiz Ayhan, “İçler acısı. 

Çocukların antrenman sahaları 
İstanbul’un birkaç bölgesinde var. 
Bu bölgeler için evlerine en yakın 
yerlere gidiyorlar. Oğlum sürekli 
Maltepe skate parkta antrenman 
yapardı. Antrenman yaptığı sırada 
3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu 
dövüyorlarken görüyor. Oğlumun 
arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 
5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza 
saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak 
isterken kaykayla kendisine vurulu-
yor. Bu bir kaza değil, bu bir şiddet. 
Maltepe skate parkın içerisinde 
güvenlik adı altında duran eleman-
ların çok vasıfsız, etkisiz olduklarını 
görüyoruz. O bölgenin idari amiri 
olan yetkililerin oraya özel güvenlik 
oluşturmalarını talep ediyorum” 
dedi. DHA

OLACAK OLACAK 
ŞEY DEĞIL!ŞEY DEĞIL!

CENGIZ Ayhan, “Oğlum 6 yaşından 
beri hayallerinin peşinden koştu. 
Seçmiş olduğu bu spor dalında 
gelebileceği en iyi noktaya geldi. Bu 
işin okulunu da okuyor. Fenerbahçe 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde 
okuyor. Aynı zamanda antrenman-
larını günde 4 saat yapıyor. Kartal 
Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 
burunda çöküntü olduğundan dolayı 
estetik ameliyat olması gerektiğini 
söyledi. 7 gün boyunca hastanede 
kalacak” diye konuştu.

Habersiz iş yaptı
adı hırsıza çıktı!

SANCAKTEPE, Veysel Ka-
rani Mahallesi’nde dün öğle 
saatlerinde yaşanan olayda; 

aracını evinin önüne park eden 
Hayrullah Dumlupınar, dinlenmek 
için evine girdi. Bir süre sonra arka-
daşı, Dumlupınar’ı arayarak aracı-
nı ödünç almak istedi. Hayrullah 
Dumlupınar’a ulaşamayan arkadaşı, 
evin önüne gelerek aracın camının 
açık olduğunu gördü. Daha sonra 
Dumlupınar’ın arkadaşı kontak 
kısmı çalışmayan aracı düz kontak 
yaparak alıp götürdü. Aracının 
park ettiği yerde olmadığını gören 
Dumlupınar, aracının çalındığını 
düşünerek durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Aracı bulunması için polis 
ekipleri çalışma başlattı Hayrullah 
Dumlupınar’ın evinin yakınlarında 
aracı gören ekipler, aracın içindeki 2 
kişiye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Araç 
durmayarak kaçmaya başladı. Polis 
ekiplerinin kovalamacası sonucunda 
araç Dumlupınar’ın evinin önünde 
durdu. Polis ekipleri araçta bulunan 
Dumlupınar’ın arkadaşı ile yanında-
ki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 
Araç sahibinin şikayetçi olmaması 
üzerine gözaltına alınan 2 kişi ser-
best bırakıldı. Polis ekiplerinin aracı 
kovaladığı ve araçtaki 2 kişiyi yakala-
dığı anlar mahalledeki bir vatandaşın 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meğerse arkadaşımızmış
Aracı arkadaşı tarafından habersizce 
alınan otomobil sahibi Hayrullah 
Dumlupınar, “Evde uyuyordum. 
Bizim arkadaşa araba lazım olmuş. 
Gelip eve bakıyor. Evi bulamayın-
ca bağırıyor. İşi de acele herhalde. 

Arabada, sağ cam kırık. Düz kontak-
la alıyor. İşini bitirip ben nasıl olsa 
açıklarım diye arabayı götürüyor. 
Ben uyuyorum evde. Ondan sonra 
bir uyandık. Baktım araba yok. He-
men polisi aradım araç kayıp diye. 
Polise haber verdik” dedi.  Sokakta 
daha sonra polis sireni duyduklarını 
dile getiren Dumlupınar, “Baktım 
benim araba buradan geçti. İkinci 
kez geçti. Artık elimde taşlarla ben 
önüne çıktım durduracağım. Bir bak-
tım bizim arkadaş var arabanın için-
de. Hırsız zannettik tabii. Meğerse 
arkadaşmış. Polis yakaladı. Kelepçe-
leyerek karakola götürdü. Şikayetçi 
olmadık. Yani arkadaşımız olduğu 
için. Şu anda serbest. Şikayetçi olsan 
bir dert, olmasan bir dert. Şaşırdım. 
Yakın arkadaşım” diye konuştu.  
Otomobilin koltuğunda kontağı gös-
teren Dumlupınar, “Kontağı bozuk 
zaten. Böyle çalıştırıyorum arabayı. 
O da böyle çalıştırmış gitmiş. Na-
sıl olsa demiş sonra anlatırım ama 
tabii arabam gitti diye polisi takınca 
peşine mevzu başka oldu. İşi olduğu 
için, acil işi varmış. Bir yere gitmesi 
gerekiyormuş. Ulaşamayınca bana 
vakit kaybetmeyeyim diyor işte. Al-
mış gitmiş nasıl olsa gelince söylerim 
diye. Fena yakalandık” ifadelerini 
kullandı. DHA

Sancaktepe’de arkadaşının evinin önündeki aracını habersizce 
düz kontak yaparak alan bir kişi,  polisin kovalamasıyla yaka-
landı. Gözaltına alınan 2 kişi, araç sahibinin şikayetçi olmaması 
üzerine serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin aracı kovaladığı ve 
araçtaki 2 kişiyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

BÜYÜKÇEKMECE’DE, 
iş insanı İsa Uçar (61), kal-
dığı otelin odasında ölü bu-

lundu. Olay, Kumburgaz Mahalle-
si’nde bulunan bir otelde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, Uçar Grup 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında 
otele tek başına giriş yaptı. Tüm 
gün odasından çıkmayan ve haber 
alınamayan Uçar’ı merak eden 
çocukları, telefon üzerinden konu-
munu bularak, akşam saatlerinde 
otele geldi. Otel odasının kapısının 
açılması ile babalarını vurulmuş 
halde bulan çocuklar, durumu 
polis ekiplerine bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri, 4 çocuk babası Uçar’ın 
hayatını kaybettiğini belirledi. 
Polis ve savcı incelemesinin ardın-
dan Uçar’ın cenazesi kesin ölüm 
nedeni belirlenmek üzere İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Polis 
ekipleri otel odasında 
yaptıkları incelemede 
ruhsatsız tabanca 
bulurken, iş insanının 
intihar ettiği ihtimali 
üzerinde duruluyor. 
 DHA

Otel odasında 
ölü bulundu

AVCILAR Emniyet 
Güven timleri Ambarlı 
Mahallesi İzci Sokak’ta 

denetim yaparken Miraç Kılıç’ı 
durdurdu. Kontrolleri yapılmak 
istenen Kılıç, elindeki çantasını 
atarak hemen yakındaki sahil-
deki marinanın kayalıklarına 
doğru kaçmaya başladı. Kaya-
lıklardaki kovalamaca sırasında 
yakalanacağını anlayan Miraç 
Kılıç, bir anda denize atladı. 
Polisin karadan yaptığı sahile 
çıkıp teslim olma çağrılarına 
aldırmayan Kılıç, açığa doğ-
ru yüzmeye başladı. Avcılar 
Emniyet Müdürlüğü’nün isteği 
üzerine sevk edilen Deniz po-
lisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta 
Kılıç’ın yanına yaklaştı. Miraç 

Kılıç, teknede bulunan müza-
kereci polisin tüm çabalarına 
rağmen sudan çıkmaya yanaş-
madı. Atılan can simidini de 
almayı kabul etmeyen Kılıç için 
‘Kurbağa Adam’ botu istendi. 
Getirilen bot ile Miraç Kılıç 
yakalanarak denizden çıkarıldı. 
Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağ-
lık ekibi karaya çıkarılan Kılıç’ı 
kontrolden geçirirken herhangi 
bir sorunu bulunmadığı belir-
lendi. Avcılar Polis Merkezi’ne 
götürülen Mariç Kılıç’ın  Bakır-
köy Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de ticareti yapma ve sağlama 
suçundan 12.5 yıl hapis cezası 
bulunduğu ve arandığı tespit 
edildi.  DHA

Avcılar’da uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şüpheli, polisi görünce kayalıklardan denize atladı. 
Denizde 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalışan Miraç Kılıç, sevk 
edilen deniz polisinin 1.5 saatlik çalışması sonucu yakalandı

7 gün hastanede kalacak7 gün hastanede kalacak

Maltepe’de antrenman yaptıkları sı-
rada Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu 
Alparslan Ayhan (22) ve arkadaşı 
Kerem Şahinoğlu (21) bir grup 
tarafından darbedildi. Burnu kırılan, 
kaşı açılan ve yüzünde morluklar 
oluşan Ayhan, ameliyata alındı

SAMPSAMPiiYONA YONA 
DAYAK!DAYAK!

POLISTEN KAÇMAK IÇINPOLISTEN KAÇMAK IÇIN
DENIZE 
ATLADI
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) 2010 yılında Şehir Hatları
filosundan düşürülen 1952 üre-

timi tarihi Paşabahçe Vapuru’nu,
70’nci yaşında restore etti. Dünyanın
en eski tersanesi 566 yıllık Haliç Ter-
sanesi’nde, İBB iştiraki Şehir Hatları
tarafından yeniden yolcularına kavuş-

turulan Paşabahçe için, “150 Günde 150 Proje”
maratonu kapsamında düzenlenen tören; CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu, milletvekilleri, belediye başkan-
ları ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem De-
detaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bir tarihi yeniden yaşattılar

“Bir tarihi yeniden yaşatmak olağanüstü güzel
bir şey” diyen Kılıçdaroğlu, “Ulusları ulus
yapan, onların tarihleridir. Kent yapan da o ken-
tin kendi tarihidir. Eğer yöneticiler, kendi yaşa-
dıkları veya yönettikleri kente yabancılaşırlarsa,
tarihi de unutmuş olurlar. Bu bağlamda, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstan-
bul'un tarihini yeniden restore edip, ortaya
çıkarması, olağanüstü güzel bir olay. Yerebatan
Sarnıcı’nı yine birlikte açmıştık. Bir anlamda
dünyanın merkezi gibi gördüm orayı. Zaten üç
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan bir
İstanbul'un neresini kazırsanız, neresine el atsa-
nız, mutlaka bir tarih çıkıyor” ifadelerini kul-
landı. Geçmişte 12 yıl boyunca İstanbul
Göztepe’de ikamet ettiği bilgisini paylaşan Kılıç-
daroğlu, bu nedenle Şehir Hatları vapurlarının
kendisi için de önemli olduğuna vurgu yaptı.
Vapur anılarına konuşmasında yer veren Kılıç-
daroğlu, şunları söyledi:

İstanbullu sizi görüyor

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
Ekrem Bey, gerçekten de büyük bir özveriyle İs-
tanbullulara hizmet etmek istiyor. Kendisi ve
kadrosuyla beraber olağanüstü çaba harcıyor.
Engellilerin çıkarıldığını biliyorum. Zorlukların
çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem Başkan, bir
konuda çok başarılı. Bütün engelleri aşıp amaca
ulaşma konusunda, son derece başarılı. Medya-
dan örnek verdi Sayın Başkan. Hiç önemi yok
onların. Hiçbir önemi yok. İstanbullu sizi görü-
yor Sayın Başkan. İstanbullu sizi tanıyor. İstan-
bul için ne yaptığınızı, İstanbullular da biliyor.
Sadece İstanbullular değil, aslında bütün dünya
biliyor. Aynı anda 10 büyük metro inşaatını

yapan dünyada başka bir metropol yok. Bunla-
rın tamamı durmuştur. Çalışmıyordu bunlar.
Ama şimdi buralarda harıl harıl insanlar çalışı-
yorlar, İstanbullulara hizmet etmek için.”

İmamoğlu'na özel teşekkür

Millet İttifakı belediyelerinin beğendiği bir özelli-
ğini katılımcılarla paylaşan Kılıçdaroğlu, “Hiz-
met ettikleri kente hesap verme gibi, yaptıkları
harcamaların kuruşu kuruşuna hesabını vermek
gibi; yani saydam bir yönetimi savunuyorlar,
saydam bir yönetimden yanalar. İnşallah bunu,
Türkiye bağlamında da gerçekleştireceğiz. Dev-
leti yönetirken, devletin saydam olmasını, devleti
yönetenlerin kendi halkını hesap vermesini ve bu
hesap vermenin de onurlu bir görev olduğunu,
sadece Türkiye değil, bütün dünyaya anlataca-
ğız. Bundan da bütün arkadaşlarımın emin ol-
masını isterim” dedi. Fatih Sultan Mehmet’in
mirası olan Haliç Tersanesi’nin yaşamasının
önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle
konuştu: “İstanbul, aynı zamanda bir kültür
merkezi, dünyanın kültür merkezi. Ciddi bir en-
telektüel birikimin bütün dünyaya buradan ya-
yılmasını, buradan anlatılmasını da çok arzu
ederim. Bu konuda da Ekrem Başkan'ımız elin-
den gelen bütün çabayı gösteriyor. Sayın Baş-
kan, bütün konukların önünde, huzurunda
yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii en
büyük teşekkür, yanında oturan kadın Genel
Müdür’e. Size de teşekkür ederim. Kadınların
artık çalışma yaşamında çok daha fazla ve etkin
yerlerde olması lazım. Geçen, yerel yönetimler-
den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arkada-
şıma dedim ki; ‘Kazandığımız belediyelerde
eskiden kaç kadın yönetici vardı, şimdi kaç
kadın yönetici var; bunu bir çıkar.” Önemli bir
artışımız var. Ama belli bir zaman dilimi içinde
bu artışın daha belirgin olarak ortaya çıkacağını
düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.”

Güçlü bir İstanbul hatırası

Konuşmasına, “12 yıl önce denizden koparılıp,
emekli edilmeye çalışılan vapuru hayata dön-
dürmenin bu güzel anında birlikteyiz” sözleriyle
başlayan İmamoğlu, “Paşabahçe Vapuru, 1952
yılında bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevil-
mişti. Anılarıyla çok güçlü bir İstanbul hatıra-
sından bahsediyoruz. İstanbul'da deniz
sevgisinin belki de simgelerinden birisiydi. Yö-
netime geldiğimizde terk edilmiş, çürümeye bı-
rakılmış bir tersanenin tekrar hayata dönmesini
sağlamak da aslında yolculuğumuzun önemli
bir bölümündeydi” dedi. “Paşabahçe Vapu-
ru’nun süreçte olmadığını görmek ve aynı za-
manda Haliç Tersanesi’nde hiç kimsenin, hiçbir
harekette bulunmadığını görmek, hepimizi
üzmüştü” diyen İmamoğlu, “Bazen insanların
neye ‘proje’ dediğini ve İstanbul için neyin ha-
yırlı olduğu noktasındaki düşüncelerinin aslında
ne kadar sığ ve ne kadar az insanın görüşü ve
düşüncesi olduğunun da bugün bir ispatını size
sunmak istiyoruz. Kamuya ait değerleri ‘işe ya-

ramaz’, ‘eskimiş’ gibi göstereceksin; hatta bir
adım ileri gideceksin, kamu şirketini zarar etti-
receksin. Sonra da zarardan kurtulmak için
de ‘özelleştiriyoruz’ çatısı altında, başka kişiler
ya da faaliyetlerle süreci dönüştüreceksiniz.
Ama kesinlikle bu sürecin bize hiçbir faydası
yok. Kamuya da yok, topluma da yok, insanı-
mıza da yok, geleceğimize de yok” şeklinde 
konuştu.

Farklı bir süreç yürüttük

Kendilerinin farklı bir süreç yürüttüğünün altını
çizen İmamoğlu, “Değerli yol arkadaşım Sinem
Hanım'ın dediği gibi, farklı bir anlayışın inşası
gibi sürece baktığımızdan ötürü, ‘İstanbul'da
denizde ulaşımın payını artırmak, güçlü bir şehir
hatları işletmemiz olsun, tarihin  derinliklerin-
den gelen, neredeyse 200 yıla yakın bir yaşama
doğru yaklaşan Şehir Hatları ve vapur hikayesi-
nin, burada yine yüzyıllar boyu devam etmesini
sağlama noktasında dinamik bir tersanemiz
olsun’ diyebileceğimizi, herhalde gidenler dü-
şünmemişti. Haliç Tersanesi devralındığında,
2019 yılı sonunda cirosu, 1 milyon liraydı. Ve
2021 yılında, geçen yıl itibariyle bunu 132 mil-
yona çıkarttık. Yani burası, bir gemi inşa edemez
hale gelmişti. Ama artık kendi deniz taksilerini
üreten, birçok kompozit yolcu gemisinden rö-
morköre, kılavuz tekne inşasına kadar, geleceğe
dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir ima-
lat yapan tersaneye döndü. Tabii Şehir Hatla-
rı’nın elinde olan ya da Büyükşehir Belediyesi’ne
ait olan teknelerin dışında da sektöre hizmet
veren bir tersaneye dönüştü burası” bilgilerini
paylaştı.

Dedetaş'a teşekkür

Şehir Hatları tarihinde ilk defa kadın genel mü-
dürün de kendi dönemlerinde görev yapmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile getiren
İmamoğlu, “O da ayrı bir gurur vesilesi. Sinem
Dedetaş'a emanet ettik. Tabii o da bizi hep gu-
rurlandırdı. Hem kendisine, ekibine ve
tersanenin bütün çalışanlarına yü-
rekten teşekkür ediyorum. Bugün
Haliç Tersanesi’nin bilgi- biri-
kimi sayesinde, hayatını buraya
adamış ustaların ve de yeni
nesille beraber, yeni yetiştir-
diği yine usta ve çırakların sa-
yesinde Paşabahçe bu kadar
güzel yeniden inşa edildi 1,5
yılda. Restorasyon ko-
nusunda yine bu
süreçler ve çağrı-
lar ortaya kon-
duğunda bizi
yalnız bırak-
mayan
Beykoz
Belediye-
si'ne ve
değerli

başkanı Murat Aydın'a da buradan teşekkür
ediyorum iş birliğinden dolayı. Gemiyi seyir em-
niyeti ve yolcu güvenliğini temel alarak, orijinal
yapısını ve tasarımını da tümden koruyarak se-
fere çıkacak hale getirdik. Bugün inşallah, o ta-
rihi tadı hep birlikte alacağız” diye konuştu.

Fatih'in emaneti

Haliç Tersanesi’nin Fatih Sultan Mehmet’in biz-
lere emaneti olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Ve bu tersane, neredeyse 25-30 yıl sonra 600
yılını dolduracak. Dünyanın en eski tersanesi.
Böylesi bir değeri yaşatmak, geleceğe taşımanın
manevi hazzının benim şu an hücrelerime kat-
tığı o değeri, maneviyatı tarif edemem. Buna ke-
limeler yetmez. Aynı zamanda Paşabahçe
Vapuru, yüz binlerce desek yeridir, bu şehirde in-
sanlarımızın anılarına girmiş, az önce değerli
sunucu kardeşimin, değerli dostumun ifade et-
tiği gibi, belki yuvasını orada kurmuş ve daha
nice anıları içinde taşıyan, barındıran, şehrin ha-
fızasına aslında sahip çıkmanın bir onurunu ya-
şıyoruz” ifadelerini kullandı. Paşabahçe
Vapuru’nun toplum tarafından hiisedilmesinin
önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu gördü-
ğünüz tersanenin hem bu yapılarıyla hem ima-
lathaneleriyle hem havuzlarıyla beraber
korunması, aynı zamanda büyük bir bölümü-
nün de İstanbul'un kültür-sanat yaşamına hitap
edecek bir biçimde, belki de İstanbul'un en kıy-
metli sanat galerilerine dönüşmek üzere oldu-
ğunu ve bu sonbaharda da bunları da
bitireceğimizi, ben İstanbullulara müjdelemek
istiyorum” dedi.

Hürriyet'e özel paragraf

Konuşmasında, Hürriyet Gazetesi’nin Paşa-
bahçe Vapuru’yla ilgili yaptığı haberi veriş biçi-
mini de gündeme getiren İmamoğlu, şunları
söyledi: “Bu marifetimizi gören ve neredeyse
tam sayfa haber yapan Hürriyet Gazetesi'ne te-
şekkür etmek istiyorum. Ben, sayfayı 6-7 kez ta-
radım Genel Başkanım ve ne yazık ki içinde, ne
İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, ne Şehir
Hatları’nın şirket adı var, ne Genel Müdürü
var, ne bir şey var… Bir an, ‘Acaba gemi uça-
rak gelip buraya kondu mu’ diye düşün.
‘Kendi kendini restore etmiş mi’ diye düşün-
düm. Tabii yani biraz gülmekte de fayda var.

Ama çok önemli değil. Bu sü-
reci tamamlayan, ha-

yata geçiren
kurumdan

bahsetme-
meyi

bile
ba-

şarabilen bir aklın, gerçekten bu ülkeye verecek
hiçbir faydası kalmamış demektir; hiç. Hiçbir
değerine sahip çıkamazlar. Aynı şeyi Yerebatan
Sarnıcı’nda da yaptılar. Çok tesadüftür Genel
Başkanım; yine bu sayfanın hemen yan sayfa-
sında şöyle açtığınızda, o bir sayfada her gün
televizyonlarda görmeye alıştığımız birinin tek
sayfada altı fotoğrafını da görebilirsiniz bu
arada. Gerçekten bu aklın, bu ülkeye, bu şehre,
bu ülkenin insanlarına, çocuklarına, maneviya-
tına verecek tek bir şeyi kaldığını artık 
düşünmüyorum.”

