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Ulaştırma Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, CHP Genel

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve
CHP Milletvekili Burhanettin Bu-
lut'un, Rize Artvin Havalimanı'nın 
3 milyon yolcu garantisiyle yapıldığı
iddiasına cevap verdi. "Rize Artvin
Havalimanı’nda yolcu garantisi

yoktur" diyen Karais-
mailoğlu, "İleri mü-
hendislik teknolojileri
kullanılarak Türk
mühendis ve çalışan-
ları tarafından inşa
edilen dünyadaki sa-
yılı yapılardan biridir.
Sizleri yalanlarınızla
başbaşa bırakıyoruz.
Sizin veliniz kim?"
diye sordu. 
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SİZİN VELİNİZ KİM?

O açıklamalara
yalanlama geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve CHP’li 10 milletvekili, Gezi
davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan 8
ismin aileleriyle kahvaltıda buluştu. Kı-
lıçdaroğlu, “Toplum; demokrasi ve öz-
gürlükler konusunda, bedel ödeyen bu
insanları asla unutmaz. Biz, dolaylı
bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel
ödüyorlar. Bizim görevimiz de bedel
ödeyenlerin yanında durmak” dedi. İma-
moğlu ise “Hukuksuzluğa uğrayan kim
varsa, ona da şekilde davranmaya hazır
bir yönetimiz” ifadelerini kullandı. 
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Esenyurt Belediyesi, ilk kez
ulusal düzeyde 'Yeni Nor-

malde Gençlerin Güçlendirilmesi’
çalıştayı düzenledi. Çalıştayda ko-
nuışan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, "Biz gelece-
ğimizi nasıl inşa edeceğimizi, hangi

alanlarda çalışma ya-
pacağımızı iyi belirle-
meden ilerlersek hem
kaynak israfı açısından
ciddi sorunlar çıkmış
olacak hem de dünya-
nın en önemli olan
insan kaynağını doğru
yönetmemiş olacağız"
dedi. I SAYFA 5
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GENÇLER İÇİN ÇALIŞTAY

Geleceği nasıl 
inşa edeceğiz?

Avcılar Belediyesi'nin CHP'li
Meclis Üyesi Oya Yıldırım

Turan, yakalanadığı amansız hasta-
lığa yenik düştü. Garip Dede Cem-
evi’nden son yolculuğuna uğurlanan
Turan'ın cenaze törenine, CHP 
Milletvekili Dr. Ali Şeker, Avcılar
Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye
Başkanı Turan Hançerli de katıldı.
Belediye Başkanı Turan Hançerli,
“Oya abla hepimizin ablasıydı. Tav-
rıyla haliyle, mecliste, grupta bizlere
yaklaşımıyla gerçek bir ablaydı. Biz
oya ablayı çok özleyeceğiz, yeri 
doldurulamaz” dedi. I SAYFA 9
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O'NU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Oya ablamızın
yeri doldurulamaz

Başrollerini Burak Bozdağ,
Burcu Binici, Dila Danışman,

Recep Cinisli, Ayhan Taş ve Selahat-
tin Taşdöğen'in paylaştığı "Erzurumlu
Mümessil” filminin Beylikdüzü'nde
bulunan bir alışveriş merkezindeki si-
nema salonunda galası gerçekleşti.
Damga'ya konuşan Burak Bozdağ,
“Erzurum ile ilgili ilk sinema filmi.
Erzurum kimlikli oyuncularımız var
ve Erzurumlular olarak ilk defa aynı
projede buluştuk" dedi. I SAYFA 16
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ERZURUMLU 
MÜMESSİL

Ünlü oyuncu
Birce Akalay,

basın mensuplarıyla
sohbet etti. Akalay,
aşk hayatıyla alakalı
sorulara, "Ben bu
konuyla ilgili hiç 

konuşmuyorum.
Bir kere konuştum.

Bu tarz sorular gel-
diğinde geriliyorum.

Hayatımda 
birisi olduğu
zaman sakla-
mıyorum"
yanıtını
verdi. 
Akalay,
geçmişte
Murat
Ünalmış
ve Sarp
Leven-
doğlu
ile nikah
masa-
sına

oturmuştu.  
I SAYFA 13

BEDEL ODUYORLAR!

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından bu yıl ilki düzenlenen

Kırlangıç Gençlik Festivali baş-
ladı. 14-19 mayıs tarihleri ara-
sında Yaşam Vadisi 2. etapta
yapılacak olan festivalde konuşan
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Gençler bu festivalde altı

gün boyunca gençliğini doya
doya yaşayacak. Beylikdü-
zü’nün enerjisine çok inanıyo-
rum. Biliyorum ki gençlerimiz
gençliğini yaşayamıyor. Sizi çok
seviyorum ve iyi ki varsınız" diye
konuştu. Festivalin açılışında
Manuş Baba sahne aldı. I SAYFA 9

ç

AŞK SORUSU
BENİ GERİYOR

www.gazetedamga.com.tr

DOYA DOYA EĞLENİN!
ç

ARKA BAHCEDE
SIYASET VAR!

İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı
Hakan Akkuş, Damga'ya

önemli açıklamalarda bulundu. Esen-
yurt'ta hizmet veren STK'ların siyasal-
laşmasından yakınan Akkuş, "Tüm
dernekler, federasyonlar aklınıza han-
gisi gelirse hepsi siyaset yapmaya çalı-
şıyor. Yaklaşık 730 tane sivil toplum
kuruluşunun merkezi ilçemizde.
STK’ların normalde tüm siyasi parti-

lere eşit mesafede durmaları gerekiyor.
Oysaki STK’ların çoğu arka bahçele-
rinde siyaset yapmaya çalışıyor" 
tespitini yaptı. İYİ Parti İstanbul İl
Başkanlığı tarafından başlatılan Anlat
İstanbul Projesi kapsamında Esen-
yurt'un röntgenini çektiklerini belirten
Akkuş, öne çıkan sorunları şu şekilde
sırakladı; "Sığınmacı sorunu, uyuştu-
rucu sorunu ve eğitim sorunu." 
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ESENYURT’UN 3 BÜYÜK SORUNU VAR

Esenyurt Belediyesi,'nin 
çalışmalarını da değerlendiren

Akkuş, "Belediyeden beklentimiz; daha
çok projeye imza atılması" yoru-
munda bulundu. Yerel seçim-
lerde demokrasi adına CHP ile
ittifak yaptıklarını belirten Akkuş,
"Genel başkanımızın iradesiyle
bu ittifak kurulmasaydı büyük
şehirler asla kazanılamazdı" dedi.
Esenyurt gibi AK Parti'nin kalesi

konumunda olan ilçelerde de İYİ 
Parti olmadan asla kazanılamayaca-
ğını savunan Akkuş, "Esenyurt’un

büyük oyuncuları arasında yeri-
mizi almış durumdayız. Kimsenin
zerre kadar şüphesi olmasın.
Önümüzdeki ilk yerel seçimde
Esenyurt'un belediye başkanı İYİ
Parti’nin adayı olacaktır. Halkımız
bir dahaki yerel seçim için iyi bele-
diyeciliğe hazır olsun" dedi. 
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İYİ PARTİ OLMADAN KAZANAMAZLAR!

SÖYLEŞİ
MESİH EROL
SAYFA 7’DE

BELEDİYE BU
MAĞDURİYETE
ÇÖZÜM BULMALI
Esenyurt’ta 30 bin konut
mağduru olduğunu dile
getiren Hakan Akkuş,
"Mağdurlarla oturup so-
runlarını dinledik.
Durum çok vahim. AKP
zamanında oluşan ve çö-
zülmeyen bu konut mağ-
duriyeti, belediyemiz
tarafından acilen çözüme
kavuşturulmalı.İYİ Parti
olarak konunda takibin-
deyiz" diye konuştu. 

KACAK KIRACI!
Merkez Mahallesi Talim-
hane Sokak'taki bir

apartmanda yaşanan olayda,
yaklaşık 2 ay önce dairesini ki-
raya veren ev sahibi, kiracısı-
nın evin odalarını yüksek ücret
karşılığında başka kişilere kira-
ladığını öğrendi. Ev sahibi evi
kiraya verdiği 3 kişiyle önce
tartıştı, sonra da üzerlerine ka-
pıyı kilitleyerek, Avcılar Polis
Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli
kalan kiracılar 112 Acil Çağrı

Merkezi'ni arayarak, evde
mahsur kaldıkları ihbarında
bulundu. Olay yerine gelen it-
faiye ekibi, ev sahibi ile kiracı-
lar arasında anlaşmazlık
yaşandığını öğrenince müda-
halede bulunmadı. İtfaiye ekibi
geri dönerken, ev sahibi kapıyı
açarak kiracıların evi terk et-
melerini istedi. Bu sırada kira-
cılarla ev sahibi arasında
arbede yaşandı. Kavga büyü-
yünce kiracılar evden kaçtı.
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KAVGA BÜYÜYÜNCE EVDEN KAÇTILAR

Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az
rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek
ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle birbirine girdi

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde 
çiftçilik yapan 28 yaşındaki Meral

Bilgin, azmi ve hayat hikâyesiyle herkesi
kendisine hayran bırakıyor. 2 sene önce
kadın kuaförlüğü yaparken ani bir kararla
çiftçiliğe başlayan Bilgin, tohum üretiyor,
saksıya tohum ekiyor, bitkileri suluyor ve
elleriyle gübre poşetliyor. I SAYFA 9

Kartal Belediyesi, Glutensiz Hayat Derneği, Top-
lum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi iş

birliğiyle hazırlanan etkinlik Kartal Meydanı’nda yapıldı.
Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsi-
len Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardım-
cısı Ali Apaydın, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili
Özlem Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. I SAYFA 4
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ŞEHİRDEN İNDİM KÖYE!