Fırsatçıya fırsat vermeyeceğiz

Paşabahçe Vapuru’nun yeniden yapımında
emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İma-
moğlu, “Yıllar sonra toplu taşımada, özellikle
ulaşımda denizin payını arttırma konusunda
emin adımlarla yürüyen arkadaşlarıma teşek-
kürler ediyorum. Paşabahçe Vapuru’nun bun-
dan sonra çok güzel günler, çok müjdeli anlar,
çok özel kutlamalar, Cumhuriyet’imizin 100’ncü
yılında çok özel anları bize yaşatacağı o güzel
yolculuğa çıkmasından dolayı mutluyum. Biz,
bu kurumda, bütünüyle anlayışımızın bir par-
çası olan, şeffaflığı, hesap verebilirliği, liyakati,
aynı zamanda israf edene, fırsatçıya asla fırsat
vermeden, tasarrufu ve bu ülkenin ve bu milletin
her kuruşunu en doğru bir şekilde kullanabil-
meyi, kendine felsefe edinmiş, prensip edinmiş
bir yönetim olarak yolumuza yürüyoruz. Daha
önceki açılışta da söylemiştim Genel Başkanım;
sizi, bu 150 günde, İstanbul'da, çok fazla yor-
maya niyetliyiz. Açılışlarımıza, sürprizlerimizi
sizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

1 gazete ilanıyla başladı

Paşabahçe Vapuru’nun 70’nci yaşında yeniden
sefer alınmasından dolayı mutlu olduğunu be-
lirten Dedetaş, sürecin bir gazete ilanıyla başla-
dığını aktardı. Dedetaş, süreci, “Bir gazete
ilanında, Paşabahçe'nin söküme gönderileceğini
okuduğumuz anda, Başkan’ımıza bir telefonla
ulaşarak, kendisine süreci özetledik. Gayet kısa
ve net bir görüşme yaptık. ‘İlerleyelim’ dedi. Ve
süreç öyle başladı. Liman Başkanlığımız ve Bey-
koz Belediyesi'nin de ihale iptaliyle, gemimizi
tersanemize çektik ve restorasyon sürecine baş-
ladık. Aslında buna restorasyon demeyebiliriz.
Neredeyse bir yeni inşa yaptık diyebiliriz” sözle-
riyle özetledi. Restorasyon sürecini kurdukları
danışma kurulunun yönlendirmeleriyle yürüt-
tüklerini belirten Dedetaş, “Burası bir tersane.
Biz, gemi yapıyoruz. Gemi inşa ediyoruz. 566
yıldır da bu tersanede, bu işler yapılıyor. Bu yeni
bir şey değil. Ama yeni olan şey; sadece bir gemi
inşası değil, bir anlayışın da inşasıdır diyebiliriz.
Bu anlayış; değerlerimize, kültürümüze ve tari-
himize sahip çıkarak, birlikte üretme anlayışı as-
lında” diye konuştu.

İBB iştiraki Şehir 
Hatları, 1952 üretimi

70 yaşındaki Paşabahçe
Vapuru’nu, 566 yıllık

Haliç Tersanesi’nde restore
etti. Paşabahçe, 

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun katıldığı
bir törenle, 2010 yılından

bu yana ayrı kaldığı 
İstanbul’a kavuştu. 
“Bir tarihi yeniden

yaşatmak olağanüstü 
güzel bir şey” diyen
Kılıçdaroğlu, “Ekrem

Başkan, bir konuda çok
başarılı; bütün engelleri

aşıp amaca ulaşma
konusunda, son derece

başarılı” dedi

Paşabahçe yenIden
İstanbul 

sularında

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve De-
detaş, 1952 yılında inşa edilen Paşabahçe
Vapuru anısına 1952 adet basılan hatıra
pullarından “1 numaralı” olanını Kılıçda-
roğlu’na takdim etti. Daha sonra Paşa-
bahçe Vapuru’na binen Kılıçdaroğlu,
Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve beraberlerin-
deki heyet, Sunay Akın’ın keyifli anlatımıyla
Haliç turu yaptı. Simit eşliğinde çay içen
heyet, simitlerini martılarla paylaştı. Bu sı-
rada renkli görüntüler oluştu. Bu sırada Pa-
şabahçe Vapuru ile aynı dönemde hizmete
giren, Koç Müzesi’nde demirli olan ve yine
Hali Tersanesi’nde yenilenen Fenerbahçe
Vapuru da heyet tarafından selamlandı.
Her iki vapurdan sirenlerin çalınması, duy-
gusal anların yaşanmasına neden oldu. Pa-
şabahçe Vapuru’nun kaptan köşküne de
çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kaptan
şapkasıyla gazetecilere poz verdi. Paşa-
bahçe, ilk olarak Adalar hattında işletile-
cek. Yapılacak düzenlemelere göre,
Paşabahçe’nin görev yapacağı hatlarda
değişiklikler olabilecek.

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

Fenerbahçe'yi
SELAMLADI



A K Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın
başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün”
programları tüm hızıyla devam

ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe öncülüğünde hazırlanan
programlar çerçevesinde İstanbul'un dört
bir yanında aktif faaliyetler yürütülüyor. Ba-
kanlardan milletvekillerine, genel başkan
yardımcılarından teşkilat yönetimine kadar
çok sayıda yönetici eş zamanlı olarak farklı
noktalarda sahaya iniyor, vatandaşları dinli-
yor. “Yüz Yüze 100 Gün” programlarında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık Beylikdüzü ilçesini ziyaret etti. Teşki-
lat mensuplarıyla bir araya gelen Yanık,
daha sonra saha ziyaretlerinde bulundu. İş
yerlerini ziyaret edip esnaflarla sohbet etti.
Sokakta vatandaşlarla selamlaşıp sohbet
etti. Daha sonra STK temsilcileriyle bir
araya gelip onlarla görüştü. Akabinde AK
Nokta'yı ziyaret edip burada vatandaşlara
hitap etti. AK Parti Beylikdüzü Gençlik Kol-
ları'nın organize ettiği akşam programında
gençlerle buluşan Yanık, “Öğrenci kredileri-

nin faizlerini sildik. Harçları kaldırdık. Ülke
genelinde KYK yurt sayısı hızla artırıyoruz.
ilköğretimden yükseköğretim bitimine
kadar devlet okullarında öğretim ücretsiz.
Öğrenim kredisini, hiçbir gelir testine tabi
tutmaksızın isteyen her öğrenciye veriyoruz.
Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz
burs var, doğrudan doğruya hibe edilen
burslar bunlar. Öğrencilere en çok destek
AK Parti iktidarında verildi. Pek çok başlıkta
gençlerimizi maddi anlamda destekledik,
destekliyoruz” dedi.

Yazıcı Ümraniye'deydi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati
Yazıcı Ümraniye'deydi. Sabah erken saatte
teşkilat mensuplarıyla bir araya
gelen Yazıcı, ardından Ümraniye
Millet Bahçesi'nde vatandaşlara
aşure ikram etti. Piknik yapan aile-
lerin sofralarına misafir olup on-
larla sohbet etti. Daha sonra
Alemdağ Caddesi'nde esnafları zi-
yaret etti. Çeşitli hemşehri dernek-
lerinde vatandaşlarla buluşup
gündeme dair konular hakkında

fikir alışverişinde bulundu.

Ala, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan
Ala da Şile'deydi. Sabah erken saatte teşki-
lat mensuplarıyla buluşan Ala, daha sonra
Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Burada
işçilerle bir araya gelip sohbet etti. Ardından
ilçedeki bir sünnet merasimine katıldı. Aka-
binde ise Şile Belediyesi tarafından yenile-
nen Balık Satış Üniteleri'nin açılış törenine
iştirak etti. Ev ve iş yeri ziyaretleri de gerçek-
leştiren Ala, programın son bölümünde
gençlerle bir araya gelip hem 21 yılda AK
Parti'ni yaptığı icraatları hem de yeni süreçte
yapılacak faaliyetleri anlattı.
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MÜGE CESUR ÖZMEN

İ çinde bulunulan zor koşulları atlatmak için kulla-
nılan “günü kurtarmak” diye bir deyim var dili-
mizde. Ülkedeki yüksek enflasyona karşı

cumhurbaşkanının talimatıyla Tarım Kredi Marketle-
rinde yapılacak indirimler, tam da bu deyime karşılık
geliyor. Biz bunun bir örneğini, 2019 yılı şubat ayının
son günlerinde, o günlerde yükselen sebze fiyatlarını
aşağı çekebilmek için belediyelerin imkanları kullanıla-
rak şehrin uygun meydanlarına kurulan çadırlarda veya
kamyonlarda yapılan sebze satışlarında gördük. Sürdü-
rülebilirliği olmadığı için de kısa süre sonra bu uygula-
madan sessiz sedasız vazgeçildi. Yani bir anda
sebzedeki pahalılığın kontrol altına alınacağını, bundan
sonra fiyatların ineceğini topluma bir umut olarak su-
nanlar, sessiz sedasız ortadan kayboldular.

Her şeyin çözümünü, gelinen sonuç üzerinden çöz-
meye çalışmanın bir neticesidir bu yaklaşım modeli. Ül-
keyi yönetenler, toplumdaki enflasyonun asıl
nedenlerinin üzerine gidip kalıcı çözümler üretmek ye-
rine günü kurtarma yollarına bağlamışlar umutlarını.
Bataklığı kurutmak yerine sivrisinekle uğraşıyorlar.

Cumhurbaşkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri başka-
nına, başta et olmak üzere hemen hemen bütün ürünle-
rinde indirim yapmaları talimatını verdiğini söyledi.
Hemen şu soru geldi akıllara: Bugüne kadar fahiş kâr
mı ediyordu bu marketler? Şayet böyleyse kuruluş
amaçlarına aykırı hareket etmişler demektir ki bu da
yasalarımıza göre suç olmalı. Şunu da merak ediyorum,
ne zamandır ekonomik sorunlar bir talimatla çözülür
hale geldi? Madem ki her şey bu kadar kolaydı da
neden bu zamana kadar beklediniz? Millet, manav önle-
riden “çıkma sebze ve meyve” almaya mecbur kalırken
tüm manavlara bir talimat verilseydi, biz de rahat rahat
sebze ve meyvemizi alıp yeseydik.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin resmi internet
sitesinde yer alan Temel İlkeler, başlığının altındaki
Hedef ve İlkelerimiz bölümünde aynen şöyle yazıyor:
Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir
milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faali-
yetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağla-
yarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik
ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile eko-
nomisine hizmet etmeyi amaçlar, diyor. Yani birinci ön-
celiği çiftçinin ve Türk tarımının kalkınması. Onların
ihtiyacı olan temel girdilerini temin etmelerini sağla-
mak. Tarım Kredi Kooperatifleri market açmak yerine
üreticinin en temel girdisi olan gübre ve yem için fab-
rika kursa topluma daha yararlı olur kanısındayım. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin televizyon ek-
ranlarında anlattıkları çok ilginç değil mi? Aynen şöyle
diyor sayın Nebati: "Yabancı ülkenin bakanıyla sohbet
ediyoruz. ‘Sizin enflasyon çok yüksek’ dedi. 'Doğru, ben
bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10’luk
enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz' dedim."  Bu söze ne
denir bilemiyorum. Bize, yani tüm topluma: “Biz size
ne yapsak sesinizi çıkarmıyorsunuz. Siz bunları hak edi-
yorsunuz” mu demek istiyor? Yoksa, sizin ne dediğiniz
benim için çok da önemli değil, mi demek istiyor? İkisi
de birbirinden çirkin bir yaklaşım.

Toplumda bir suskunluk hali varsa bunun nedeni, in-
sanlarımızın, sayın Nebati’nin ne demek istediğini anla-
madıklarından değil, üzerlerinde hissettikleri korku ve
endişelerden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Onlar,
hayat pahalılığına karşı vatandaşa sabır telkin etseler
de vatandaş niçin biraz daha sabır etmesi gerektiğini bi-
liyor. Nebati’nin gözlerindeki ışıltıyı göremeseler de ge-
lecek iyi günleri görüyor vatandaş. Bunun için uyuyup
uyanmamıza da gerek yok, diyor.

Başta Hazine ve Maliye Bakanı sayın Nebati olmak
üzere tüm yetkililer, aklımızla dalga geçer gibi ekonomi-
deki geldiğimiz hayat pahalılığın tüm sorumluluğunu dış
güçlere ve muhalefete yüklemeye çalışıyorlar. Dönüp
kendilerine bakıp, biz nerede yanlış yaptık veya yapıyo-
ruz deseler, uyguladıkları ekonomik politikaları konu-
sunda kendilerine yapılan eleştirilere kulak verseler
belki de işler bu noktaya gelmezdi. Ekonomide “Her
şeyi ben bilirim” in bizi getirdiği nokta işte bu, hayat
pahalılığı.

Elbette Tarım Kredi Marketlerinin yapacakları indi-
rimler vatandaş açısından önemli ama bunun sürdürüle-
bilir olması çok daha da önemli. Yoksa bu iş de
domates, biber, patlıcan işine dönmesin… 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1675786)

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi

Işık Üniversitesi, Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alım işi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adresi FMV Işık Üniversitesi 

Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi satin.alma@isikun.edu.tr
d) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi www.isikun.edu.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesi, Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşleri
b) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
c) Süresi 1 Yıl
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi 

Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati 24.08.2022 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a.a. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu. (İç Zarfta bulunacak)
a.b. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu. 
a.c. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi.   
a.d. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil), 
a.e. İSTEKLİ’nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin

ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ’ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
a.f. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
a.g. “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
a.h. Vergi Dairesi onaylı 2020 - 2021 yılı ve 2022 yılı ilk çeyreğini kapsayan  mali tabloları ve bilançoları.
a.i. SGK “Borcu Yoktur Belgesi” 
a.j. Çalışılan Bankalar Listesi,
a.k. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza

beyannamesi. 
a.l. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
a.m. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
a.n. İdari Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
a.o. İş referans belgeleri (Yüklenicinin yurt içinde kamu veya eğitim sektöründe son 5 yılda yaptıkları,

İDARE tarafından kusursuz kabul edilen hizmet veya İDARİ konusu dahil benzer işleri bitirdiklerine ilişkin
referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren
Yüklenici yetki belgesi veya sözleşme dosyalarını İdare’ye sunmaları zorunludur.)

a.p. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2

Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
(ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir. 

7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yakup GÜLAÇTI
KAR SUYU

yakupgulacti28@gmail.com

AK Parti İstanbul İl
Başkanlığı'nın başlattığı “Yüz

Yüze 100 Gün” programları
çerçevesinde Aile ve Sosyal

Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Beylikdüzü'nde, AK Parti Genel

Başkan Yardımcıları Hayati
Yazıcı Ümraniye'de, 

Efkan Ala Şile'de vatandaşlarla
buluştu. Aynı zamanda 

AK Parti İstanbul Milletvekilleri
de Tuzla ve Arnavutköy'de 

sahada çalışma yaptı

AK PARTI DORT 
KOLDAN SAHADA

Günü kurtarmak

AK Parti'nin İstanbul Milletvekilleri ise hem Tuzla'da hem de
Arnavutköy'de saha çalışmalarında bulundu. Eyüp Özsoy,
Serkan Bayram, Osman Boyaz, Fatih Süleyman Denizolgun,
Erol Kaya, Mustafa Ataş, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma
Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Ravza Kavakçı Kan
Tuzla'da; Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Canan Kalsın,
Emine Sare Aydın, Fatma Betül Sayan Kaya, Hasan Turan,
Nevzat Şatıroğlu, Şamil Ayrım, Şirin Ünal ve Tülay Kaynarca
da Arnavutköy'de yoğun bir program gerçekleştirdi. Her bir
milletvekili, il ve ilçe yönetiminden ekipler ile farklı mahalle-
lerde çalışma yürüttü. Ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Vatan-
daşların sorunlarını, talep ve beklentilerini dinledi. İş
yerlerinde esnaflar ziyaret edilip görüşleri alındı. 
AK Nokta'lara ziyaretler gerçekleştirilip yeni üye kaydı da
yapıldı. Vatandaşlara AK Parti iktidarları döneminde yapılan
projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 2023 seçimlerine
ve sonrasına yönelik AK Parti'nin vizyonu anlatıldı.
Türkiye'ye kazandırılacak yeni eser ve hizmetler hakkında
bilgiler paylaşıldı. Vatandaşların da dile getirdiği sorunlar,
talep ve öneriler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştırıl-
mak üzere raporlaştırıldı.

Milletvekilleri de 
Tuzla ve Arnavutköy'de

Bahçeşehir'e yeni cadde
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme kavuşturulacak Vali
Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, yenileme
çalışmaları tamamlandığında bulvarın prestij caddeye dönüşeceğini söyledi

BaşakşEhir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu,
yenileme çalışmaları baş-

layan Bahçeşehir 1. Kısım Mahalle-
si'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu
Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.
İncelemelerde bulunan Başkan Kar-
toğlu, Doğa Parkı Caddesi'nin ardın-
dan Vali Recep Yazıcıoğlu
Bulvarı'nın da prestij cadde olacağını
söyledi. Başkan Kartoğlu, Bahçeşe-
hir Gölet alanını ulaşımı çok daha

rahat hale getirmek için yaya üst ge-
çidi de yapılacağını belirtti. Refüj ala-
nında yapılacak çalışma ile refüjü
yükselteceklerini ifade eden Başkan
Kartoğlu, böylece olası kazalara
karşı önlem alınacağını ve özellikle
geceleri farların sürücünün gözünü
almasının önüne geçeceklerini
söyledi.

Ulaşım daha konforlu olacak

Yaya üst geçidinin yanına otopark da

yapılacağını belirten Başkan Kar-
toğlu, “Alternatif otopark alanları-
mızı da genişletmiş olacağız. Yol
boyunca geometrik düzenlemeler ya-
pılarak ulaşım daha konforlu hale
getirilecek. Prestij caddemizde yağ-
mur suyu ızgaraları ve aydınlatma
sistemlerimizi de yenileyeceğiz. Olu-
şabilecek trafik yoğunluğuna karşı
ise Avni Akyol Bulvarı Kavşağı'nda
trafik düzenlemesi yapılacak” şek-
linde konuştu.

Esenyurt 
1 park daha
kazandı
Esenyurt’taki mahalle parklarına bir
yenisi daha eklendi. Necip Fazıl
Kısakürek Mahallesi’ndeki ilk park
olan Maral Sokak Parkı, vatandaşlar
tarafından beğeniyle karşılandı

EsEnyurt Belediyesi,
mahallelere park ka-
zandırmaya hız kesme-

den devam ediyor. Daha önce
içerisinde park bulunmayan
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi
ilk parkına kavuştu. Maral
Sokak’ta bulunan 2450 metreka-
relik park; iki adet çocuk oyun
alanı, fitness aletleri ve oturma
grupları ile küçükten büyüğe her
vatandaşın keyifle vakit geçirebile-
ceği bir alan haline getirildi. Ma-
halleye ilk defa yapılan park
hakkında bilgi veren ve çalışmala-
rının devam edeceğini belirten
Esenyurt Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü Personeli Deniz
Karakoç, “Necip Fazıl Kısakürek
Mahallesi’nde bulunan vatandaş-
larımızdan, bu alana park yap-
mamız konusunda yoğun talep
aldık. Biz de bu talepleri değerlen-
direrek Maral Sokak Parkı’mızın
yapımına hızlı bir şekilde başladık
ve tamamladık. Parkımız top-
lamda 2450 metrekare olup içeri-
sinde iki adet çocuk oyun alanı,
bir adet fitness alanı ve ahşap
oturma birimleri bulunmaktadır”
ifadelerini kullandı.



F estival, defileler, dansçılar ve ani-
masyon gösterileriyle bir karna-
val havasında gerçekleşti. 3 gün

boyunca renkli görüntülere sahne olan
festivalin oldukça verimli geçtiğini söy-
leyen PayPorter Genel Müdürü İzzet
Metcan, “Laleli Türkiye’nin sadece
tekstil merkezi değil, önemli bir turizm
bölgesi olması dolayısıyla da çok sa-
yıda yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi’nin
de bölgede olması sebebi ile öğrencileri
de kapsayan önemli bir ekosistemdir”
diye konuştu. "Bölgenin ihracata katkı-
sını vurgulayan Metcan, “TİM verile-
rine göre bölge ihracatı 2,1 milyar dolar
seviyesinde, PayPorter olarak biz de
bölgede yer alan 100’e yakın temsilci-
miz ve 65 bine yakın müşterimizle böl-

gedeki ihracat yapan firmaların ve tu-
ristlerin para transferi işlemlerinde gü-
venilir bir çözüm ortağı olarak
2017'den beri yer alıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Yakın ilişkiler kurduk

Fuara katılmanın PayPorter açısından
önemini vurgulayan Metcan,  “PayPor-
ter olarak fuara her yıl katılım sağlıyo-
ruz.  Bu fuara katılmak bizim için hem
yakın mesai içerisinde olduğumuz La-
leli esnafı ile daha sıkı ticari ilişkiler
kurma fırsatını hem de bölgedeki turist-
lerle ödeme sistemleri konusundaki
beklentilerini anlamamızı sağlayan
önemli bir fırsat oldu. Fuar alanında
standımıza ilgi büyüktü. Standımıza ilgi
gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.
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Laleli Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (LASİAD) tarafından bu
yıl 9'uncusu düzenlenen 
geleneksel Laleli Fashion 
Shopping Festivali’nde yer alan
PayPorter Genel Müdürü İzzet
Metcan, “Fuara her yıl katılım
sağlıyoruz. Bu fuara katılmak
bizim için hem yakın mesai
içerisinde olduğumuz Laleli esnafı
ile daha sıkı ticari ilişkiler kurma
fırsatını hem de bölgedeki
turistlerle ödeme sistemleri
konusundaki beklentilerini
anlamamızı sağlayan önemli bir
fırsat oldu” dedi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımı için her türlü
teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını
tamamladı. 22 Ağustos'ta, ilk etapta 11 noktada 70 ekiple
fındık alımları başlayacak. Yoğunluk oluşması durumunda ise
alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye, dünya fındık
üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz 
fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor" dedi

2006 yılından bu yana yaptığı müdahale
alımları, satış ve imalat faaliyetleriyle fındık
sektörünün en önemli paydaşı olan TMO,

geçen sezon 23 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri ara-
sında 50 bin üreticiden 77 bin ton alım yapmıştı. Alım
kampanyası boyunca ürün bedeli olarak üretici hesapla-
rına 2 milyar 50 bin lira ödenmişti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl destek ödemeleri (alan
bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte 'Levant kalite' fındık
için ortalama fındık alım fiyatını kilosu 54 TL olarak
açıkladı. TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını
yüzde 50 sağlam
iç fındık esasına
göre; Giresun ka-
lite için kilosu 53
TL, Levant kalite
için 52 TL, Sivri
kalite için ise 
51 TL olarak
belirledi. TMO,
fiyatların belirlen-
mesinin ardından
22 Ağustosta 11
noktada 70 ekiple
fındık alımları için hazırlıklarını tamamladı. Bu kap-
samda, 22 Ağustosta ilk etapta 11 nokta olarak belirle-
nen Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı,
Kocaali; Samsun başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker;
Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Gire-
sun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon
Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdür-
lüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlaya-
cak. Yoğunluk oluşması durumunda ise alım
noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türki-
ye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki
sezona oranla yüzde 12’lik artış ile 765 bin ton olacağı
tahmin ediliyor. 

Üreten herkesin yanındayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO’nun fındık
alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama,
personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bil-
dirdi. Bakan Kirişci bugün yaptığı yazılı açıklamada; ka-
buklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacağını
hatırlatarak  alımların önceki yıllarda olduğu gibi rande-
vulu yapılacağını ve randevuların TMO’nun internet si-
tesinden alınabileceğini belirtti. TMO’nun fındık
sektörünün en önemli kuruluşlarından biri haline geldi-
ğini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bu değerli kurumumuz
sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulma-
sına yönelik önemli katkılar sağlamakta. Bundan böyle
de katkılarını sürdürecek. Biz bütün kurumlarımızla üre-
ten herkesin yanındayız" dedi. Bakan Kirişci, fındığın,
Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi oldu-
ğuna dikkati çekerek, "Türkiye, dünya fındık üretiminin
yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde
80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civa-
rındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en
önemli ürünü olma vasfına sahiptir. Hedefimiz, ülke
ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak" ifadelerini
kullandı.  DHA

LALELI FUARINA
ilgi bUyUk

FındıktA geri
sAyım bAşlAdı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1675010)

Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 0 ada, 878 parsel sayılı adreste mevcut 304,85 m² restoran ve 
müştemilatların kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No 4444
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 0 ada, 878 parsel sayılı adreste mevcut 

304,85 m² restoran ve müştemilatların, 3 yıl süre ile kiraya verilmesi
3) Muhammen Bedel 10.000.-TL + KDV/AY (360.000.-TL + KDV/3 YIL)
4) Geçici Teminat 10.800.-TL
5) İşletme Süresi 3 Yıl
6) İhale Tarihi ve Saati 31 Ağustos 2022 Saat: 11.00      
7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
9) İhale şartnamesinin   İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul 
görülebileceği veya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 
satın alınabileceği yer Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / 

İstanbul adresinde görülebilir veya satın alınabilir.
Tel: 0212 449 33 88  Fax: 0212 449 51 33

10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

10.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C.
Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu
belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

10.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
10.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğu
gösterir belge

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (10.3.a.) ve
(10.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

10.4. İmza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (10.4.a.) ve

(10.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
10.5.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
10.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortak-
ları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

10.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
10.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına

ve İBB tarafından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğün-
den temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.

10.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde 
ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. )

11) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti 

konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve 
belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye'de en fazla ahududu
yetiştirilen il olan Bursa'da son
yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde
üretimde artış kaydediliyor

ÜZÜMSÜ meyveler grubunda
yer alan ve en çok pasta endüs-
trisinde kullanılan ahududu,

meyve suyu sektöründe de tercih ediliyor.
Geçen yıl Türkiye'nin ahududu üretiminin
yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği Bursa'da
özellikle son dönemde Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin
girişimleriyle daha verimli cinslere yönelen
çiftçilerin, temmuz ortasında başlayan
hasat mesaisi sürüyor. Çiftçilerin verimli ve
dayanıklı "polka" cinsine yönelmesiyle üre-
tim alanı son 5 yılda 4 bin 900 dekardan 7
bin 247 dekara yükseldi. Geçen sene 5 bin
tona yaklaşan rekoltenin ise bu yıl 6 bin
900 tona çıkması bekleniyor. Tarım ve
Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın
40 çeşit meyve üretimiyle Türkiye'nin
önemli merkezleri arasında yer aldığını
söyledi. Anadolu'da önemli geçmişe sahip
ahududunun ticarete konu olmasının son
5-10 yılda gerçekleştiğini anlatan Aygül,
"Eski çeşitlerimiz daha çok sanayi tipi ol-
mayan günlük tüketime uygun iken son yıl-
larda Büyükşehir Belediyesinin, bizlerin ve
kooperatiflerimizin el birliği ile yurt dışı
kaynaklı getirilen dayanıklı, sanayiye uygun
çeşitler ve yeni bahçelerin tesisiyle üretimi-
mizde önemli anlamda artış olmaya baş-
ladı." dedi. Aygül, Türkiye'nin geçen yıl
ahududu üretiminin 5 bin 93 ton oldu-
ğunu, bunun 4 bin 937 tonunun Bursa'dan
karşılandığını aktardı.

Sektörü büyüteceğiz

Bu seneki duruma ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Aygül, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin toplam üretimi 7 bin tonun
üzerinde bekleniyor. Böyle olunca da bizim
bu 6 bin 900 tonluk üretim değerimiz ol-
dukça büyük önem arz ediyor. Bursa ili-
mizde birçok gıda sanayi sektörü gelişmiş
olduğundan ahududu bu sektörde de ham
madde olarak kullanılmaktadır. Hem tat-
landırıcı hem aroma verici hem de lezzet
verici olarak. Bu da ahududuyu daha cazip
hale getirmektedir. Böyle olunca üreticileri-
miz de para kazanırsa elbette o iş büyür. El
birliğiyle bu sektörü daha da büyüteceğiz."
Üreticilerin de kazançtan memnun oldu-
ğunu anlatan Aygül, ürünün ihracatının da
her geçen yıl arttığını, 2018'de 12 ton civa-
rında olan dış satımın geçen yıl 120 tona
yükseldiğini, bu sene ise yaklaşık 200 ton
ihracat beklediklerini bildirdi. Aygül, son
yıllarda üretim alanındaki artışa ilişkin,
"Bizim bunu her sene yüzde 50 artırmamız
gerekir. Ahududunun kullanıldığı gıda sa-
nayisinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha
çok artırmamız gerekir." diye konuştu.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Çorum'daki
programının ardından

Nevşehir'e geçerek, Hacıbek-
taş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı
Veli'nin hakka yürüyüşü-
nün 751'inci yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen
anma etkinliklerine ka-
tıldı. Etkinliğe Cum-
hurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
yanı sıra Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu,
Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,
Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Tarım ve Orman Ba-
kanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer
Becel, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Program '4 kapı 40
makam' konulu tiyatro gösterisi ile başladı. Bu-
rada yaptığı konuşmada "Hacı Bektaş-ı Veli yolu
bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor"
diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi: "Bizlerin bu-
rada cem olmasına vesile olan Hünkar Hacı
Bektaş-ı Veli vesilesiyle tevhidimiz 'bir olalım, iri
olalım, diri olalım' üzerine kuruludur. Hazreti
Hünkarın kaynağını Kur'an'dan alan 4 kapı 40
makam esasıyla yaptığı hizmetler bugün bizim
de hayatımıza yön veren vermesi gereken ilkeleri
ifade etmektedir. Milletimiz en sıkıntılı dönemle-
rinde dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tava-
zuyla edeple başlayan makamlarını hayatlarında
yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi
kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale
Savaşına, milli mücadeleden son 40 yılımıza
damgasını vuran terörle mücadeleye kadar
maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları bu
inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.
Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini
gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir diyen
hazreti hünkar başta olmak üzere Erenlerin
gönül sultanlarını dualarına borçlu olduğumuzu
da biliyoruz."

Allah eyvallah

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Öyleyse hazreti hünkarı rahmetle anarak

ikrarımızı ve-
relim. Allah

eyvallah kapı-
sında döktüğün

varsa doldur, ağlattı-
ğın varsa güldür, yıktığın

varsa kaldır, doğru gez dost
gönlünü incitme, yaşlan söyleme,

haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma,
gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme,
dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, bu yol
kıldan köprüdür geçemezsin, demirden leblebidir
çiğneyemezsin, ateşten gömlektir giyemezsin,
riya ile ibadet şirk ile itaat olmaz, söylediğin mey-
danın sakladığın senin, Allah eyvallah." Yapılan
çalışmalara da değinen Erdoğan, "Vefatının
750'nci yıl dönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO
ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş-ı Veli yılı
olarak değerlendirdik. Hazreti Hünkarın 'gelin
canlar bir olalım' çağrısını dünyada düzenlediği-
miz etkinlikle paylaştık. Koronavirüs salgınının
olduğu ortamda bir ışık yakabildiysek ne mutlu
bize. Bilindiği gibi Hacı Bektaş-ı Veli dergahı
Cumhuriyetle birlikte diğer dergahlarla birlikte
kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhab-
bet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden
açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli
Adnan Menderes'tir. Etap etap süren çalışmala-
rın tamamlanmasının ardından bu külliye dört
bir yandan gelen Hacı Bektaş-ı Veli dostlarının iş-
tirakiyle hizmete girmiştir. Böylece Hazreti Hün-
karın 'sevgi, saygı üzerine kurulmuş yapımız ta
ezelden ebede açık durur kapımız' sözüne uygun
şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya
devam etmiştir. Ayrıca, geçen sene Hacı Bektaş-ı
Veli'nin Sulucakarahöyük'te geldiğinde sofrasına
oturduğu Kadıncık Ana Evinin restorasyonunu
tamamlayıp hizmete açmıştık. Bu yıl da Hazreti
Hünkarın komşusu, onun mihmanı olan Bektaş

Efendi Türbesinin restorasyon işlemlerini bitire-
rek tekrar ziyarete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önemli talepler belirlendi

Cemevleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Geçti-
ğimiz günlerde Muharrem orucu vesilesiyle An-
kara'da Hüseyin Gazi Vakfı Türbesinde canlarla
bir araya gelip, hem Kerbela şehitlerimizi rah-
metle yad ettik hem de samimi bir muhabbet
gerçekleştirdik. Bir süredir İçişleri ve Kültür Ba-
kanlıklarımızın koordinesinde milli birlik ve be-
raberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki
1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-
Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 ta-
lebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla
karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri,
Kültür ve Adalet Bakanlıklarımız müşterek bir
çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticele-
necektir. Ayrıca, çeşitli illerimizde temeli atılan ve
yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir
töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Hep söyle-
diğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının
tamamı da Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bi-
rinci sınıf, aynı hak ve imkanına sahip hiçbirin-
den asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir.
Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı halen hazme-
demeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de
milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, va-
tanımızı parçalama niyetleri elbette vardır.
Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını kö-
rüklemekten,
köken ve ideo-
lojik kam-
plaşma
fitnelerine
kadar her
türlü gayreti
gösteriyorlar"
dedi. DHA
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İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi

Işık Üniversitesi, Elementer Sigorta Hizmeti Alım işi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin
a) Adresi FMV Işık Üniversitesi 

Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi satin.alma@isikun.edu.tr
d) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi www.isikun.edu.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesi, Elementer Sigorta Hizmeti Alım İşleri
b) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
c) Süresi 1 Yıl
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi 

Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati 24.08.2022 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a.a. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
a.b. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu. 
a.c. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta 
adresi.   
a.d. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil), 
a.e. İSTEKLİ’nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin 
ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ’ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
a.f. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
a.g. “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
a.h. Vergi Dairesi onaylı 2020 - 2021 yılı ve 2022 yılı ilk çeyreğini kapsayan mali tabloları ve bilançoları.
a.i. SGK “Borcu Yoktur Belgesi” 
a.j. Çalışılan Bankalar Listesi,
a.k. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza 
beyannamesi. 
a.l. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
a.m. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
a.n. İdari Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin taahhütname,
a.o. İş referans belgeleri (Yüklenicinin yurt içinde kamu veya eğitim sektöründe son 5 yılda yaptıkları,
İDARE tarafından kusursuz kabul edilen hizmet veya İDARİ konusu dahil benzer işleri bitirdiklerine ilişkin
referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren
Yüklenici yetki belgesi veya sözleşme dosyalarını İdare’ye sunmaları zorunludur.)
a.p. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
a.q. Yasaklı olunmadığına dair Taahhütname
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İS-
TANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim
saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir. 
7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

bozacağız
OYUNLARI BiRLiKTE
Nevşehir Hacıbektaş'ta konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Alevi-Süni ayrımı yapmaya çalışanların
oyunlarını bozacaklarını söyledi

Birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme

yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin
aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi bili-
yoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi
Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli
oyunu sizlerin de ben gördüğüne inanıyorum. Alevi- Bektaşi toplu-
munu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı in-

sanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde
sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini
her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliği-

mize, kardeşlerimize, müştereklerimize daha sıkı
sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu

hep birlikte bozacağız."

Kötülere imKan 
vermeyeceğiz

Yine birinci
parti olacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti,
Türkiye'dir. 21 yıldır milletimizin gönlündeyiz. Gönüllerde
biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız" dedi

AK PArti Genel Başkan Yar-
dımcısı Dağ, partisinin 21'inci
kuruluş yıl dönümü nedeniyle

yarın programın gerçekleştiriliceği  Ankara
Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre
Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Dağ, AK Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı
başarmış siyasi hareketi olduğunu hatırla-
tarak, "Aslında bu başarı, AK Parti'nin yal-
nızca bir siyasi parti olmaktan çok daha
fazlası olmasından ileri gelmektedir. AK
Parti bir ailedir, bir yuvadır; kuruluş önce-
sinden bugüne dek geçen sürede her
zaman milletin sesine kulak veren ve mille-
tiyle bütünleşen bir partidir. Milletimiz ile
kurduğumuz bu bağın yanı sıra her bir teş-
kilat mensubumuz da AK Parti çatısını, bir
yuva olarak görmektedir" dedi.

AK Parti gücünü birlik
beraberliğe borçludur

Bu sene kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk
21 Olduk' sloganıyla kutlayacaklarını kay-
deden Dağ, "Bu slogan, AK Parti serüveni-
nin net bir gerçeğidir. AK Parti
geçmişinden aldığı güçle bugün daha
güçlü, daha diri, daha yeni ve daha genç
bir partidir. AK Parti, gücünü ve zorlukla-
rın karşısında sağlam bir şekilde durabil-
mesini, lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın
öncülüğünde her kademesiyle birlik ve be-
raberlik içerisinde olmasına borçludur. Ya-
pılan iyi işlerde, milletimizin hizmetine
sunduğumuz projelerde ve gıptayla bakı-
lan icraatlarımızda hep bir olmanın, isti-
şare kültürünün ve ortak aklın imzası
bulunmaktadır. Bu anlamda AK Parti'yi 20
senedir milletin teveccühüne mazhar kılan
özellik, bir olmayı genetiğine işlemiş olma-
sıdır" diye konuştu. 

Sandıktan birinci çıkacağız

Dağ, AK Parti'nin 21 senede her seferinde
yetkiyi alarak milletle bir ve bütün oldu-
ğunu vurgulayarak, "İlk günden bu yana
81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde,
mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi
ayırt etmedik. AK Parti, Türkiye'dir. 21 yıl-

dır milletimizin gönlündeyiz. Gönüllerde
biriz, sandıkta da yine birinci parti olaca-
ğız. Geçmiş seçimlerde bir ve beraber ola-
rak nasıl birinci parti olduysak, 2023'te de
zafer bizim olacak. İnşallah önümüzdeki
yıllarda partimizin 22, 23, 25, 30 ve daha
nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin
Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapma-
dığını göğsümüzü gererek söyleyebilece-
ğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümünü,
yalnızca yarın gerçekleştireceğimiz etkinlik-
lerle kutlamayacağız. Ülkemizin dört bir
yanında, 81 ilimizde bugün kurulan AK
Noktalar ile vatandaşlarımıza ikramlar da-
ğıtacağız. Bu esnada Cumhurbaşkanımız,
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın milletimizin her bir ferdi için ka-
leme aldığı mektubu, vatandaşlarımıza
takdim edeceğiz. Bu mektupta Genel Baş-
kanı'mız, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında
ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine
ve gelecek vizyonuna yer verdi" ifadelerini
kullandı.

11 milyon partiliye mesaj 

Bugün ayrıca parti üyesi yaklaşık 11 mil-
yon kişinin telefonlarına Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından bir mesaj gönderilece-
ğini dile getiren Dağ, "Yarın programı icra
edeceğimiz alanda, Cumhurbaşkanı'mız
Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatın-
dan bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Par-
ti'nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller
ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıl-
dığı 2 adet 'zaman tüneli' olacak. Kurula-
cak stantta VR gözlükle, metaverse tekniği
ile ziyaretçileri hayata geçirdiğimiz önemli
projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkara-
cağız. Kurulacak bilgi yarışması standında,
siyasi konularda kendine güvenen yarış-
macı misafirlere bazı sorular sorulacak ve
başarılı olanlara hediye takdimi olacak.
Sosyal medyada ise '#BirOlduk21Olduk'
etiketiyle icraatlarımızı, görsellerimizi pay-
laşacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz
ve belediye başkanlarımız bu çalışmaya
katılacak. 21'inci yıla özel videolar hazır-
landı. İnşallah bunları sosyal medya mec-
ralarından paylaşacağız" dedi.  DHA

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan
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İHALE İLANI
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kul-
lanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım
Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Ona-
rım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

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

İhaleye Konu İş’in;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şekib Avdagiç, Kapalıçarşı esnafının
sorunlarını konuşmak ve sorunlara

çözüm bulmak amacıyla Kapalıçarşı'da
düzenlenen etkinlikte kuyumculuk sektö-
ründen temsilcilerle bir araya geldi. Kapa-
lıçarşı'da gerçekleştirilen etkinliğe İTO
Başkanı Avdagiç'in yanı sıra Kapalıçarşı
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtul-
muş, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı
Mustafa Atayık, Mücevher İhracatçıları
Birliği Başkanı Burak Yakın, İstanbul Tica-
ret Odası Meclis Üyesi Ercan Özboyacı ve
sektörden temsilciler katıldı.

Önemli çalışmalar yapacağız

Avdagiç, sektör temsilcileriyle yaptığı ve
basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı-
nın ardından açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Kapalıçarşı'nın ulaşım sorunu-
nun ön plana çıktığını belirten Avdagiç, bu
sorunun çözümü için çalışmalar yapacak-
larını söyledi. Avdagiç, "Kapalıçarşı İstan-
bul'un en önemli ticaret merkezlerinin
başında geliyor. Dolayısıyla çarşının ziya-

retçi sayısını artırmak ve müşterileri bu-
raya getirme anlamında çalışmalar yap-
mamız gerekiyor. Bu anlamda en önemli
sorun ulaşım problemi. Ulaşımı sağlaya-
rak müşterilerin güvenli bir biçimde bu-
raya gelmesini ve ayrılmasını sağlamamız
gerekiyor. Bu sorunların çözümü için sek-
tör temsilcileriyle konuştuk. Kapalıçar-
şı'nın iş hacmini artıracak çözümleri
hayata geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Sorunları çözeceğiz

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Ko-
mitesi Meclis Üyesi Ercan Özboyacı ise
"Kapalıçarşı'nın en büyük problemi ulaşım
ve otopark. Müşterilerimiz buraya ulaş-
makta zorluk yaşıyor. Ordu Caddesi tra-
fiğe kapandı. Alternatif yollarda yoğunluk
oluştu. Turistler için ring seferleri gibi araç-
ların sağlanmasını talep ediyoruz. Sorun-
ların çözümü için taleplerimizi İTO
başkanımıza ilettik. Toplantımız verimli
geçti. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk
Komitesi'nde meclis üyeliği yaptım. Gör-
evimiz sektördeki sorunları çözmek. Birlik
ve beraberlik içinde sorunların çözümü
için çalışıyoruz" diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Avdagiç,
"Kapalıçarşı, İstanbul'un en önemli ticaret merkezi. Kapalıçarşı'nın
sorunlarını çözmek ve iş hacmini artırmak için çalışıyoruz" dedi

Kapalıçarşı
kıymetli bir yer

Beykozlu için
suda spor var
Boğaz’ın güzelliğini sergileyen modern yüzüne ve 7/24 canlı 
mekânlara kavuşan Beykoz Sahili, su sporlarıyla renklendi. Yaz aylarında
spor ve eğlenceyi buluşturan su sporları her yaştan ilçe sakinine alternatif
sunarken sahilde gezinti yapanlara da görsel şölen yaşatıyor

BeyKoz Belediyesi tarafından
ilçe tarihinde önemli yeri olan su
sporlarını yeniden canlandır-

mak, sahili şehrin çekim merkezi yapmak
amacıyla kurulan “Su Sporları Merkezi”
açıldığı ilk günden bu yana ilçe sakinleri-
nin uğrak noktası oldu. Sahil kentlerine
yaraşır düzenleme ve festivallerle ilçe sa-
kinlerinin yakın tarihte olduğu gibi mavi
sularla buluştuğu Beykoz’da kano ve yel-
ken sporları yapılıyor ve lisanslı sporcular-
dan kurulu kürek takımı şampiyonluklara
hazırlanıyor.  Beykoz Belediyesi’nin ücret-
siz kano ve yelken eğitimlerine katılan ilçe
sakinleri, Boğaz manzarası eşliğinde spor
yapmanın keyfini yaşarken, alternatif ve
eğlenceli spor dallarıyla sağlıklı yaşamın
kapılarını aralıyor. Beykozlulardan ilgi
gören kano eğitimleri çocuk ve yetişkinler
olmak üzere 2 ayrı
grupta veriliyor. Çocuk-
lara yönelik eğitimlerden
9-14 yaş grupları, yetiş-
kinlere yönelik eğitimler-
den 15 yaş ve üstü
gruplar yararlanıyor.  Su
Sporları Merkezi’nde
kano yapmak için gelen
ilçe sakinlerine öncelikle
ekipmanlar ve kullanım-
ları anlatılıyor, ardından

eğitmenler eşliğinde denizde kano keyfi
başlıyor. 

Yelkenler fora

Yelken eğitimlerinden ise 9-17 yaş arasın-
daki çocuk ve gençler yararlanıyor. Uzman
eğitmenlerle dümen başına geçen katılım-
cılar, yeteneklerinin yanı sıra analitik dü-
şünce ve deniz bilgilerini de geliştiriyor.
Antrenörler tarafından eğitimlerde yete-
nekli görülen çocuklar, Beykoz Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK)
bünyesindeki kürek ve kano takımlarına
seçiliyor.Beykoz’da tarihi ve sahili canlan-
dıran kürek eğitimleri ise Beykoz Beledi-
yesi GSK çatısı altında veriliyor. İlçedeki
yetenekli gençlerden kurulan kürek takımı
ilçeye şampiyonluk sevinci yaşatacak mü-
sabakalara sahilde hazırlanıyor.

AvcılAr'dA çatlaklar oluşan 4'er katlı
bitişik iki bina tahliye edilerek mühür-
lendi. Gümüşpala Mahallesi’ndeki

Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada
çatlaklar oluştu. Saat 04.00 sıralarında çatlama
sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak
durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bil-
dirdi. Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma
olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot
örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakin-
lerinden önemli eşyalarını almalarını istedi. İki bi-
nada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak

yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulan-
sla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü.
Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.

Deprem oluyor diye uyandık

Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gü-
rültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dı-
şarıya çıktık. Şoke olduk."  Bina sakini başka bir
kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyan-
dık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık.
Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp in-
celeyecekler" dedi.  DHA

Yüz yüze Tuzla
AK PArti İl Başkanlığının İstan-
bul'da başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün"
projesi çerçevesinde AK Parti 1.

Bölge milletvekillerinin katılımıyla Tuzla'da
esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. AK Parti İs-
tanbul İl Başkanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100
Gün" projesi çerçevesinde AK Parti İstanbul 1.
Bölge milletvekilleri Tuzla Belediye Başkanı
Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla Tuzla İlçe Başkan-
lığında bir araya geldi. Başkan Yazıcı ve millet-
vekilleri, Tuzla'da birçok mahallede
vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. AK

Parti Tuzla İlçe
Başkanı Av. Talha
Tayfur'un ev sa-
hipliğinde başlayan programda, Erol Kaya,
Hulisi Şentürk, Mustafa Ataş, Osman Boyraz,
Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun,
Eyüp Özsoy, Ravza Kavakçı, Mihrimah Belma
Satır ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı teş-
kilat mensuplarıyla durum değerlendirmesi
yaptı. Daha sonra gruplar halinde Tuzla'nın bir-
çok mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret
eden AK Parti temsilcileri vatandaşları dinledi.

Avcılar'da iki bina tahliye edildi
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S evgili okurlar yorumladığım bazı yazılarımda
Çatalca'nın hızlı bir şeklide büyüyeceğini, nüfus
her geçen gün artıyor ancak bugünkünden daha

çok artacağını hatta yol kaldırım, alt yapı, trafik düzen-
lemesi gibi çalışmaların bu büyüme göz önüne alınarak
yapılması gerektiğini yazıyordum. 

Çatalca'ya önümüzdeki aylarda yüzlerce konut yapı-
lacak, Çatalca'da yeni konut projeleri başlıyor. Bu Ça-
talca için iyi mi olacak kötü mü olacak hep birlikte
yaşayarak göreceğiz. Aldığım bilgilere göre 3 etaptan
oluşacak olan projelerden bir tanesi İzzettin Mahalle-
si'nde radyo vericisinin olduğu bölge diğeri Çatalca
Merkezi'nde bulunan KİPTAŞ Sosyal Konutlarının
hemen arkasından Çakıl Mahallesi'ne uzanan bölge ve
sonuncusu da Muratbey Mahallesi'nde olacak. 500
m2'lik arsalar üzerine 100 m2'lik tek tip konutlarında
inşa edilmesi planlanıyor. 

Proje şimdilik hazırlık aşamasında detaylarına ulaş-
tıkça buradan paylaşmaya devam edeceğim. Projenin
ilk etabı olarak Çatalca merkezde başlayacak. Bu böl-
gede planlanan arsa alanı 70 dönüm civarı, devlet des-
tekli projeden ev sahibi olmayan vatandaşların
faydalandırılması amaçlanıyor. Bu projeyle Çatalca nü-
fusu da büyüyecek. Tabi projelerin planlandığı bölgeler-
deki arsaların tarlalarında otomatik olarak fiyatları
değişip,  değer kazanacaktır. 

Biliyorsunuz iklim değişiklikleri, kuraklık derken ge-
rekli tedbirler zamanında alınmazsa dünyada kıtlık ka-
çınılmaz olacak. Ülkemizde tarım ve hayvancılığın
durumu da ortadayken bu konut projelerinden birinin
İzzettin gibi toprakları tarıma elverişli olan bölgede ya-
pılmasının planlanması ne kadar doğru olacaktır bu da
tartışılır. Çatalca’nın her anlamda yapısını değiştirecek
olan tüm projelere her zaman biraz tedirgin ve şüpheyle
bakmışımdır. Kimileri tarafından bu bakış açım Çatalca
gelişsin, büyüsün istemiyor musun şeklinde algılanıyor
olsa da benim bu şüpheci yaklaşımımın sebebi henüz
gelişmeye ve büyümeye hazır bir Çatalca olduğunu dü-
şünmüyor olmamdır. 

Hangi açıdan derseniz en başta okullarda sınıf mev-
cutları kalabalık artan nüfus artan öğrenci sayısı de-
mektir ve kalabalık sınıflarda eğitimin kalitesinin
düştüğü görüşündeyim. Diğer yandan işsizlik sorunu yıl-
lardır ülkemizde ve Çatalca’da çözülememiş en ciddi
sorunların başında. Artan nüfusla işsizliğinde kat be kat
artacağı daha çok işsiz genç, işsiz baba ve annelerin ya-
şayacağı bir ilçeye dönüşeceği endişesini taşıyorum. İş-
sizlik sadece geçim sıkıntısı demek değildir ruhen ve
bedenen tükenen mutsuz insanlar ve mutsuz çocukların
toplumda çoğalması demektir ki bunun devamında
nasıl hastalıklı bir toplum olacağımızı sizlerde hayal
edebilirsiniz. 

En temel sorunlardan bahsederken alt yapı sorunu
ve trafik sorunuda Çatalca’nın yıllardır henüz çözüme
kavuşmamış sorunlarının başında geliyor. Yani elbette
ki Çatalca’da yaşayan biri olarak ilçenin gelişip büyü-
mesini bende istiyorum, korkum şu ki çözülmemiş so-
runların üzerine plansızca büyümek sorunları altından
kalkılamayacak şekilde arttıracak ve ilçede yaşamak
eziyete dönüşecek. Kısaca en temel sorunlardan söz et-
tikten sonra geçtiğimiz yıllarda Çatalca'da yapılan ve şu
an binlerce kişinin yaşadığı sosyal konut projesinin ha-
yata geçirildiği dönemden biraz bahsetmek istiyorum. O
zamanda amaç evi olmayanlara fayda sağlamaktı. Pek
çok kiracı için umut kapısı olmuş ve ev sahibi olabilme
hayalleri kurmuşlardı. 

Ancak buralardaki konut satışlarıyla ilgili bir sürü
iddia gündeme geldi. Kaç Çatalcalı evsiz, bu proje saye-
sinde ev sahibi olma hayaline kavuştu? Bu gibi proje-
lerde duyuyoruz, görüyoruz bilmem hangi partili şu
kadar daire almış gibi konular gündeme geliyor. KİP-
TAŞ konutları Çatalca'ya yapıldığında da yatırım
amaçlı kendi siyasi partisine yakın pek çok isim bura-
lardan konut sahibi olduğu, nedense çekilen kuralar hep
bu arkadaşlara çıktığı yönünde iddialar oldu. Bu sefer
umarım böyle konular gündeme gelmez hak eden, nor-
mal şartlar altında ev sahibi olması mümkün olmayan,
dar gelirli kişiler buralardan konut sahibi olur. Yıllarca
çalışıp didinen, evi olmayan yatırım amaçlı değil, kira-
lardan kurtulup kendine ait bir evde yaşama hayali
kuran insanlar buralardan ev sahibi olur. 

Çatalca da yaşayan ve kendine ait evi olmayan in-
sanlarımız lütfen bu sefer daha dikkatli ve açıkgöz olun
mücadele edin,  istenilen şartları yerine getirin ve yaşa-
dığınız ilçede kendinize ait bir eviniz olsun. İlçedeki po-
litikacılar, mülki amirler bu proje hayata geçtiği andan
itibaren yandaşlara, partililere öncelik sağlamaya çalı-
şanlar olursa bunların önüne geçin. Ölümlü dünya kul
hakkıyla göçmeyin bu dünyadan kim hak ediyorsa onlar
buralardan konut sahibi olsun. Bahsettiğim proje daha
çok yeni Çatalca merkezdeki çalışmalar tamamlanmak
üzere bilgisine ulaştım. İzzettin ve Muratbey Mahal-
lesi’ndeki diğer etaplarda ise incelemeler ve saha çalış-
maları devam ediyor. Benim öngörüme göre 2 yıl
içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. 

Buralardan kimler nasıl konut sahibi olacak bununla
ilgili bilgilerde resmi kurumlar tarafından halka duyu-
rulacaktır. Kiralık daire fiyatlarının abartılı şekilde yük-
seldiği, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da
zorlaştığı ülkemizde, bu proje Çatalca'ya hayırlı olsun.
Bakalım konut satışları hangi şartları taşıyan vatandaş-
lara yapılacak. Konutlar yandaşa mı vatandaşa mı 
kısmet olacak…  

İ stanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri

Şube Müdürlüğü, sahil gü-
venlik ve zabıta ekipleri eş za-
manlı olarak yasa dışı
palamut avcılığı yapan balıkçı-
lara yönelik denetim yaptı.
Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı'nda denetim yapan
ekipler, Gürpınar Balık Ha-
linde 238 palamut balığına el
koyarak 7 bin 500 lira idari
para cezası uyguladı. Sahil
güvenlik ekipleri ise boğazı iz-
leyen kameralar ve radar sis-
temleri ile balıkçı teknelerini
takip ederek yasa dışı balıkçık

faaliyetleri hakkında uyarı-
larda bulundu. Balıkçılar ise
15 Ağustos tarihinden itibaren
olta ve çapari ile palamut ba-
lığı avlayabilecek.  

İdari para cezası
uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca, "Pala-
mut avcılığının yasak olması-
nın sebebi bu aralıkta yumurta
bırakması. Bizim amacımız
balığa üreme fırsatı verebil-
mek. Nesilleri devam etsin.
Son 10 günde denetimlerimizi
sıklaştırdık. Şu ana kadar
1040 civarında palamut balı-

ğına el koyduk. Sahil Güvenlik
ve Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ekipleri ile denize çıktı.
Karadan da ekiplerimiz İBB
aile olan Gürpınar Balık Ha-
li'nde yapmış oldukları kont-
rollerde 238 tane palamut
balığına el koydular. 2022 yı-
lında yaklaşık olarak 1 milyon
TL idari para cezası uygulandı
ve 70 ton su ürününe el ko-
yuldu.  Sezonda denetimleri-
mizi sıklaştıracağız. Yasa dışı
avcılık esnasında tekne yakala-
nırsa 7 bin 500 lira ila 25 bin
civarında idari para cezası uy-
guluyoruz. Ruhsatlı tekneler
aynı suçtan 2 yıl içerisinde üç

kez yakalanırsa ruhsat iptaline
gidebiliyor. Ayrıca ruhsatsız ve
kaçak bir şekilde o tekne avla-
nıyorsa 500 bin lira kadar idari
ceza uygulanıyor, tekneye ve
av araçlarına el konuluyor"
dedi.  

Herkes günü 
kurtarma peşinde

Gelecek nesillere balık kalma-
yacağını belirten balıkçı Gazi
Kaya, "Kaçak avcılığın önüne
geçilemeyecek. Balıkçı arka-
daşlarımızın biraz daha du-
yarlı olması gerekiyor. Herkes
günü kurtarma peşinde" diye
konuştu.  DHA

BOGAZ’DA
palamut nöbetİ
Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara göz
açtırılmıyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı'nda palamut balığının popülasyonunu korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi

Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

Yandaşa değil vatandaşa

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1669532)

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES-TELEFON             Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER      Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

(Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE KONUSU Feyzullah Mah. G22A08B4A pafta, 15968 ada 426 parsel 

yanı 60.00 m²’lik prefabrik yapının (Kantin) olarak kiraya verilmesi
İHALE TÜRÜ  / USULÜ               Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif
MUHAMMEN BEDEL Aylık: 750,00 TL+ KDV Yıllık 9.000,00 TL+KDV
ÖDEME ŞEKLİ Aylık Peşin
SÜRESİ      3 YIL
GEÇİCİ TEMİNAT                   270,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ       250,00 TL  
İHALE TARİH VE SAATİ          06/09/2022 Salı  -  11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 
Gerçek Kişiler 
1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu 
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 

Tüzel Kişilerden 
1) Dilekçe
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi 
6) Geçici Teminat Belgesi 
7) Şartname alındı makbuzu 
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 
-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, 
ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır. 
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İLAN  OLUNUR

Gece yarısı

köprüde 
inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü'nde
başlayan asfalt bakım
çalışmasını inceledi. Gecenin
ilerleyen saatlerinde FSM
Köprüsü'ne gelen
Karaismailoğlu, çalışmalar
hakkında bilgi aldı

FSM Köprüsü'nün dünyanın en yoğun tra-
fik akışı olan köprülerinden olduğunu be-
lirten Karaismailoğlu, köprünün günlük

ortalama 240 bin aracın seyahat ettiği çok önemli
ulaşım yolları arasında yer aldığını söyledi. Bu yo-
ğunluk nedeniyle köprünün asfaltında bozulmalar
yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, "O bozulma-
ları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve gü-
venli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla
gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz.
Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı
cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah
10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaş-
larımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi
de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar"
dedi.

İncelemerde bulunuyoruz

İstanbul Boğazı'nda 4 karayolu geçişi bulunduğunu
hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, günlük ortalama
FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden
yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden
200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110
bin araç geçtiğini dile getirdi. Karaismailoğlu,"Haki-
katen Türkiye'nin dört bir tarafında; doğusu, batısı,
kuzeyi, güneyi fark etmiyor. 5 bine yakın şantiye-
mizde şu anda emek veren 700 bine yakın çalışma
arkadaşımız var. Bu çalışmaların hepsi ülkemizin
geleceği, vatandaşımızın ve milletimizin daha iyi
şartlarda yaşaması ve daha konforlu seyahat ede-
bilmesi için. Biz de özverili çalışma ekibimizle bir-
likte olarak onlara hem moral ve motivasyon
vermek, hem de buradaki çalışmaları ile ilgili ince-
lemelerde bulunmak üzere onlarla birlikteyiz" şek-
linde konuştu.

Saatleri planlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım ça-
lışması, kuzey platformda (Edirne istikametinde)
yapılıyor. 200 metrelik kesimde sağ iki şeritte mey-
dana gelen muhtelif bozulmalar onarılırken, gece
00.00'da başlayan çalışmalar, 14 ağustos pazar
günü 10:00'da tamamlanacak. Çalışma İstanbul tra-
fiğini asgari seviyede etkileyecek saatlerde plan-
landı. Çalışmalar, 2 adet asfalt kazıma makinesi, 2
adet asfalt serim makinesi, 3 adet silindir, 10 adet
kamyon, 2 adet bobcat, 1 adet vakumlu süpürge, 2
adet arazöz, 1 adet çizgi makinesi ile yürütülüyor.
Saat 01.00'da başlanan kazıma çalışmalarında 25
mm kalınlığında tabaka kazınacak olup, kazıma iş-
lemi 2.5 saatte tamamlanacak. 1400 m2 alanda 25
mm kalınlığında asfalt serimi yapılacak olup, 100
ton TMA kullanılacak. TMA serimine saat 03.30'da
başlanacak ve 06.00 da serim işlemi tamamlana-
cak. Asfalt serimi tamamlandıktan sonra, asfaltın
soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacak. Saat
10.00'da köprünün 4 şerit olarak trafiğe açılması
planlanıyor. DHA

Karahasanoğlu 
için son görev 
Akit Medya Grubu İcra
Kurulu Başkanı Mustafa
Karahasanoğlu 
düzenlenen törenle son
yolculuğuna uğurlandı

Akit Medya Grubu İcra 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Karahasanoğlu bir süredir 

tedavi gördüğü hastanede hayatını kay-
betti. Karahasanoğlu için bugün ikindi
namazının ardından  Fatih Camisi'nde
cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlu
İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri
Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasa-
noğlu taziyeleri kabul etti. Törene yakın-
ların yanı sıra Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakcı Kan, AK Parti İstanbul Millet-
vekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe de katıldı.

Cesaretli biriydi

Kardeşi Nuri Karahasanoğlu, " Mustafa
Karahasanoğlu bizim için bir değerdi,
bir duayendi. 50 yıllık gazetecilik haya-
tında gazeteciliğin ne olduğunu ve ne 
olması gerektiğini tüm çalışanlara 
anlatırdı. Haberi teyit etmeden yayına
vermeyin diye ikazları olurdu. Yanlış 
haberciliği imza atmamızı hiç bir zaman
istemezdi. Her şeyden önce cesaret 
timsali bir şahsiyetti.  Özellikle 28 Şubat
döneminde mevcut hükümetin tüm 
baskılarına rağmen dik duruşunu hiç
bozmadı" dedi.

Hep önde bulundu

AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe,
"Türkiye'nin son 50 yıllık sosyal ve siya-
sal hikayesinde bir gazeteci olarak pozis-
yon alıp Türkiye'nin önündeki engellerin
kalkması, vatandaşımızın bireysel ya-
şamdan, özgürlük alanlarına kadar bir
çok sorunların giderilmesi noktasında
hep en önde oldu" diye konuştu.



H erkese merhaba uzun zaman oldu,
klasik serilerimizden biriyle giriş
yapalım diyorum. Hani benim ta-

kıntılı şekilde meşgul olduğum yazım yanlış-
ları, ezbere kullanılan deyimlerin,
sözcüklerin aslında ne anlama geldiği
falan işte...

Hiç uzatmadan başlayalım: 

Hani çok kez kullandığımız "tık" sözcüğü
var ya ona değinelim. 

"Bir tık abarttım." 
" İki tık fazla büyük." 
İyi güzel de "TIK" sözcüğü bir ölçü birimi

değildir ki !
Dostlar, Romalılar, Yurttaşlar, Okurlar

.....Tık : İnce ve küçük bir nesne ile sert bir
yere vurulduğunda çıkan sestir.

Yani mevzunun dışına çıkmalım diyorum.
Bazı köşe yazıları yazan dostlarda görüyo-
rum bu hataları, sonra peş peşe link atıyor-
sunuz ama bilin ki bir sefer hata gördüm
mü sonrası yazılarınızı okumaya
üşeniyorum.

Ve gelelim "Miladı dolmak" nedir nasıl
yazılır mevzusuna?

Öncelikle "miladı dolmak" değildir o,
doğrusu" miadı dolmak" tır. 

Manası ise;  "Bir şeyin kullanım süresi
bitmek, eskimek" demektir.

"İnanmazsın aklım hafsalam almıyor." 

Böyle yazarsan almaz tâbi. Doğrusu ;
"Havsalası almamak" çünkü... Manası da;
"Aklı kabul etmemek" olan bu arkadaşı lüt-
fen doğru kullanalım efendim.

"Fukaranın düşkünü , beyaz giyer, kış
günü" 

Büyük bir çarpı işareti de buraya iliştiri-
yoruz sevgili okur. 

Aslı; " "Zürefanın düşkünü, beyaz giyer
kış günü"dür de... 

Bardaktan bo-
şalırcasına yağ-
dırdım sanırım.
Eeee boşalırca-
sına olursa böyle

olur. Onunda
doğrusu "bo-
şanırcasına"
efendim. Bo-
şanmaktan
aklımızda kal-
sın. Yani doğ-
rusu, "
bardaktan
boşanırcasına
yağmak"
efendim.

Bir anda
hokus pokus
ile   nasıl olacak o iş. Öyle aniden olmaz
hanımlar beyler doğrusu için çalışmak
gerek. Hoş bu bilgileri ilkokuldan bu
yana almış olmak gerekir ama öğrene-

mediysek geç kalmış sayılmayız. Eğitim de-
mişken " hokus pokus" mu dedik? Olamaz ,
olamaz hemen ne yapıyoruz, doğrusunu ya-
zıyoruz; " OKUS POKUS."

Hadi birkaç tane bilim ve bilgi sözleriyle

kurulan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığına
bakalım; 

Yanlış Doğru

Dilbilimi Dil bilimi 
Halkbilimi Halk bilimi 
Ruhbilimi Ruh bilimi 
Dilbilgisi Dil bilgisi 
Sesbilgisi Ses bilgisi
Lök gibi oturmasa da bu bilgiler, za-

manla istikrarlı
dikkatle otura-
caktır efendim. 

Geçen gün bi-
risi eski edebi-
yatçılardan
olduğum için "
neden " sözcü-
ğünün cümle-
deki soru zamiri
ve soru zarfı ay-
rımının nasıl be-
lirleneceğini
sormuştu. Bu-
rada da değin-
mek istiyorum. 

Eğer ki, "
neden " kelimesi

cümlede ham madde ilişkisi kuruyorsa soru
zamiri, bir durumun nedenini sorguluyorsa
soru zarfı olur ancak. Örnek verelim 
derseniz; 

Bu yemek  neden yapılıyor? ( Soru 
zamiri) 

Davete neden gelmedin? ( Soru  zarfı)

Nasıl yazılır Nasıl yazılmaz! 

Her hâlükârda Herhalukarda 
Sırroldu Sır oldu
Vaktizamanında Vakti zamanında
Halis muhlis Halismuhlis
Bu yazıda son olarak " baş" sözüyle

oluşturulan sıfat tamlamalarının nasıl 
yazıldığına bakalım. 

Başbakan 
Başeser 
Başöğretmen
Başsavcı 
Başyazar 
Başhekim gibi baş sözüyle oluşturulan

sıfat tamlamalarının bitişik yazıldığını
unutmayalım.

Sonraki yazıda görüşmek üzere
Sevgiler....
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Taliban, Afganistan’a hakim 
olmasının birinci yılını kutlamaya 
hazırlanırken ilk etapta asayişin 

görece iyileştiği ülke, ekonomik ve insa-
ni krizin girdabına kapıldı, kadın ve kız 
çocuklarının statüsü ise eskiden olduğu 
gibi Taliban’ın en çok eleştiri aldığı 
konu oldu. ABD ile 2020’nin başında 
Doha Anlaşması’nı imzaladıktan sonra 
ülke topraklarını ele geçirme süreci 
hızlanan Taliban, ilerleyişini beklenen-
den çok daha önce tamamlayarak 15 
Ağustos 2021’de başkent Kabil’e de 
hakim oldu. Uluslararası tanınırlığa 
sahip Eşref Gani hükümetini deviren 
Taliban’ın yönetimdeki ilk yılı yarın 
doluyor. ABD’nin 11 Eylül saldırılarının 
faili El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’i 
barındırdığı gerekçesiyle 2001’de askeri 
müdahale ve işgalle devirdiği Taliban 
yönetimi, 21 yıl sonra, Ladin’in halefi 
Eymen ez-Zevahiri’nin Kabil’de öldü-
rülmesiyle son haftalarda gündemdeki 
yerini korudu.

Öte yandan, iktidara geldiği ilk 
andan itibaren yönetiminin uluslararası 
tanınmasını talep eden Taliban’ın çaba-
ları sonuçsuz kaldı. Taliban yönetimi, 
insan hakları ihlalleri ile sağlık, eğitim, 
ekonomi, tarım gibi pek çok alanda son 
derece önemli sorunlarla sınav verdi. 
Taliban’ın yönetimi tek başına ele alma-
sı nedeniyle önceki dönemde siyasiler 
arasındaki etnik, bölgesel ve mezhepsel 
temelde yaşanan ayrılıklar ve siyasi 
istikrarsızlık da kendiliğinden ortadan 
kalktı. Bununla birlikte Peştunların dev-
let kademelerindeki görünürlüğü hızla 
arttı. Ayrıca, bu dönemde Taliban’ın en 
önemli bileşeni Hakkani grubu ile Kan-
dahar grubu arasında henüz su yüzüne 
çıkmamış bir rekabet de hissedilir oldu.

El-Kaide lideri öldürüldü
Ez-Zevahiri’nin, 31 Temmuz’da 
Kabil’in merkezinde ABD tarafından 
öldürülmesi, başta Afganistan olmak 
üzere dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 
Zira, ez-Zevahiri’nin Kabil’in merkezin-
de bir evde kalıyor olması, pek tahmin 
edilen bir durum değildi. Taliban ile 
ABD arasında 2020’de imzalanan 
Doha Anlaşması, Taliban’ın ABD ve 

müttefiklerine tehdit oluşturacak kişi 
ya da grupların Afganistan’da barınma-
sına izin vermemeyi de öngörüyordu. 
Taliban söz konusu saldırıyı kınadı 
ve ez-Zevahiri’nin Afganistan’daki 
varlığından haberlerinin olmadığını, Bi-
den’ın “iddiasının” araştırıldığını duyur-
du. Taliban ve ABD, birbirlerini Doha 
Anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Söz 
konusu saldırıyla dünyanın gözü Tali-
ban ve El-Kaide ilişkisinin ne boyutta 
olduğuna çevrildi. Bu nedenle, ez-Ze-
vahiri’nin ölümünün, ilerleyen günlerde 
ABD’nin Taliban yönetimine bakışını 
nasıl şekillendireceği, merak konusu 
olmaya başladı. Zevahiri’nin Kabil’deki 
varlığı, Taliban’ın Afgan topraklarını 
üçüncü ülkelere karşı herhangi bir 
gruba kullandırmama sözünü gölgede 
bırakırken Pakistan yönetimi de hayal 
kırıklığına uğradı. Afgan Taliban’ın en 
önemli destekçisi olarak bilinen Pakis-
tan, Taliban yöneticilerinin Pakistan 
Taliban Hareketi’nin (TTP) faaliyetleri-
ni kısıtlamadığı ve bu grubu baskı altına 
almadığı gerekçesiyle Kabil’e tavır aldı. 
Hatta sınır hattında Taliban unsurları 
ile Pakistan askerleri arasında zaman 
zaman küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

Talibanı tanıyan ülke olmadı
Taliban yetkilileri, ilk günden itibaren, 
Afganistan topraklarının hiçbir ülke 
için tehdit oluşturmasına izin vermeye-
ceklerini, tüm ülkelerle iyi diplomatik 
ilişkiler geliştirmek istediklerini ve 
kuracakları yönetimin Afganistan’daki 
tüm kesimleri kapsayacağını, ayrıca 
önceki hükümetin tüm çalışanları için 
genel af ilan ettiklerini ve başta kadınlar 

olmak üzere tüm çalışanların görevle-
rine devam edebileceğini belirtti. Başta 
Batılı ülkeler olmak üzere neredeyse 
tüm hükümetler, Taliban yönetimini 
resmen tanımaları ya da iyi ilişkiler 
geliştirmeleri için Afganistan’da tüm 
kesimleri temsil eden kapsamlı bir hü-
kümetin kurulmasını ve insan haklarına 
saygı gösterilmesini şart koştu.
İlan ettiği geçici hükümetin Afganis-
tan’daki tüm kesimleri temsil ettiğini 
savunan Taliban, heyetler gönderdiği 
Norveç, İsviçre, Türkiye, Çin, Katar, 
Rusya, Pakistan ve Özbekistan gibi 
birçok ülkede diplomatik temaslarda 
bulunarak yönetiminin resmen tanın-
masını istedi. Ancak Taliban’ın geçici 
hükümetini hiçbir devlet tanımadı. 
Kabil’deki büyükelçiliklerini kapatarak 
Afganistan’ı terk eden ülkelerin büyük 
kısmı geri dönmezken Taliban’ın, 
Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 
Büyükelçisi olarak aday gösterdiği 
Süheyl Şahin’in New York’ta temsiliyeti 
de kabul görmedi.
Batı ülkeleri Afganistan’dan çekilir-
ken sonraki zamanlarda Çin’in, Afga-
nistan’da özellikle altyapı ve maden 
sahalarına yönelik yapacağı yatırımlar 
aracılığıyla güçlü nüfuz sahibi olacağı 
bekleniliyordu. Ancak gelinen noktada 
son bir yılda Çin’in Afganistan’a yönelik 
beklenildiği kadar güçlü ekonomik 
yatırımları olmadı. Taliban yetkilileri 
ise zaman zaman söz konusu durumdan 
yakınan açıklamalarda bulundu.

Kadın ve kız çocuklarının durumu
Taliban, Afganistan’a hakim olmasının 
üzerinden geçen 1 yıl zarfında pek çok 

uluslararası kurum ve ülkeden 
kadın ve kız çocuklarına getirilen 
engellemeler konusunda tepki 
aldı. Binlerce kadın gerek hükü-
met kurumları gerek özel sek-
tördeki işlerinden çıkarıldı ya da 
işten ayrılmaya zorlandı. Ülkede 
sadece hastaneler, okullar, emni-
yet birimleri ve havaalanları gibi 
zorunlu ihtiyaç duyulan alanlarda 
çok az sayıda kadın çalışabiliyor. 
Ayrıca, kızların ortaokul ve lise 
kademelerindeki devlet okulları-

na gitmesine de ülkenin çok büyük bir 
kesiminde izin verilmiş değil. Taliban 
sözcüsünün, daha önce, 21 Mart 2022 
itibarıyla kızlar için okulların açılacağını 
duyurmasına rağmen söz konusu karar 
bugüne kadar hep ertelendi. Halihazır-
da ilkokul ve üniversitelere devam ede-
bilen Afgan kızların ortaokul ve liseye 
gitmeleri yasak. Üniversitelerde sınıflar 
cinsiyete göre ayrılırken kadınların bir 
yakınları olmadan uzun yolculuklara 
çıkmaması uygulaması da getirildi. Ka-
dın İşleri Bakanlığı kabineden çıkartılıp 
ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten 
Sakındırma Bakanlığı kuruldu. Söz 
konusu bakanlık, daha sonra kadınların 
özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı adımları 
hayata geçirdi.

Bununla beraber yine, önceki hükü-
met döneminde faaliyet gösteren ve 
ülkedeki insan hakları ihlallerini ince-
leyen ve önlemeye yönelik çalışmalar 
yapan Afganistan Bağımsız İnsan Hak-
ları Komisyonu (AIHRC) da feshedildi. 
Tüm bunlara ek olarak, İyiliğe Davet ve 
Kötülükten Sakındırma Bakanlığı mayıs 
ayında duyurduğu bir kararla, Afgan ka-
dınlarına örtünme zorunluluğu getirdi. 
Kararda, “izzeti ve onurunun” korun-
ması için kadınların çarşaf ya da burka 
giymeleri şart koşuldu. Kadınların, 
namahrem biriyle karşılaştığında sadece 
gözleri açık kalacak şekilde yüzlerini 
örtmesi istendi. Kurallara uymayanların 
önce uyarılacağı sonra işten atılacağı, 
yine uyulmaması halinde babaları ya da 
eşlerinin hapse atılacağı belirtildi. Ay-
rıca, televizyon kanallarına gönderilen 
bir talimatnameyle tüm kadın spikerler 
peçe takarak haberleri sunmaya başladı. 
Öte yandan, medya alanında da büyük 
kısıtlamalar getirilerek ifade ve basın 
özgürlüğü sınırlandırıldı. 

Ekonomik kriz ve açlık arttı
Batılı devletler, Taliban’ın, önceki Af-
ganistan hükümetiyle barışçıl yollarla, 
müzakereler aracılığıyla iktidarın ortağı 
olmasını istiyordu ancak müzakere-
lerin sonuçsuz kalması ve Taliban’ın 
iktidarı şiddet kullanarak ele geçirmesi 
bir anlamda tüm Afganistan’ın ceza-

landırılmasıyla sonuçlandı. Taliban 
öncesi Afgan yönetiminin bütçesinin 
üçte ikiden fazlasını fonlayan Batılılar, 
tüm yardımlarını kesti. Çoğu uluslara-
rası kurum ve kuruluş, ülkeden ayrıldı. 
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve ABD Merkez Bankası da 
Afganistan’ın uluslararası fonlara erişi-
mini keserken ABD, Taliban’ın Kabil’e 
girişinden iki gün sonra, 17 Ağustos’ta, 
daha sonra bir kısmı serbest bırakılacak 
olan Afganistan Merkez Bankası’nın 
yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de 
dondurdu. Bunlar ülke ekonomisini 
derin bir krize sürükledi. Bankacılık 
sistemi neredeyse çöktü. Binlerce iş 
yeri kapanmak zorunda kaldı. İşsizlik, 
fakirlik ve açlık alarm verici seviyele-
re ulaştı. BM raporlarına göre, ülke 
nüfusunun yarısından fazlası yardımlara 
muhtaç durumda. Benzer şekilde, yeter-
siz beslenme, kızamık, çocuk felci gibi 
birçok hastalıkta artış meydana gelirken 
sağlık kuruluşları da imkansızlıklarla 
boğuşuyor. Tüm bunlara paralel olarak, 
yine BM ve bağlı kuruluşlar, ülkede 
derinleşen insani krize dikkati çeke-
rek Afganistan’a yardım için harekete 
geçilmesini istedi. Söz konusu çağrıların 
ardından Afganistan’a yönelik kısıtla-
malar bir miktar hafifletilse de bunun, 
ülkedeki insani krize çare olacak ciddi 
bir etkisi olmadı.

Göç krizi devam ediyor
Taliban’ın yönetime geldiği süreçte ya-
şanan çatışmalar ve yönetim değişikliği 
korkusuyla ilk etapta İran ve Türkiye’ye 
göç dalgası arttı. Bunların arasında eski 
yönetimin askerleri, gazeteciler, insan 
hakları ve sivil toplum aktivistleri gibi 
ülkenin elit kesimlerine mensup kişiler 
de vardı. Taliban, halka ve eski elitlere 
mal ve can güvenliklerini koruma sözü 
vererek göçü yavaşlattı. Ülkeden ka-
çanlar için güvenli geriş dönüş ve yaşam 
güvencesi verdi. Ancak 2020’deki gibi 
olmasa da Afganistan’dan göç devam 
ediyor.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Taliban, Afganistan’a hakim olmasının birinci yılını kutlamaya hazırlanırken ilk 
etapta asayişin görece iyileştiği ülke, ekonomik ve insani krizin girdabına kapıldı

TALTALiiBAN’LA BAN’LA 
1 YIL GECT1 YIL GECTii

RUSYA Savunma Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada, 
“12 Ağustos 2022’de Ukrayna 

ordusunun ABD yapımı HIMARS’lar-
la bombardımanı sonucunda Kakho-
vka’da hidroelektrik santrali vuruldu. 
Santralin 6 türbininden 3’ü kapatıldı. 
Elektrik üretim ve su tahliye sistemle-
rindeki kesintiler, enerji sistemini bo-
zabilir ve Zaporijya nükleer reaktörle-
rinin soğumasını olumsuz etkileyebilir. 

Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki 
bölge de dahil olmak üzere elektrik ar-
zını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı 
zamanda bölgede bir çevre felaketine 
de yol açabilir” denildi.

Bilinmezlikler var
Geçen hafta Ukrayna’nın Zaporijya 
kentinde bulunan ve Avrupa’nın en 
büyüğü olarak kabul edilen nükleer 
santral, saldırı sonucu hasar gördü. 

Saldırnın ardından Ukrayna Rusya’yı, 
Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) 
Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
yaptığı konuşmada, hem Ukrayna 
hem de Rusya’nın IAEA ile iş birliği 
yapmasını talep etti. Grossi, bağım-
sız bir değerlendirme yapılması için 
bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini 
vurguladı.

DEAŞ dirilmek için uğraşıyor

HIDROELEKTRIK SANTRALI 
VURDULAR IDDIASI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, ABD’den aldığı HIMARS füze sistemleriyle Her-
son kentinin doğusundaki Kakhovka’da bulunan hidroelektrik santralini vurduğunu duyurdu

RUSYA Devlet Başkanı Putin’in emri 
ile başlayan savaş haftalardır devam 
ediyor. Savaşın ilk gününden beri 
sembolik bir öneme sahip olan ada-
da flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna 
adaya bir saldırı düzenlendi. Su-27 
Flankers savaş uçakları ile gerçekleş-
tirilen saldırıda adadaki birden fazla 
Rus hedefinin vurulduğu belirtiliyor. 
Saldırıya ait yayınlanan görüntüler-
de ilk saldırılardan sonra en az iki 
büyük patlama olduğu görülüyor. 
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer 
alan habere göre, bu bombaların bir 
mühimmat deposunu hedef aldığı 
anlamına gelebilir. Savaşın ilk günle-
rinde Yılan Adası’nı çevreleyen Rus 
askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı 
askere “teslim olun” çağrısı yapmış, 
askerleri ise bu teklifi geri çevirmişti.

Rusya’dan açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı ise hava 
savunma sistemlerinin Karadeniz’de-
ki Yılan adası üzerinde iki Ukraynalı 
SU-24 bombardıman uçağını ve bir 
helikopteri düşürdüğünü açıkladı. 
Açıklamada, son 24 saat içinde top-
lam dört Ukrayna savaş uçağı, dört 
helikopter ve bir hücumbotun imha 
edildiği belirtildi. Rusya’nın askerlere 
yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafız-
ların verdiği cevapların ses kaydı 

sosyal medyaya düşmüş, ses kaydın-
da, Ukraynalı askerlerin Rusya’nın 
‘teslim olun’ çağrısına ‘Defol git’ 
diyerek cevap verdiği duyulmuştu.

Zelenski açıklamıştı
Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Uk-
rayna operasyonlarının ilk gününde 
Yılan Adası saldırılarında tüm Uk-
raynalı askerlerin öldürüldüğünün 
duyurduğu fakat daha sonra bu as-
kerlerin yaşadığının ortaya çıkmasıy-
la ilgili soruya yanıt veren Zelenski, 
şu ifadeleri kullanmıştı; “Bazıları 
öldü bazıları esir alındı. Rusya bazı 
mahkumlar için takas teklifi sundu. 
Tereddüt etmeden onları değiştir-
dik. Ölenler kahraman oldu hayatta 
kalanlar ise takasta kullanıldı hepsi 
bu.” Ukrayna geçtiğimiz haftalarda 
Yılan Adası’nı kuşatan Moskva isimli 
savaş gemisine füze ile saldırmış ve 
gemi Karadeniz’in soğuk sularına 
gömülmüştü.

Sınır sorunları çözüm bekliyor

TALIBAN’IN yönetime gelmesiyle 
Afganistan’da güvenlik büyük ölçü-
de sağlandı. Ancak, özellikle DE-
AŞ’ın, başta Afgan Şiiler olmak üze-
re sivilleri ve Taliban mensuplarını 
hedef alan eylemleri durmadı. Son 
1 yılda ülke genelinde 100’den fazla 
bombalı ve silahlı saldırı düzenlen-

di. Bu saldırıların çoğunu DEAŞ 
üstlenirken saldırılarda yüzlerce kişi 
hayatını kaybetti. Özellikle Kanda-
har, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve 
çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde 
cuma namazları sırasında DEAŞ’ın 
düzenlediği saldırılarda çok sayıda 
kişi yaşamını yitirdi.
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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
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması

YAZI

Ülkede o kadar 
saçma sapan şeyi 
o kadar üst üste 

ve o kadar hızla deği-
şerek yaşıyoruz ki aklı 
olan deliriyor. Sinirden 
çatlıyor. İktidar nispet 
yaparcasına aynı hataları 
yaparak aynı sıkıntıları 
daha da arttırarak bizlere yaşatmaya 
devam ediyor.Bakın geçende bir 
araştırma yayımlandı.Küresel Duygu 
raporu; Sinir, stres ve üzüntüde 
Türkiye dünyada ilk üçte dünyanın 
en sinirli ülkesi olduğu ortaya çıktı. 
Dünya genelinde Lübnan’ın ilk sıra-
da çıktığı çalışmada, Finlandiya en 
sakin ülke oldu. Birde şu var ki daha 
sonra değineceğim.

Zeka seviyemiz geriliyor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ah-
met Saltık, yoksulluğun kalıcı hale 
geldiğini buna bağlı olarak toplumun 
zekâ seviyesinin gerilediğini belir-
terek, “Bu bir beka sorunu” dedi. 
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, beyin 
ve zeka gelişiminin yüzde 95’inin ya-
şamın ilk 2 ile 5 yılı arasında gerçek-
leştiğini belirterek, Türkiye’de zeka 
ortalamasının 90 IQ’den 87 IQ’ye 
düştüğünü anımsattı. Bu gerileme-
nin ülke için “beka” sorunu olduğu-
nu vurgulayan Saltık, “Bir ülkenin 
çocuklarının beklenen zeka düzeyine 
erişememesi zeka fukarası, ‘gerize-
kalı’ demeye dilim varmıyor, zeka 
yetersizliği yaşamaları bu tabloda 
kaçınılmazdır. Bu durum o ülkenin 
geleceğini tehdit eden bir sağkalım 
(beka) sorunudur” diye konuştu.

Duygu raporunda acı gerçekler
Gallup araştırma şirketinin 100 

ülkeyi kapsayan Küresel Duygu Ra-
poru’nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 
Çalışmada, her ülkeden 15 yaşından 
büyük bin kişiye telefonla veya yüz 
yüze soru yöntemiyle bir önceki 
gün yaşadıkları duygusal durumları 
soruldu.

Lübnan ve Türkiye

Hep söyledim. Yüzünü batıya 
değil Ortadoğu’ya o bataklığa döner-
sen perişan olursun. Olduk oluyor 
da nitekim. Araştırma raporları bile 
bölgesel olarak bunu doğruluyor. 
Dostlar ! Buna göre ankete katı-
lanlara bir önceki gün sinirlenme 
duygusuna kapılanların ülkelere 
göre oranında Lübnan yüzde 49 ile 
birinci, Türkiye yüzde 48 ile ikinci 
oldu. Bu iki ülkeyi, Ermenistan ve 
Irak yüzde 46, Afganistan yüzde 41 
ile takip etti.

Finliler çok mutlu!

Bir önceki gün kızgınlık hissi 
yaşayanların en az olduğu ülke ise 
yüzde 5 ile Finlandiya’nın olduğu 
belirlendi. Bu ülkeyi Morityuslular 
ve Estonyalılar yüzde 6, Portekiz 
ve Hollandalılar ise yüzde 8 ile 
takip etti. Türkiye bu sıralamada 
Avrupa’nın en sinirli ülkesi oldu. 
Dünya’da en fazla ‘üzüntü’ hisseden-
ler: Türkiye 3.oldu. Anket yapıldığı 
günün bir gün öncesinde üzüntü 
hissini yaşayanlar sıralamasında ise 
Türkiye 3. oldu. Üzüntü sıralamasın-
da Afganistan yüzde 61 ile ilk sırada 
gelirken, Lübnan yüzde 56 ile ikinci, 
Türkiye yüzde 49 ile üçüncü sırada 
yer aldı. En az üzüntü yaşan ülkeler 
ise Kosova, Tayvan ve Singapur ola-
rak sıralandı. Çalışmada stress konu-
sunda da benzer sonuçlara ulaşıldı. 
Bu duyguda da sırasıyla Afganistan, 
Lübnan ve Türkiye dünyada ilk üç 
sırayı aldı.

Sinirden zevk alamaz hale geldik

Araştırmada  zevk duygusunu dün-
yada en az tadan 3. ülke oldu Türki-
ye. Bir önceki gün ‘zevk’ duygusunu 
tadanların oranında da Türkiye geri-
lerde kaldı. İzlanda ve Paraguaylılar 
yüzde 89 ile zevk duygusunu en çok 
tadanlar oldu. Türkiye ise zevk duy-
gusunu da Afganistan ve Lübnan’ın 
ardından en az yaşayan ülke olarak 
kayda geçti.  Buna göre bir önceki 
gün zevk alanların oranı Afganistan 
ve Lübnan’da yüzde 20, Türkiye’de 
ise yüzde 33 oldu.  

Gülmeyi unuttuk

‘Dün çok güldünüz mü?’ sorusuna 
verilen yanıtlarda ise Türkiye yüzde 
36 ile Afganistan’ın ardından bu 
soruya olumlu yanıt verilen en düşük 
ülke oldu. Bu sıralamada Lübnan 
da üçüncü oldu.  En çok gülen ülke 
vatandaşlarının ise Honduras, Endo-
nezya ve Panama olduğu belirlendi

Yukarıda sıralanan ülkemiz adına 
kötü birinciliklere, ilk sıralara gel-
memizin nedeni kimdi diye sorsam 
her halde “bazıları gibi “ Dış Göç-
ler” Almanya bizi kıskanıyor” falan 
demezsiniz. Çünkü bunların ilk ve 
tek sorumlusu AKP iktidarı ve ba-
şındaki Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Ancak iyi haber şudur 
ki 21’inci yılında AKP  çöküş döne-
mini yaşamaktadır. AKP’nin 21 yılı-
na bakıldığında hızlı bir çıkış, büyü-
me dönemi, olgunluk dönemi yaşadı. 
Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri ile 
birlikte düşüşe geçti.Belki de günü-
müzde çöküş döneminde olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 14 Ağustos 
2001’de Türkiye’nin 39’uncu partisi 
olarak kurulan AKP 21’inci kuruluş 
yıl dönümünü kutluyor. Özgürlük, 
demokrasi, yoksulluk, yolsuzluk ve 
yasaklarla mücadele, yargı bağımsız-
lığı, dünyayla bütünleşme vaadiyle 
yola çıkan AKP, kuruluşundan iti-
baren geride bıraktığı 21 yılın 20’sini 
iktidarda geçirdi, ne söylediyse tam 
tersini yaptı. Bu süreçte parlamenter 
sistem terk edilerek Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sistemine geçildi.

AYM bile yok sayıldı

Anayasa Mahkemesi’nin karar-
ları uygulanmadı, AİHM kararları 
yok sayıldı, uluslararası sözleşmeler 
Cumhurbaşkanlığı kararı feshedildi. 
Oysa AKP yola çıkarken “Ak Parti, 
temel hak ve özgürlükleri mümkün 
olan en geniş sınırlar içinde temel 
kabul eder. Din ve vicdan, düşünce, 
ifade ve girişim özgürlüğünü vaz-
geçilmez ilkeleri olarak kabul eder. 
Laiklik, demokrasinin teminatıdır. 
Ak Parti, laikliği her türlü dini inanç 
karşısında devletin tarafsızlığı olarak 
görür” vaatlerinde bulunmuştu. 
Meclis işlevsizleştirildi. Türkiye, 
ifade ve basın özgürlüğü sıralama-
sında 180 ülke arasında 154. sıraya 
geriledi. Sadece basın özgürlüğünde 
değil demokrasi düzeyi, temel hak ve 
özgürlükler konusunda da alt sıra-
lara düştü. Türkiye, sosyal medyada 
iktidarı eleştiren mesaj atanların 
gözaltına alındıkları, gazetecile-
rin haber veya yazıları nedeniyle 
tutuklandıkları bir ülke haline geldi. 
Tutuklamalar yargısız infaza dönü-
şürken, yargı bağımsızlığı ülkenin bir 
numaralı gündem maddesi haline 
geldi.

Derin yoksulluk aldı başını 
gitti

Yine Ak Parti iktidarında Türkiye 
derinden yoksullaştı. Açlık sınırı 6 
bin 840 TL’ye, yoksulluk sınırı 22 bin 
279 TL’ye çıktı. Sosyal yardım alan 
hane sayısı katlanarak 4.3 milyona 
yükseldi. Yolsuzlukların önü bir tür-
lü alınamadı. Etkin soruşturma da 
yürütülmedi. Türkiye Yolsuzluk Algı 
Endeksinde 180 ülke arasında 96’ncı 
sıraya geriledi. Kamu İhale Yasası 
200’den fazla kez değiştirildi.

İyi yönetemediler

AKP’nin “çöküş” döngüsüne 

girmesinin olgunluk dönemini iyi 
yönetememekle ilgili olduğu açıktır. 
Siyaset kurumları çıkış ve büyüme 
döneminde daha kapsayıcı, halka 
daha yakın ve farklı kesimleri göze-
ten yapılar olmaya çalışırlar. Çünkü 
çok özgüvenli değillerdir. Ama 
olgunluk döneminde eğer ‘Ben ne 
yapsam olur artık’ gibi bir düşün-
ceye geçerlerse ki buna siyasette 
‘güç zehirlenmesi’ de diyoruz, bir 
otoriterleşme gelir. Bu otoriterleş-
me döneminde düşüş sinyallerini 
de almazsa, düşüş kaçınılmaz olur. 
Bu dönemde gemiyi terk etmeye 
başlayan kadrolar olur. Tüm bunlar 
AK Parti’de yaşandı. Düşüş döne-
mine uzun bir süredir girdi, şimdi de 
çöküş dönemini yaşıyor.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: “Türki-
ye’de zekâ düzeyi geriliyor” Halk 
sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sal-
tık, yoksulluğun kalıcı hale geldiğini 
buna bağlı olarak toplumun zekâ se-
viyesinin gerilediğini belirterek, “Bu 
bir beka sorunu” dedi.Saltık, “Bir 
ülkenin çocuklarının beklenen zeka 
düzeyine erişememesi zeka fukarası, 
‘gerizekalı’ demeye dilim varmı-
yor, zeka yetersizliği yaşamaları bu 
tabloda kaçınılmazdır. Bu durum o 
ülkenin geleceğini tehdit eden bir 
sağkalım (beka) sorunudur” diye 
konuştu.

15 milyon yetersiz besleniyor

Türkiye’de yaşanan ağır ekono-
mik kriz bir yanda gündelik hayatı 
zorlaştırır iken diğer yanda giderek 
daha geniş bir kesimi içine almaya 
devam ediyor. Birleşmiş Milletler 
(BM) Gıda Programı (WFP) veri-
lerine göre Türkiye’de yaklaşık 15 
milyon kişi, yeterli gıdaya erişemi-
yor. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sür-
dürülebilir Kalkınma Komitesi’nden 
Pierre-Alain Fridez’in 2022 Mart’ın-
da hazırladığı rapora göre Türkiye, 
çocuk yoksulluğu konusunda endişe 
verici ülkeler arasında. OECD’nin 
son verilerine göre de çocuk yoksul-
luğu konusunda üye ülkelerin ortala-
ması yüzde 12,8 olarak açıklanırken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 20’nin 
üzerinde bulunuyor. :

Yoksulluk sağlığı etkiliyor

Anne babaların ar-
tık çocuklarına 
bırakacakla-
rı bir mal 
varlığı, 
bir 

maddi servet emekçi kesimler için 
büyük oranda artık yok. Aileler ço-
cuklarına yoksulluğu miras bıraka-
caklar. Yanı sıra sağlıksız bir gelecek 
de bırakmış olacaklar. Anne kar-
nından başlayarak yetersiz-dengesiz 
beslenmiş olacaklar büyük oranda. 
Türk-İş’in hesaplarına göre örneğin 
dört kişilik bir aile için yoksulluk 
sınırı 19 bin TL’yi aştı. Oysa Tür-
kiye’de asgari ücret 4 bin 250 lira. 
Dolayısıyla yoksulluk sınırının dörtte 
birinin de altında asgari ücret! Bu 
insanların günlük olarak yeterli-den-
geli beslenmesini geçelim, karın-
larını doyurmaları bile neredeyse 
olanaksız oluyor. Yoksulluğun kısa 
ve uzun vadede halk sağlığını nasıl 
etkileyeceğine anne karnından başla-
yarak bakalım. Gebe bir kadın, gebe 
kalmayı planlayan bir kadın ve eşi, 
önceden birtakım sağlık inceleme-
leri yaptırmak durumunda. Örneğin 
diyabeti var mı, kalp hastalığı var 
mı, şeker hastalığı, hiper tansiyonu 
var mı, birtakım bulaşıcı hastalıkları 
var mı, aşıları tamam mı, beslenme 
durumu nasıl... Örneğin folik asit… 
Folik asit ucuz ve çok değerli bir 
besin ögesidir. Eğer gebelik döne-
minde bu vitamin eksik kalırsa ge-
belikten önce tamamlanmaz ise son 
derece ciddi doğumsal anomalilere 
yol açar folik asit eksikliği; nöral tüp 
defektleri... Omurga kanalının tam 
kapanmaması yüzünden omuriliğin 
açıkta kaldığı durum. Anne karnın-
da iken karnını doyuramayan bir 
bebek... Gebelik döneminde anne 
yeterli-dengeli beslenmezse bebek aç 
kalır. Bebek, anne karnında aç kalır! 
Yani yaşama öyle handikaplı başlar 
ki daha annesinin karnında iken 
karnını doyuramayan aç kalan bir 
bebek. Yetersiz-dengesiz beslenme, 
ne denli handikaplı gördüğünüz gibi. 
Dolayısıyla bebek, 2 bin 500 gramın 
altında düşük doğum tartısı ile do-
ğabilir. Bu, eğer gebelik zamanında 
tamamlandıysa gebenin o dönemler-
de yeterli-dengeli beslenemediğini

 gösterir, açlığı gösterir! Gebelik 
döneminde annenin açlığını, bebeğin 
açlığını… Bu bebeklerin ölüm oran-
ları çok yüksek. Hastalıklara direnç-
leri çok düşüktür, özellikle bulaşıcı 
hastalıklara, zatürreye, ishale yaka-
lanma riskleri çok büyük ve yakalan-

dıklarında da ölüm oranları 
oldukça yüksektir. 

Dolayısıyla 
büyük bir 

risk ve 
eşitsiz-

lik 
söz 

konusudur. Büyük bir dezavantajla 
büyük bir eşitsizlikle dünyaya gelmiş 
olur bu bebekler. Yaşamda kalma 
şansları çok düşüktür, yaşarlarsa 
sağlık sorunları yakalarını bırakmaz, 
daha kısa ve düşük nitelikli yaşarlar..

Zeka ortalaması geriliyor!

Beyin ve zeka gelişiminin yüzde 
95’i, yaşamın ilk 2 ila 5 yılında ger-
çekleşir. İlk iki yıl yeterli-dengeli bes-
lenmeyen, aileden ve anneden yeterli 
sevgi ve ilgi görmeyen bebeklerin 
zihinsel gelişimlerinin çok yetersiz 
kalabildiğini yani zeka geriliğine bile 
uğrayabildiklerini söyleyebilirim. 
Son araştırmalara göre Türkiye’de 
zeka ortalaması geçtiğimiz yıllarda 
90 IQ birimlerindeyken şu anda 87 
IQ. Zeka düzeyimiz toplum olarak 
düşüyor. 87 IQ zeka ile 21. yüzyılda 
bir toplumun ayakta kalması ola-
naklı değil. Bu bebekler yeterli-den-
geli beslenseler, iyi eğitim alsalar, 
psikolojik destek alabilseler, zihinsel 
potansiyellerinin en üst sınırlarına 
erişebilecek 100-120 IQ veya daha 
yüksek zeka seviyesine ulaşabilecek-
ler. Bir ülkenin çocuklarının bekle-
nen zeka düzeyine erişememesi zeka 
fukarası, “gerizekalı” demeye dilim 
varmıyor, zeka yetersizliği yaşama-
ları bu tabloda kaçınılmazdır. Bu 
durum o ülkenin geleceğini tehdit 
eden bir sağkalım (beka) sorunudur. 
Zeka yetersizliğinin yaygın olduğu 
bir toplumda, siz nasıl 21. yüzyılda 
ayakta kalacaksınız, Türkiye’yi nasıl 
bağımsız tutacaksınız, kalkınacaksı-
nız, gelişeceksiniz? Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018  
verilerine göre 5 yaş altındaki her 
15-16 çocuğumuzdan 1’inin boyu, 
yaşına ver cinsiyetine göre, beklene-
nin “çok” (2 standart sapmadan daha 
çok) altında. Bu tabloda kısa dönem-
de çocuk hastalıkları ölümleri artar, 
uzun dönemde beklenen ortalama 
yaşam süresi düşer. Yetersiz-den-
gesiz beslenme nedeniyle bu ço-
cuklarımız “bodur” kalırlar, boyları 
çok kısa kalır. Elimizdeki verilerle 
en son 2018 TNSA raporuna göre, 
Türkiye’de yüzde 6-6,5 dolayında 
“bodur” çocuk var 5 yaşın altında. 
Yüz kızartıcı bir tablo bu! Bodur, 
yaşına ve cinsiyetine göre erişmesi 
gereken boyun çok altında kalandır. 
2018 verilerinde Türkiye’de her 100 
çocuktan 6’sının (5 yaşın altında), 
beklenen boyun altında bodur kal-
ması yüz kızartıcı bir durumdur ve bu 
oran ayrıca Türkiye içinde bölgesel 
eşitsizlikler gösteriyor.

SON SÖZ; Bugüne “zeka” ile 
nokta koyalım .Dostlar. “Cahil insan-
lar kendilerini mükemmel görmeye; 
zeki insanlar ise yeteneklerini hafife 
almaya eğilimlidir.”

AIbert Einstein 
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S OKAKTAKİ vatandaşın gündemi ile siyasi iktida-
rın gündemleri çok farklı. İktidar sosyal medya
trolleri ile gündem yaratmaya uğraşıyor. Argü-

man olarak din dahil eline ne geçerse kullanmak istiyor.
Ama sinek vızıltısı kadar da etki yaratmıyor. Sanatçı
Sezen Aksu'nun yıllar önce söylediği şarkıdaki sözler,
Sanatçı Gülşen’in sahne kıyafeti hala konuşuluyor.Nasıl
bir döngüdür bu. Daha da ileri gidelim Cemaat kurbanı
Enes Kara’nın neler yaşadığı ve canına kıyması, avukat
Dilara Yıldız, hemşire Ömür Erez’in katledilmeleri, ne
acıdır ki, bunların durumları; bunlar kadar fazla konu-
şulmadı.Birde Dostlar; Niyeti dini değerleri korumak
olanın dil koparmasına gerek yok; "Bakara makara"
diye Kuran'la dalga geçen birisini büyükelçi atamaması
samimiyet için yeterli olurdu. Neyse yazıklar olsun! Ül-
kede yolsuzluklar, hırsızlıklar, denetlenemeyen yapılar,
cinayetler bu kadar konuşulmadı. Dayatmalar bıktırıyor
artık.Evlerde elektrik faturası yangını var. Pazarda
markette ekmekte yangın var.Tencerelerde dert kaynı-
yor et yerine. İktidar lal olmuş suspus, henüz suçlaya-
cak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden
mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barına-
mayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyle-
yeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor
.Ekonomide Faiz kararını Merkez Bankasi çoktan
verdi. Faizi düşürsen, en dip yapsan ne değişecek? Yurt-
taşı yoksullaştırdınız, gelirsiz ve tasarrufsuz bıraktınız!
Millet günlük yaşıyor, derdi parasızlık. Ama onlar far-
kında değiller.Bu arada ülkemde Corona bitmiyor,cahil-
lik bitmiyor, pahalılık bitmiyor, zamlar bitmiyor. Kar
altında ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Pazardan
marketten alışveriş yapabilenler denecek noktaya geldi
koca 84 milyonluk Türkiye. Bir de bu ülkede "Aman
bize dokunulmasında ne olursa olsun" diyen bir siyasi
iktidar var ki evlere şenlik.

Üç haneye koşuyor

ENAG ın açıkladığı yüzde 82 lik enflasyonu bile şu
anda geride bıraktık üç haneliye koşuyoruz.. Market
çalışanları etiket değiştirmekten , vatandaş ucuz ürün
kuyruğunda soğukta beklemekten helak oldu.. Avrupa
bize neresiyle gülüyor acaba..Millet evinde kombi yak-
maya korksun , battaniyelere sarılsın , siz bu insanların
cebinden aldığınız para ile Arnavutluk’ta 522 konut ,
bizim paramızla cami açılışında şov yap.İtibarda sorun
olmasın diye de 6 uçakla git! Hakkınızı helal edecek
misiniz? Akp'nin 20 yıldır yaptığı tek şey; algı operas-
yonlarıyla ülkeye hizmet ettiğine cehaleti inandırmak
oldu!

Emekli perişan

Alman emeklileri kış tatillerini yapmak için ülkemiz-
deki en iyi kış otellerine geliyorken, bizim emeklilerimiz
ise doğalgaz faturası çok gelirse ay sonunu getiremem
korkusuyla vana kısıyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor
yahu!Bu donduran soğuk kış günlerinde Türkiye'de in-
sanların üzerine adeta lapa lapa zam yağıyor. Ne acıdır
ki bize Sezen Aksu'nun şarkısını, Gülşen'in donunu, Sur-
vivor'ın sonunu konuşturuyorlar!  Bazen "bize müste-
hak" diye düşünmüyor değilim! Fiyatlara bakıp
almaktan vazgeçtiğimiz ve fiyatı belki düşer diye bekle-
diğimiz her şey bugün dünden daha pahalı ve yarından
daha ucuz Adeta jet hızıyla her ürüne hergün zam yağı-
yor. Ve Dostlar durum acı gerçek şudur ki "Benzine zam
Sebep A dan Z ye her şeye zam Sonuç"tur.

Gerçek gündem yoksulluk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan
başta olmak üzere iktidar sözcüleri sık sık, dövizde ya-
şanan düşüşün ardından çarşı, pazardaki fiyatların da
düşeceğini söylüyor. Ancak etiketlerde herhangi bir
düşme gözlenmiyor. Kira ve fatura ödemeleri derken
gıda ürünlerinden kesmek zorunda kalan vatandaşlar
ise, yaşadıkları durumu “afet” olarak
nitelendiriyor.Ekonomist Meriç Köyatası da bu felaketi;

Şubat, Mart, Nisan ve Eylül'de başımıza ne geleceğini
tane tane anlatarak açıkladı. Köyatası ; "Döviz kuru da
8 liralardan 18 liraya fırladı. Merkez Bankası’nın arka
kapıdan döviz satması nedeniyle de şimdilik 13.5 lira
seviyesinde tutuluyor. Merkez Bankası’nın faizi pas geç-
mesi sonucunda dolar 13.5 liradan 13.35 seviyesine
indi. Faiz düşmedi diye kurda 15 kuruşluk geçici bir
düşüş yaşanıyor. Ben bu seviyenin uzun süre devam ede-
bileceği düşüncesinde değilim. Kuru arka kapı satışla-
rıyla baskıladıkça, ani yükselişler daha da hızlı olacak.
14 liralık psikolojik sınır geçildiğinde sonrası daha da
hızlı gider" dedi.Meriç Köyatası "ENAG enflasyonu çok
kısa sürede üç haneli rakamlara gelecek ve yılı yüzde
100’ün üzerinde, büyük bir ihtimalle yüzde 120 seviye-
sinde kapatacak. Dolar için 24 – 29 lira, Euro için 28-
33 lira aralığını bir kenara not edin diye yazıyorum. Bir
yıl sonra ölmez sağ kalırsak, görüşürüz" açıklamasını
yaptı.

Ocakta rekor kıracak

Bu değerlendirmelerin ışığında Şubat ayının 3’ünde
açıklanacak Ocak ayı enflasyonu Cumhuriyet tarihinin
en yüksek enflasyon artışlarından biri olacak gibi duru-
yor. Döviz kurunun Kasım aralık artışları, Ocak ayı ba-
şında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 100’ü aşan
zamlar, akaryakıt fiyatlarına iki üç günde bir gelen
zamlar henüz enflasyona yansımadı. Gıda fiyatlarındaki
artışlar her geçen gün sürüyor. Tarım borsalarında buğ-
day ve yem bitkileri fiyatlarında artış sürüyor ve özel-
likle eylül ayında çok daha hızlı artacak. Kıtlık baş
gösterecek. Ben Ocak ayı enflasyonunun en az yüzde 25
belki yüzde 30’ları bulacağını tahmin ediyorum.

Şubat ayı kritik

Ocak ayın enflasyonu açıklandığında döviz kurunu
da tutamazsınız, Hazine bonosu ve kredi faizlerini de
tutamazsınız. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi, dış
piyasalardan dolara en az yüzde 6 – 8 oranında faiz

ödeyerek borçlanması ve
borçlanarak bulduğu dövizi
arka kapıdan ucuz fiyat-
tan bankalara satması,
elinde para bulunduran
büyük servet sahipleri
ile ekonominin kötü
yönetimi nedeniyle
zor duruma düşen
bankalara kaynak
aktarma, banka
kurtarma operas-
yonu diye düşünüyo-
rum. Enflasyonunun
yüzde 100’lere ulaş-
tığı bir ülkede Merkez
Bankası faizlerinin 14
puandan 13 puana düş-
mesi, aynı kalması ya da
Eylül ayındaki 19 puana,
hatta 25 puana yükselmesi
bile artık fazla bir şey değiştir-
mez. Döviz kuru da, enflasyon da
kontrolden çıktı. Şubat ve mart ay-
larında açıklanacak enflasyon rakam-
ları ve tarımdaki kıtlık, bunun böyle
olacağını bas bas bağırarak ilan ediyor.

Doluya tutuluyor

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu zirve yapan
ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşların be-
lini büktü. 2021'i zam yağmurlarıyla geride bırakan
vatandaşlar, bu yıl da zam yağmurundan kaçamıyor.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen tarihi zamlar
karşısında çaresiz bir şekilde kış ayını geçirmeye ça-
lışan vatandaşlar, kendilerini, çocuklarının ve torun-
larının boğazından kısmak zorunda
kalıyor.Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Resmi 

ra-
kamlar

göre %50
ye yaklaşan  en-

flayonu düşürmek
için faizin düşmesi gerek-

miyor muydu? Demekk ki neymiş, enflas-
yonu düşürmek için TL nin itibarını korumak
gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişi-
yor,  ne oldu  faiz niye indirilmedi?

SON SÖZÜM: Aslında bir başka ülkeyi anımsatı-
yor değil mi? Sanki Türkiye'nin bugünkü hali.. Belki
biraz abartılı ama.. Neyse... Gandhi'ye göre dünyanın
8 hatası:1- Ahlaksız ticaret. 2- İlkesiz siyaset. 3- Ni-
teliksiz eğitim. 4- Emeksiz zenginlik. 5- Vicdansız
haz. 6- İnsaniyetsiz bilim. 7- Gösterişe dayalı ibadet
8- Kanunsuz adalet.

Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde
dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozi-
tiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif
sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde
18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özel-
likle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test
yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yaka-
layamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon
miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde. Avrupa ül-
kelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de
tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı
200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapı-
yor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik
verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir
şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine
kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülke-
ler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumda-
yız.

Aşılamada takıldık kaldık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, Avrupa'daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle
Türkiye'deki önlemlerı ilişkin konuştu. Ceyhan, "Vakaların
arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler
var demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dı-
şında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Por-
tekiz'de yüzde 80'in üzerine çıktı"Türkiye'de aşılama
oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran
Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap
ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama
yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korun-
duğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece
yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen
gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman
geçtikçe koruyuculuk kayboluyor" dedi..

Hastaneye yatışlar arttı

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, salgınla ilgili

yapıtğı değerlendirmede "hastaneye yatış sayılarınız art-
mış. Yalnızca yüzde on demek durumu hafifletmiyor.
Buna karşılık ben de daha dalganın başındasınız, önü-
müzdeki günlerde katlanan sayılar bu hastane yükünü
çok arttıracak ve Ocak sonunda hastaneler ağzına kadar
dolacak diyorum. Omikronun hafif geçtiğini söyleyen
herkes gibi Bakan da salgının kontrolüne değil, kontrol
edilmemesine yardımcı oluyor. Omikron daha önce gör-
düğümüz Delta varyantına göre bir miktar (yüzde 50-80
kadar) daha az hastane yatışına yol açıyor. Ama bu risk
hala var. İnsanlar Omikron yüzünden de yoğun bakıma
düşüyor ve ölüyor. Özellikle aşısız gruplar, korona virüs-
ten korunması gereken risk grupları için hala büyük bir
tehlike. Üstelik hızı çok yüksek, deltadan en az iki kez,
bazı ortamlarda beş kez daha kolay bulaşıyor. Sayılar bu
kadar yüksek olunca, bir miktar daha az hastane yatı-
şına yol açmasının anlamı kalmayacak. Var gücümüzle
bulaşma hızını kesmek lazım." dedi. Ortaylı; "Sözün kı-
sası Omikron varyantı, bir Bakanın kamuoyunun karşı-
sına geçip, salgının gidişatını değiştirecek umut kaynağı
olarak takdim edebileceği bir varyant değil. Tersine elin-
deki verilere bakıp bu kadar kısa sürede inanılmaz dere-
cede hızla yayılan varyantın önüne geçmek için ne gibi
tedbirler aldığını, hastaneleri nasıl hazırladığını, canın-
dan bezmiş sağlık personelini motive etmek için neler ya-
pacağını anlatması gerekirdi. Onun yerine, bilimsel
temeli olmayan iyimserlikler yayarak vatandaşın zaten
düşük olan tedbir alma motivasyonunu düşürüyor." şek-
linde konuştu. Bakanlık bir yandan da zaten çok etkin
uygulanmayan temaslı arama ve kaynak saptanmasını
iyice etkisiz kılacak yeni kararlar ilan etti. Yetersiz test
yapıldığı için, tanı konulan dan daha fazla tanı konulma-
mış enfeksiyonla insanlar ortalıkta dolaşıyor. Üstüne test
yapılıp tanı konanların izolasyon süreleri de kısaltıldı.
Omikronun bulaştırıcılık süresinin daha kısa olduğuna
ilişkin bir bulgu yok. Virüsü alanlar, belirtilerin başlama-
sından sonraki 3-6 günde en yüksek bulaştırıcılığa ulaşı-
yorlar ve bu ortalama 10 gün sürüyor. Dolayısıyla 10
günün altındaki izolasyon sürelerinde bu insanlar bulaştı-

rıcılıkları devam ederken topluma karışıyorlar. Bazı Av-
rupa ülkelerinin izolasyon sürelerini kısaltmayı tartıştık-
larını duymuş olabilirsiniz, ama bu genellikle eksikliği
çekilen sağlık personelinin bir an önce çalışır hale gel-
mesi için alınmış bir karar. İki risk arasında (personelsiz
kalmış hastaneler mi, bulaştırıcılığı süren sağlık çalışan-
ları mı) bir denge tutturma kaygısıyla alınmış bir poli-
tika kararı. Bütün bireyler için izolasyon süresini
kısaltmak, zarardan başka bir şey getirmeyecek bir uy-
gulama.

Gerçek dışı umutlar

Sağlık Bakanının iki yıllık salgın yönetiminin birçok
yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en
vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıt-
ması. Bakınız Sağlık Bakanlığı Covid tablosu verilerine
göre 1 Ocak'tan beri  3405 kişi COVID-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdi. Bakmın bu "Hafife" alınacak bir sayı de-

ğildir. Ocak ayı başından beri Yaklaşık 1 milyon 300 bini
üzerinde de yeni vaka bulınmaktadır. Bu tabloya bakıp
yasakları kaldırmanın bir anlamı varsa oda "Saldım ça-
yıra mevlam kayıra" dır. Temaslı olduğu bilinenlere test
yapılmasından vaz geçilmesi bir başka vahim durum.
Böylece Omikron gibi girdiği yerde bulunan neredeyse
herkesi enfekte eden bir varyant varken, temaslılara tanı
konmayacak. Böylece bu insanlar sahte bir güvenlik his-
siyle, istedikleri gibi dolaşacak, işe, okula, alışverişe, si-
nemaya, düğüne gidecekler. Aşıların Omikronun
bulaşmasını önlemede en fazla yüzde 50 etkili olduğunu
bildiğimiz halde aşılılar temaslı olsalar dahi karantinaya
alınmayacak. Test zaten yapılmayacak. Onlar da sokak-
larda dolaşıp enfeksiyon yayanların arasına katılacak.
İnsan “Sayın Bakan ne yapmak istemektedir? Nereye
varmak istemektedir?” diye sormadan edemiyor? Acaba
tedbirler sebep, salgın sonuç kanısına mı vardı? Kim ne
derse desin Dostlar! Bu böyle gidemez.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Elektrik, doğalgaz ve yakıtı, saray yapıp hal-
kın sırtına yükleyenler, 550 çeşit yemeği 3 ku-
ruşa yiyenler, Dünyanın en pahalı makam
araçlarına binenler, Kendilerine, ailelerine 5
yıldızlı sağlık hizmetini bedavaya aldıranlar,
zamların ufaklığından bahsediyor. Birde
bizim aramızda dolar düşünce zamlar düşe-
cek diye sevinenler var ya.Dolar düştü zamlar
düşmedi. Buda yetmezmiş gibi sürekli zam
üstüne zam yapılıyor. Peki buna neden tepki-
nizi göstermiyorsunuz ? Hani haksızlık karşı-
sında susan dilsiz şeytandı ? Ben zaten her
zaman 50 TL’lik yakıt alıyorum, diyenlerin
ağzı değişti. Ben zaten her zaman 100 TL ‘lik
yakıt alıyoruma döndü. Tuttuğu takım kötü
sonuç alınca başkanını istifaya davet eden
duyarlı kitle, ülke kötüye gidince hükümete

tepki gösteremeyecek
kadar duyarsız.

FİYATLARI GÖREN HALK İSYAN ETTİ!
DOLAR DÜŞTÜ 
FİYAT YÜKSELDİ

info@gazetedamga.com.tr

OMİKRON HIZLA YAYILDI
DOĞU ve 
Güneydoğu’ya, 
Şırnak’a ve Batman’a 
gittiğimizde 5 yaş altı çocuklar-
da bodurluk oranı yüzde 9-10 
oluyor. Şırnak’ta, Batman’da her 
9-10 çocuktan 1’i bodur. Yaşına 
göre ileri derecede boy kısalığı 
içinde. Bu oran Batı’da diyelim ki 
Ege’de yüzde 1’e düşüyor. Böl-
geler arası derin bir eşitsizliğimiz 
de var. Bu çocuklar zayıf, kavruk, 
zihinsel (mental) bakımdan yete-
rince gelişmemiş dolayısıyla eği-
tim olanaklarından da yeterince 
yararlanamayan, tutukluk içinde 
kalabilecek ve yoksulluğa mah-
kum sınıf atlama şansı olmayan 
bir biçimde kalırlar. Uzun erim-

de de aslında 
dirençleri düşük olur, 

ortalama yaşam süreleri düşer, 
yaratıcılıkları sınırlanır. Bu çocuk-
lar erişkin olduklarında ortaya 
bir bilimsel yapı, bir sanat ürünü, 
yaratıcı bir roman, bir senaryo, 
bir estetik ürün, bir mimari ürün 
koyamazlar. Zeka gelişimleri 
yeterli olamayacağı için iyi eğitim 
de alamazlar… Yoksulun kızı/
oğlu yoksul kalır. Köylü, köyü 
kalır; reaya oğlu reaya!

Ülkemizde yoksullaştırma 
politikası uygulanıyor

Ne yazık ki halkımızın çok bü-
yük bir kesimi, son birkaç aydır 
özellikle Aralık 2021’den bu yana 

bir yoksullaştırma süreci yaşıyor. 
Özellikle vurguluyorum yoksul-
laşma değil ‘yoksullaştırma’... 
Siyaset biliminde şöyle bir kuram 
vardır: Yoksullaştırılan, çaresizleş-
tirilen, ezikleştirilen, seçeneksiz 
bırakılan insanlar kendilerine 
bu eziyeti, bu zulmü yapanların 
eteklerine yapışırlar. Stockholm 
sendromu diye bir sendrom. Ken-
dine işkence ve eziyet yapanlara 
aşık bile olabiliyor hatta tapabi-
liyor bu sendromu yaşayanlar. 
Dolayısıyla Türkiye’de hala bunca 
korkunç yoksullaştırıcı zulüm poli-
tikalarına karşın, iktidar oylarının 
dörtte bir dolayından aşağıya 
inmeyişini bu kurama dayalı açık-
layabiliriz.

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

MAZERETiM VAR 
ASABiYiM BEN!



Konya’da düzenlenen 5. 
İslami Dayanışma Oyun-
ları için kentte bulunan 

Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Emin Müftüoğlu, oyun-
ların bisiklet sporuna olan kat-
kısını değerlendirdi. Müftüoğlu, 
“Türk bisiklet tarihi için tarihi bir 
haftayı geride bırakıyoruz. Kapalı 
olimpik veledromu ilk defa Kon-
ya’da yapıldı. Burası önümüzdeki 
yıllarda Türk bisikleti için ger-
çekten bir mihenk taşı. Buradan 
dünya ve olimpiyat şampiyon-

ları çıkacak. Ülkemizde yokken 
Avrupa Şampiyonu çıkartan bir 
bisiklet ailesi buradan elbette 
olimpiyat ve dünya ile ilgili büyük 
hayalleri ve hedefleri var. İnanıl-
maz bir heyecanla başladık ve ilk 
defa sporcularımız burada piste 
çıktılar. Düzgün ve kusursuz bir 
organizasyon oldu. Bu organi-
zasyonda bisikletin ve sporun 
lideri Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu Bakanımıza özel bir 
teşekkürlerimizi ve şükranları-
mızı sunmak istiyoruz. Bisiklet 

ailesine verdiği destek ortada. 
Böyle bir veledromu da ülkemize 
kazandırdı. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
bisiklet ailesi olarak teşekkür 
etmek istiyoruz. Bisiklet ailesi 
Konya’dan iyi anılarla ayrılıyor. 
Herkes çok mutlu, herkes çok 
iyi bir organizasyon olduğunu 
söylüyor” diye konuştu.

Tanıtım elçisi olacak
Türkiye’nin kapalı olimpik ve-
ledroma kavuşmasının sevincini 

yaşadıklarını ifade eden Başkan 
Müftüoğlu şöyle konuştu: “Bu 
veledromda dünya ve Avrupa 
şampiyonaları düzenleyeceğiz. 
Dünya kupaları düzenleyeceğiz. 
Burası turizmde de büyük katkı 
sağlayacak. Hep birlikte Spor 
Bakanlığı, Bisiklet Federasyonu 
hem Konya halkıyla birlikte bu 
veledromu en iyi şekilde kulla-
nıp, hem turizm açısından hem 
spor açısından ülkenin en büyük 
tanıtım tesislerinden birisi ola-
cak.” DHA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Türk bisiklet tarihine katkısının 
önemine değindi. Başkan Müftüoğlu, “Türk bisiklet tarihi için tarihi bir haftayı geride bırakıyoruz. Kapalı olimpik veled-
romu ilk defa Konya’da yapıldı. Burası önümüzdeki yıllarda Türk bisikleti için gerçekten bir mihenk taşı” dedi

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 

SÜPER Lig ‘in 2. 
haftasında Adana 
Demirspor, saha-

sında ağırladığı Sivasspor 
‘u rahat geçti. Adana 
ekibi Belhanda, Onyekuru 
ve Akintola’nın golleriyle 
sahadan 3 puanla ayrıldı. 
Mücadelenin ardından 
Adana Demirspor’un baş-
kanı Murat Sancak basın 
mensuplarına önemli 
açıklamalarda bulundu. 
İtalyan yıldız Mario Ba-
lotelli’nin durumuna ise 
Sancak maçın ardından 
yaptığı açıklamada flaş 
sözlerle yanıt verdi.  Mu-
rat Sancak maçın ardın-
dan yaptığı açıklamada, 
“Balotelli kalırsa başımızın 
üstünde yeri var ama 
gitmek isteyeni de zorla 
tutmayız. Sözleşmesinde 
serbest kalma maddesi 
var. Eğer gitmek isterse 
ödeyen takım alıp götüre-
bilir.” ifadelerini kullandı.  
Sivasspor maçında Mario 
Balotelli yedek olarak baş-
ladı. 64. dakikada Assom-
balonga’nın yerine oyuna 
dahil oldu. 

Montella’dan Balotelli 
açıklaması
Mücadelenin ardından 
düzenlenen basın top-
lantısında da Adana 
Demirspor teknik direk-
törü Vincenzo Montella, 
kendisine yöneltilen Balo-
telli sorularına “ Transfer 
süreçlerini ben yönetmi-
yorum ve Balotelli 
ile ilgili bir karar 
verilecekse ben 
vermek istemem. 
Ben, takımı maça 
hazırlayıp 
sahada nasıl 
dizileceği 
ile ilgile-
niyorum.” 
yanıtını 
verdi.

Adana’da 
küllerinden 
yeniden doğdu
Geçtiğimiz sezon 
başında vefat eden 
ünlü menajer Mino 
Raiola ile birlikte 
Adana’ya gelerek 
dünya futbolunun en 
çok konuşulan trans-
ferlerinden birine imza 
atan Adana Demirspor, 
İtalyanlar’ın hırçın çocuğu 
Balotelli’yi renklerine 
katmıştı. Akıllarda 
birçok soru işareti 
olmasına rağmen 
Samet Aybaba 
dönemi sonrası 
Montella ile 
birlikte çıkı-
şa geçen 

yıldız futbolcu yeniden 
Avrupa’nın en çok konu-
şulan isimlerinden olmayı 
başardı. Balotelli geçtiği-
miz sezon Süper Lig’de 
31 maçta 18 gol attı ve 
4 asist yapma başarısı 
gösterdi.

Elit hocalarla çalıştı
Oynadığı ilk büyük kulüp 
olan Inter’in formasını 
16 Aralık 2007 tarihinde 
giyen Balotelli, o dönemin 
teknik direktörü Roberto 
Mancini ile birlikte Jose 
Mourinho, Massimiliano 
Allegri, Seedorf, Bren-
dan Rodgers gibi elit 
isimlerle çalıştı. Her yıl 
spor yazarları tarafın-
dan Avrupa’daki genç 
oyunculara verilen ve 
Lionel Messi, Paul Pogba, 
Kylian Mbappé ve Erling 
Haaland gibi isimlerin de 
kazandığı “Golden Boy” 
ödülüne layık görülmüş-
tü. Özellikle 2012 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’nda 
ülkesi İtalya adına attığı 
gol sonrası formasını çı-
kartarak yaşadığı sevinçle 
çok konuşulmuştu. Özel 
hayatında arabası sık 
sık çekilen, “Neden hep 
ben?” yazılı tişörtünü attı-
ğı gol sonrası gösterebile-
cek kadar özgüven sahibi 
olan Balotelli, yaşadığı 
sahadışı olaylarının, en az 
saha içi başarısı kadar çok 
konuşulduğu bir futbolcu 
oldu. Mario Balotelli kari-
yerinde Inter, Manchester 
City, Milan, Liverpool, 
Nice, Marsilya , Brescia 
ve Monza formalarını 

giydi. 

TURK BISIKLETI TURK BISIKLETI 
ICIN MIHENK TASIICIN MIHENK TASI

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Lahtimi de 
işlem tamam

BALOTELLI 
AYRILABILIR
Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor sahasında 
Sivasspor’u 3-0’lık skorla yendi. Mücadelenin ardından 
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan flaş Balotelli 
açıklaması geldi. İtalyan yıldızın transferine dair önemli 
açıklamalarda bulunan Sancak ayrılık sinyalini verdi

BASAKSEHIR’INBASAKSEHIR’IN
RAKIBI KONYARAKIBI KONYA

STOPERE OLSENSTOPERE OLSEN

MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Stadı’nın saha ve zeminin uy-
gunsuzluğu nedeniyle Eskişehir 

Yeni Stadı’nda oynanacak mücadele 
saat 19.15’te başlayacak. Mücadeleyi 
hakem Sarper Barış Saka yönetecek. 
Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Kı-
sal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaş-
manın dördüncü hakemi ise Oğuzhan 
Çakır olacak. Sezonun açılış maçında 

sahasında Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup 
eden Medipol Başakşehir ilk haftayı 
averajla lider tamamlamıştı. Konyaspor 
ise ilk hafta mücadelesinde MKE An-
karagücü ile golsüz berabere kalmıştı. 
Medipol Başakşehir’de sakatlığı geçen 
Nacer Chadli ve takımla çalışmalarını 
sürdüren Mesut Özil de teknik direk-
tör Emre Belözoğlu’nun şans vermesi 
halinde maç kadrosunda yer alabilir.

TRANSFER döneminde fırtına 
gibi esen Galatasaray , bir fut-
bolcuyu daha kadrosuna katıyor. 

Marcao’nun Sevilla’ya transfer olacağının 
anlaşılmasından sonra yerine Konyaspor 
‘dan Abdülkerim Bardakcı’yı transfer eden 
Galatasaray sol kanada da Altay’ın genç 
yıldızı Kazımcan Karataş’ı almıştı. Okan 
Buruk’un orta saha ve hücumcu futbolcu 
isteği üzerine harekete geçen Galatasaray 
yönetimi ilk olarak Sergio Olivieria’yı kad-
rosuna katmış, daha sonra Hollanda’nın 
Az takımından Fredrik Midtsjö kadroya 
dahil edilmişti. Asıl bomba ise İtalya sefe-
rinden gelmişti. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal 
forması giyen Lucas Torreira ve Napoli ile 
sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Dries 
Mertens’i aynı uçakla İstanbul’a getirmişti. 
Forvete de Mostafa Mohammed ve Di-
agne’nin takımdan ayrılmasının ardından 
Erden Timur, Benfica ile görüşmelerini 
sıklaştırarak Seferovic’i satış opsiyonlu 
kiralık olarak Cim Bom’un kadrosuna 

kattı. Hürriyet’in haberine göre; Galatasa-
ray, Midtsjö’den sonra bir Norveçli daha 
transfer ediyor. Sarı kırmızılılar, Sevilla’ya 
giden Brezilyalı futbolcunun yerine Norveç 
Milli Takımı ve Gent’in savunma oyun-
cusu Andreas Hanche-Olsen’i getiriyor. 
Bonservisi için 3 milyon Euro ödenecek 
25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme 
imzalanacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de ikinci hafta ma-
çında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

Galatasaray stoper transferinde Gent forması giyen Andreas 
Hanche-Olsen’i gündemine aldı. Sarı kırmızılı takım savun-
maya Hollandalı oyuncuyu almak istiyor

TRABZONSPOR, 
Mountassir Lahtimi 
transferi için kulübü 

ve kendisi ile anlaşmaya 
vardı. Spor Toto Süper Lig 
‘in ikinci haftasında oynan 
Trabzonspor -Hatayspor 
karşılaşmasında kolu 
kırılarak hastaneye kaldı-
rılan Edin Visca’dan kötü 
haber gelmişti. Uzun süre 
sahalardan uzak kalacağı 
öğrenilen Boşnak yıldız’ın 
yerine takviye yapılması 
için transfer çalışmaları da 
hız kazanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından 
Trabzonspor, 21 yaşında-
ki Faslı kanat oyuncusu 
Mountassir Lahtimi’nin 
de transferini bitirdi. Faslı 
oyuncu 21 yaşında olduğu 
için yabancı kontenjanına 
takılmayacak.

Ülkesinin takımlarından 
FUS Rabat’ta forma giyen 
Lahtimi, sağ ve sol kanatta 
görev yapabiliyor. Kari-
yerinde şu ana kadar 49 
maça çıkan Lahtimi, 7 gol 
atarken 8 de asist yaptı.



GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, 
müsabakanın hakemi Kadir Sağlam’ı eleştirdi. Sağ-
lam’ın topun oyunda kalma süresini kısalttığını iddia 

eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tür maçı 
çok fazla durduran, ritmi yavaşlatan hakemler 
karşımıza çıkacak. Çok fazla alt ligde maç yönetti-
ği için buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. 
Üç kere avantajı durdurdu. Her aut atışı neredeyse 

1 dakikaya yakın sürüyor. Türk futbolu için hep oyu-
nun hızlanmasını, kalitenin artmasını istiyoruz ama bu 

hakemlerle bunun olması çok zor. Bu tür hakemler to-
pun oyunda kalma 

süresini neredeyse 
40-45 dakikalara 

düşürebilirler.” 

SPOR Toto Süper Lig’in 2. hafta-
sında deplasmanda Galatasaray’ı 
1-0 yenen Bitexen Giresunspor’un 
Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi 
savunma yaptıklarını ve buldukları 
pozisyonu değerlendirerek istedik-
leri 3 puanı aldıklarını söyledi. Ke-
leş, Nef Stadı’nda yapılan maçtan 
sonra düzenlenen basın toplantısın-
da, açıklamalarda bulundu. Kazan-
dıkları için çok mutlu olduklarını 
dile getiren Keleş, “İlk hafta kendi 
sahamızda iyi oynamamıza rağmen 
kaybetmiştik. Bugün kazanmak 
istiyorduk. Nasıl kazanmamız 
gerekiyorsa öyle oynadık.” dedi. 
Galatasaray’ın maça baskıyla başla-
dığını anlatan yeşil-beyazlı takımın 
Teknik Direktörü, şunları kaydetti: 
“İlk 10 dakikada şans da yanımız-
daydı. Verdiğimiz birkaç pozisyonu 
değerlendiremediler. Sonrasında 
oyuncularım biraz daha rahatladı. 
Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha 
önce de golü atabilirdik. Bugün 
savunma kısmını iyi yaptığımızı 
düşünüyorum. Pozisyonlar verdik 
ama çok net değildi. Oyuncularım 
bu maçta mücadele kısmını 
öne çıkardı. Yeni kurulan bir 
takımız, uyum sürecimiz var. 
Mütevazi bütçelerle iyi kad-
rolara ve dev bütçelere karşı 
yarışmak istiyoruz. Geçen 
sezon yaptığımız iyi işleri bu 
sezon da devam ettirmek is-
tiyoruz. Galatasaray’a geçmiş 
olsun. İnanılmaz bir atmos-
fer vardı. Buradan 3 puanla 
çıkmak çok zor. Bundan 

sonra da zor olacağına inanıyorum. 
İnanılmaz bir kadro kalitesi var. 
Bugün oyunun savunma kısmını iyi 
yaptık, yakaladığımız pozisyonu de-
ğerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı 
aldık.” Hakan Keleş, Galatasaray’ın 
4-4-2’ye dönmesini değerlendire-
rek, “Kenarları iyi kapattık. Merkez 
hücumlarda etkililerdi ama çift 
santrfora dönmek bazı orta sahayı 
kaybettiriyor. Gerekli önlemleri 
aldık. Galatasaray’ın inanılmaz bir 
orta sahası var. Ofansif gücü müt-
hiş. Oyuncularım alanları iyi kapat-
tı.” ifadelerini kullandı. Şu anda 8 
yabancı oyuncuları bulunduğunu 
dile getiren Keleş, “Kadromuzda 
8 yabancı oyuncu olduğu için kural 
hatası yapma ihtimalimiz yok. 
4-5 yabancı oyuncu daha almayı 
düşünüyoruz. Forvet, orta saha ve 
kenarlara oyuncu alacağız. Uzun 
zamandır haber beklediğimiz 1-2 
oyuncu var. İnşallah güzel bir 
kadro oluşturacağız.” diye ko-
nuştu. Hakan Keleş, Galatasa-
ray’ın oyuncusu Ömer Bayram 
ile ilgilendiklerini belirterek, 

“Ömer de bizimle ilgilenirse 
aramıza katarız. Kendisiyle ça-
lışmayı istiyoruz ama oyuncu-
nun bizi tercih etmesi önemli. 
Bizim gibi Anadolu kulüplerini 
tercih ederken zorlanıyorlar. 
Geçen sezon Okan Kocuk geldi, 
inanılmaz bir performans sergile-
di. Şu an Muslera’dan sonra kaleyi 
koruyacak kişi. Geçen seneki 
performansı burası için yeterli.” 
açıklamasını yaptı.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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YINE HUSRAN...YINE HUSRAN...
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, konuk 
ettiği Bitexen Giresunspor’a 1-0 yenildi. Sarı kırmızılı 
camiada yenilgi sonrası büyük bir hüsran yaşandı

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasın-
da yapılan Galatasaray-Bitexen 
Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 

sona erdi. 2. dakikada Van Aanholt’un 
soldan ortasında ceza sahasındaki Gire-
sunsporlu savunma oyuncusu Sergen’in 
ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci 
Onurcan’da kaldı. 4. dakikada Olivei-
ra’nın yaklaşık 30 metreden kullandığı 
serbest vuruşta meşin yuvarlak üst 
direkten döndü. 13. dakikada orta sa-
hada aldığı topla ceza sahasına sokulan 
Yunus Akgün pasını içerideki Kerem 
Aktürkoğlu’na verdi. Bu oyuncunun 
rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan 
sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri 
son anda kornere çeldi. Mücadelenin 
ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 65. 
dakikada Nelsson’un savunmadan uzun 
pasında savunma arkasına sarkan Sefe-
rovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı 
daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli 
golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan’ı 
geçen top yandan auta çıktı. 76. daki-
kada ceza sahası içi sağ kanatta topla 
buluşan Hayrullah Bilazer’in dar açıdan 
vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera 
meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. 
Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı’nın 
kısa düşen geri pasında araya giren 
Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak 
kendisini karşılayan kaleci Muslera’dan 
sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları 
havalandırdı: 0-1. 82. dakikada sol ka-
nattaki Kazımcan Karataş’ın ortasında 
altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi 
ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci 
Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve 
meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 
Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlü-
ğüyle sona erdi.

Taraftarı önünde yenildi
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasın-

da sahasında Bitexen Giresunspor’a 
1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk 
puan kaybını yaşadı. Nef Stadı’nda 
dolu tribünler önünde oynanan maça 
iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda 
rakibine baskı kurarken aradığı golü 
bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon 
vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 
0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya sistem 
değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 
savunmada büyük açıklar verse de kale-
sini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev 
sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon 
üretmekte zorlandı. Savunmada Abdül-
kerim Bardakcı’nın büyük hatası sonucu 
77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan 
Giresunspor, son dakikalardaki baskıda 
rakibine gol şansı vermedi ve müsaba-

kadan 1-0 galip ayrıldı. Teknik direktör 
Okan Buruk yönetiminde taraftarı 
önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasa-
ray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini 
yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk 
haftasında deplasmanda Fraport TAV 
Antalyaspor’u 1-0 mağlup etmişti. İlk 
haftada sahasında Adana Demirspor’a 
mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise 
sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla 
tanıştı.

Giresunspor iki kere başardı
Bitexen Giresunspor, Süper Lig’de 

iki sezon üst üste İstanbul’da Galatasa-
ray’ı mağlup etmeyi başardı. Karadeniz 
temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper 
Lig’de deplasmanda sarı-kırmızılılarla 
yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyaz-
lı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada 
aynı skorla mağlup etti. Galatasaray’ın 
yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı 
frikikte gole çok yaklaştı. Müsabakanın 
4. dakikasında kazanılan serbest vuruşta 
topun başına Oliveira geçti. Portekizli 
futbolcunun çok sert vuruşunda barajı 
ve kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst 
direğe çarparak oyun alanına döndü.

Okan Buruk, çift santrfora döndü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan 

Buruk, devre arasında sistem değişikli-
ğine gitti. Müsabakaya 4-2-3-1 dizilişiyle 
başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda 
kurduğu baskıya rağmen golü bulama-
dı. Mücadelenin devre arasında Emre 
Akbaba’yı oyundan alan Okan Buruk, 
yerine Bafetimbi Gomis’i sahaya sürdü. 
Fraport TAV Antalyaspor karşılaşma-
sında son dakikalarda oyuna dahil olma-
sının ardından galibiyet golünü getiren 
Gomis’in girmesiyle sarı-kırmızılılar, 
4-4-2 formasyonuna döndü.

Torreira ve Mertens ilk kez sahada
Galatasaray’ın yeni transferleri Lucas 

Torreira ile Dries Mertens, ilk kez 
sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Kar-
şılaşmaya yedekler arasında başlayan 
Uruguaylı futbolcu Torreira, 61. dakika-
da Sergio Oliveira’nın yerine oyuna gir-
di. Torreira, 5 numaralı formayı terletti. 
Belçikalı forvet Mertens ise 78. dakika-
da Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil 
oldu. Altyapıdan yetişen Hamza Akman 
ile yeni transfer Kazımcan Karataş da ilk 
kez bir resmi maçta Galatasaray forma-
sını giydi.

Abdülkerim’in hatası gole neden oldu
Galatasaray’ın yeni transferi Abdül-

kerim Bardakcı’nın hatası sonrasında 
konuk takım golü buldu.

Mücadelenin 77. dakikasında kendi 
yarı alanının ortalarındaki Abdülke-

rim, pasını kaleci Fernando Muslera’ya 
aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya 
giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi 
ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına 
çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Mus-
lera’dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı 
ağlarla buluşturdu.

Hakem Kadir Sağlam sakatlandı
Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, 

kısa süreli sakatlığının ardından maçı yö-
netmeye devam etti. Karşılaşmanın 69. 
dakikasında oyunu durduran Sağlam, 
Galatasaray yedek kulübesinin önüne 
gelerek sağ arka alt adalesinden sorun 
yaşadığını bildirdi. Sarı-kırmızılıların 
sağlık ekibinin müdahale ettiği Kadir 
Sağlam, sahaya döndü ve 72. dakikada 
oyunu tekrar başlattı.

45 bin taraftar izledi
Galatasaray’ın bu sezonki ilk iç saha 

maçını 45 binin üzerinde taraftar tri-
bünden izledi. Sarı-kırmızılı kulüpten 
Nef Stadı’ndaki karşılaşmaya 45 bin 484 
taraftarın giriş yaptığını açıkladı. Ku-
lübün sosyal medya hesabında yer alan 
paylaşımda, “Ligin ilk iç saha maçında 
takımımızı yalnız bırakmayan, büyük 
Galatasaray taraftarına teşekkürler. Bir-
likte çok güzeliz.” ifadeleri kullanıldı.

Giresun, galibiyeti taraftarıyla kutladı
Konuk takım, Galatasaray karşısında 

aldığı galibiyetin sevincini taraftarıyla 
yaşadı. Müsabakanın bitiş düdüğünün 
ardından misafir taraftar tribününün 
önüne giden yeşil-beyazlı futbolcular 
taraftarı selamladı.

Nelsson satılmayacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun 

Özbek, Danimarkalı stoper Victor Nel-
sson’a İspanya’nın Sevilla takımından 
teklif geldiğini ancak değerini bulmadan 
oyuncuyu satmayı düşünmediklerini 
söyledi. Özbek, Spor Toto Süper Lig’in 
2. haftasında sahalarında Bitexen 
Giresunspor’a 1-0 yenildikleri maçın 
ardından basın mensuplarına açıklama-
da bulundu. Marcao’yu transfer eden 
Sevilla’nın Nelsson’a 
da teklif verdiğini 
belirten Dursun 
Özbek, “Nelsson ile 
ilgili Sevilla’nın tek-
lifi masada. Ancak 
istediğimiz rakam 
değil. İstediğimiz 
rakam gelmediği 
sürece Nelsson’u 
satmayı düşünmü-
yoruz. Önemli bir 
oyuncumuz. Takımın 
önemli bir oyuncusu-

nu istediğimiz rakam gelmeden, değerini 
bulmadan satmayı düşünmüyoruz.” diye 
konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün başka-
nı, yaklaşık 45 bin taraftarın önünde 
mağlup oldukları maçtan dersler çıka-
racaklarını dile getirerek “Lig uzun bir 
maraton. Buradan çıkaracağımız dersler 
var. Bundan sonraki maçlar için hazırla-
nacağız. Sezonun geri kalanında oyu-
numuzu güzelleştirmek için eksik kalan 
yerlerimiz varsa bunlar bize bir gösterge. 
Transfer sezonuna devam ediyoruz. 
Önümüzdeki maça odaklandık.” ifadele-
rini kullandı. Taraftarlarından sezon bo-
yunca destek beklediğini anlatan Özbek, 
şunları kaydetti: “Çok güzel bir atmosfer 
vardı. Taraftarımız bizi destekliyor ve 
desteklemeye devam edecek. Onlardan 
ricam bu. Henüz sezonun başındayız. 
Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu 
yolda özellikle Cumhuriyet’in 100. yıl 
dönümünde şampiyonluğu yakalamak 
için elimizden geleni yapacağız. Daha 
güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyo-
ruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. 
Bundan sonraki dönemde daha dikkatli 
olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu 
taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, 
onları mutlu etmemiz gerek. Alınan 
netice elbette kabul edilebilir değil. 
Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu 
düşünüyorum.”

Daha başarılı olacağız
Özbek, yenilen golde büyük hatası 

olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili 
soru üzerine, “Abdülkerim önemli bir 
oyuncumuz. Kendisinden beklentimiz 
çok yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar 
olabilir. Bundan sonra daha dikkatli 
olmalıyız. Lig devam ediyor. Henüz 2. 
haftadayız. Bundan sonraki haftalarda 
daha başarılı olacağız.” şeklinde görüş 
belirtti. Galatasaray Kulübü Başkanı, 
hakem kararları ve topun oyunda kalma 
süresiyle ilgili, “Hakemlerle ilgili sezon 
başında bir yorum yapmak yanlış. Bazı 
kararlarında adil değildi ama sezonun 
başında böyle bir yorum yapmak uygun 
değil. Önümüzdeki haftaya odaklanaca-
ğız, daha iyi olacağız.” dedi.

HAKAN SONGUR

İstediğimiz 3 puanı aldık Hakem eleştirisi

GALATASARAY Teknik 
Direktörü Okan Buruk, 
Spor Toto Süper Lig’in 2. 
haftasında 1-0 kaybettik-
leri Bitexen Giresunspor 
maçında oyuncularının 
normal bireysel performans-
larının altında kalmasına 
üzüldüğünü söyledi. Bu-
ruk, Nef Stadı’nda Bitexen 
Giresunspor ile yaptıkları ve 
1-0 mağlup oldukları maçın 
ardından düzenlenen basın 
toplantısında, açıklamalarda 
bulundu. Karadeniz temsil-
cisinin iyi savunma yaptığını 
anlatan Okan Buruk, şunları 
kaydetti: “Bugün maç öncesi 
hedeflerimiz kendi seyirci-
miz önünde 3 puanı almak-
tı. Maça da bu coşkuyla 
başladık. Büyük bölümde 
maçı kazandıracak, Gala-
tasaray seviyesindeki net 
pozisyonları yakalayamadık. 
Rakibimiz de iyi savunma 
yaptı. Ancak biz daha iyi 
şeyler yapabilirdik. Benim 
üzüldüğüm bireysel perfor-
mansların kendi kalitemizin 
altında kalmasıydı. Ka-
natlardan üçüncü bölgeye 
girdiğimizde daha kaliteli 
işler yapabilirdik. Bu kaliteyi 
ortaya koyamadık. Daha net 
pozisyonlar yakalayabilir-
dik. Oyuna hükmettiğimiz, 
rakibin gol atamayacağı 
görüntüsünde bir maç olsa 
da bireysel hatayla maçı 
kaybettik. İyi mücadele 
eden bir Giresunspor vardı. 
Bizim de bir hatamızdan 
maçı kazandılar. Onları teb-
rik ediyorum. Kendimiz için 
de en kötü bireysel perfor-
mansı gösterdik. Mücadele, 
baskı, rakipten topu geri 
alma vardı ama daha fazla 
üretmemiz gerekirdi.” İkinci 
yarıya Bafetimbi Gomis’i de 
alarak çift santrfora dön-
düğünü hatırlatan Buruk, 
“İkinci forveti sokmaktaki 
planlarımız gerçekleşmedi. 
Bireysel olarak herkes kendi 
kalitesinin altında kaldı. Bu 
da bize sonuç getirmedi. Ra-
kibin bizim sahamıza gelme 
şansını çok az verdik ama 
bizim daha fazla üretmemiz 
gerekirdi.” ifadelerini kul-
landı. Bu sezon iç sahadaki 
ilk maçlarına çıktıklarını 
hatırlatan Okan Buruk, 
“Genel olarak Türk oyuncu-
lar daha hassas ve duygusal 
oluyorlar. Daha çabuk etki-
leniyorlar. Bu, genel olarak 
Türk futbolunun ve futbol-
cusunun sorunlarından biri. 
Bugün onların istedikleri 
oyun olmadı ama bundan 
sonra olacaktır. Abdülke-
rim’de de her oyuncu hata 
yapabilir. Oyuncularımızı 
tekrar ayağa kaldırıp lige 
hazır hale getireceğiz.” diye 
konuştu.

Bireysel hatayla Bireysel hatayla 
maçı kaybettikmaçı kaybettik



KÜLTÜR Bakanlığı ve Gençlik İl Spor Müdür-
lüğü tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen 
Teknofest Türkiye etkinlikleri kapsamında 
Gençlik Oyunları Festivali’nde  Türk pop 
müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, 
sahne aldı. Anadolu Motor ve Doğa Sporları 
Derneği tarafından Afyonkarahisar valiliği 

ve belediyesinin katkılarıyla ücretsiz 
katılımla gerçekleştirilen konsere 
20 bin kişi katıldı. Saatler ön-
cesinden alanda yerini almaya 
başlayan Atiye hayranları her 
şarkıya dev bir koro halinde 
eşlik ettiler. İki dansçısı ve 

orkestrasıyla sahnede 
güçlü bir performans 

sergileyen Atiye, 
konserin ilk 

dakikala-
rında 
yağma-
ya baş-

layan ve 
dakikalar 

içinde hızlanan  yağmura 
rağmen konserine hiç ara 

vermeden iki saat bo-
yunca sahnede art arda 
en sevilen şarkılarını 
seslendirdi. Atiye’yi 
dinlemeye gelen bin-
lerce seveni de yağan 
yağmura aldırış etme-
den konser alanını terk 
etmeden son anına 
kadar eğlendileri. 

Silivri’de yoğurt festivalinin 
bu yıl 60.’sı düzenlendi. Dü-
zenlenen festivalde Silivri 

yoğurdu Türk Patent ve Marka 
Kurumunca tescillenerek coğrafi 
işaret belgesi aldı. Silivri Yoğur-
dunun coğrafi işaret belgesi TPE 
yetkilisi tarafından Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’a 
takdim edildi. Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, festiva-
lin 1.gününde sahne performans-

ları sonrasında Silivri Yoğur-
dunun coğrafi işaret belgesini 
aldığını müjdeledi.

Coğrafi işaretlemesi alındı
Silivri yoğurdunun coğrafi 
işaretlemesinin alındığını dile 
getiren Silivri Belediye Başkanı 
Yılmaz, “Bütün yerleşim yerleri 
şehirler kültürleriyle tarihleriyle 
lezzetleri ile övünür. Literatür-
lere geçebilmek için çeşitli kalite 
onaylarını almak için var gücüyle 
çalışırlar. Mesela, Gaziantep 

şehrinin tam iki yüz tane ürü-
nünün coğrafi işaret belgesi var. 
Peki Silivri’nin doğası kültürü 
yemekleri folklorla, belki de 
Türkiye’nin en müstesna olan 
ilçesi olan Silivri’nin bir coğrafi 
işaretli ürünü var mıydı? Yoktu. 
İşte bizde buradan yola çıktık,60.
sını düzenlediğimiz geleneksel 
Yoğurt festivalinde Silivri’nin 
artık bir coğrafi işareti var, o da 
Silivri Yoğurdu, marka tescili 
yapıldı, coğrafi işaretlemesi alın-
dı. Silivri Yoğurdu artık bundan 

sonra literatürlere girdi. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

MÜGE CESUR ÖZMEN
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SİLİVRİ Yoğurt Festiva-
li’nde sahne alan ünlü 
sanatçı Zara, binlerce 
kişiye unutulmaz bir 
gece yaşattı. Festivalin 
geleneksel Yoğurt Yeme 
Yarışması bu yıl da renkli 
görüntülere sahne oldu. 
60.’sı düzenlenen Silivri 
Yoğurt Festivali halkoyun-
ları ekiplerinin gösterisiyle 
başladı. Gecede gelenek-
sel Yoğurt Yeme Yarışma-
sı da düzenlendi. Renkli 
görüntülere sahne olan 
yarışmaya 2 kişi katıldı. 
Tepsi yoğurdun içine sak-
lanan altını bulma yarışı 
bir hayli çekişmeli geçti. 
Zorlu mücadelede galip 
gelen Zuhal Varışlar oldu. 
Festivalde sahne alan 
ünlü sanatçı Zara, seslen-
dirdiği birbirinden güzel 
türkülerle alanı dolduran 
binlerce Silivriliye unu-
tulmaz bir gece yaşattı. 
Ünlü sanatçı Zara, sesi 
ve sahne performansı 
ile Silivrilileri coştu-
rurken binlerce kişi 
türkülere eşlik etti.

Zara konser verdi
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vintage saat ve gözlük tamircisi 86 yıllık yolculu-
ğuna devam ediyor. Dükkanda sergilenen yarım 
asırlık gözlük ve saatler büyük beğeni topluyor. 
Uzun yıllar kullanıldıktan sonra zarar gören göz-
lük ve saatler burada tekrardan hayat buluyor. 
Kadıköy’ün 4 kuşaklık vintage gözlük ve saat 
tamircisi 86 yıldır Kadıköy’de hizmet vermeye 
devam ediyor. Şu anda dükkanı işleten Gültekin 
Zencirci çocukluktan yetiştiği saat ve gözlük 
tamirciliğinde 49 yıldır sürdürerek asırlık saatleri 
ve gözlükleri yeniden çalışır duruma getiriyor. 
4. kuşak olarak oğluna mesleği öğreten Zencirci 
dedesinden başlattığı ve babasından devraldığı 
zanaatını oğluyla devam ettirmek istiyor.

86 YILDIR
GÖZLÜK
TAMİRİCİSİ!

SİLİVRİ’NİN YOGURDUSİLİVRİ’NİN YOGURDU
İSARET BELGESİ ALDI!İSARET BELGESİ ALDI!