Uzaklaştırma kararı aldığı eski
eşinin oğlunu kaçırdığını iddia

eden Burcu Siyahkaş, hakkında yaptığı
şikayetleri geri almazsa çocuğunu bir
daha geri getirmemekle tehdit ettiğini
söyledi. Siyahkaş, 2 haftadır çocuğunu
göremediğini belirterek, oğlunun bu-
lunması için yardım istedi. I SAYFA 3

ç

ESKİ KOCAM 
oğlumu kaçırdı!Glutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliğiGlutensiz hayat şenliği

İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, Damga'ya konuştu. Siyaset yapmak için Esenyurt’un
çok zor bir yer olduğunu belirten Akkuş, "Tüm dernekler, federasyonlar aklınıza hangisi gelirse
hepsi Esenyurt’ta siyaset yapmaya çalışıyor. İlçemizde yaklaşık 730 tane sivil toplum 
kuruluşu var. STK’ların normalde tüm siyasi partilere eşit mesafede durması 
gerekirken birçoğu arka bahçelerinde siyaset yapmaya çalışıyor" eleştirisinde bulundu

İYİ Parti 
Esenyurt 

İlçe Başkanı
Hakan Akkuş



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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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.
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Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’nden 
Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, bebeklerde kafa şekil bozuklukları hakkında bilgi verdi

Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Ser-
dar Alfidan, omuz yırtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Elektropop alanında Türkiye’nin başarılı bağımsız müzisyenlerinden Nova Norda, 
ilk albümü Paralel Evrende Dünya Tarihi’nin lansman konserini geçtiğimiz akşam 
Dorock XL Venue Taksim Fitaş Sahnesi’nde muhteşem görsel şovlar ile gerçekleştirdi

OMUZ YIRTIĞINI 
CIDDIYE ALIN

Bebeklerin kafa şekillerinde 
sıklıkla simetri bozukluk-
ları görülebiliyor. Her ne 

kadar yenidoğanların kafa yapısı 
aile büyüklerinin kafa yapısına 
benzetilse de, şekil bozuklukları 
kalıtsal sorunlar arasında yer 
almıyor. Çoğunlukla doğumdan 
kısa bir süre sonra ya da ilk birkaç 
ayda kendini belli eden ve bası 
sonucu oluşan bu deformitele-
rin tedavisi, şekil bozukluğunun 
derecesine göre gerekli olabiliyor. 
Bebeğin kafasının arkasında ya da 
yanlarda düzleşme, hatta çökme 
olabiliyor. Bebeklerin kafasındaki 
şekil bozukluğunun yeri ve şidde-
ti, kulakta kayma olup olmadığı 
ve göz mesafelerinin ne kadar 
asimetrik olduğu gibi durum-
lara göre düzeltilmesine gerek 
olup olmadığına karar veriliyor. 
Bebeklerin kafasındaki kıkırdak-
ların, olması gerekenden erken 
zamanda kapanmasıyla oluşan 
kafatası şekil bozukluklarına “kra-
niosinostoz” adı verilmektedir. 
Kraniosinostoz, beynin büyümesi-
ni engelleyerek gelişim problem-
lerine ve fonksiyon kayıplarına 
yol açabilmektedir. Bu tablonun 
erken dönemde fark edilerek 
gerekli müdahalelerin yapılması, 
çocuğun zihinsel gelişimi açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.  
Bebekler doğduklarında kafatası 
içerisindeki sütür adı verilen kı-
kırdak yapılarda belli oranda açık-
lık bulunmaktadır. Bebek 3’üncü 
ayına geldiğinde bu sütürler yavaş 
yavaş kapanmaya başlar ve 18’inci 
ayda hepsi tamamen kapanmış 
olur. Bebeklerin beyni doğdukla-
rında fiziksel olarak küçüktür ve 
vücutla birlikte zaman içerisinde 
büyür. Sütürler arasındaki bu 
esneklik beynin sağlıklı bir şekilde 
büyüyebilmesi için gereklidir. 
Kraniosinostoz durumunda bu 
sütürlerden bazıları erken kapanır 
ve beynin kapandığı bölgeye denk 
gelen kısmı büyüyemez, baskıya 
maruz kalır. Beyin, baskıya maruz 
kaldığı bölgenin karşı istikametine 
doğru büyür ve kafatasında şekil 

bozuklukları oluşur.

Muhtemel nedenler 
Bazen doğuştan kraniosinostoz 

gelişebilmektedir. 
Bebeğin anne karnındaki duruş 

pozisyonu nedeniyle görülebil-
mektedir.

Normal doğumda bebeğin 
dışarı çıkabilmesi için forseps adı 
verilen özel bir cihazın kullanıl-
ması ile oluşabilir.

Zor doğumlarda bebeğin geliş 
pozisyonuna bağlı olarak oluşa-
bilir.

Bebeğin küvözde kalması duru-
munda gelişebilmektedir.

Boyun kaslarındaki kısalık 
nedeniyle oluşabilmektedir.

Mikrosefali (küçük beyinli 
doğma): Küçük beyinli doğumlar-
da beynin büyüyememe durumu 
vardır. Beyin büyüyemeyince 
kemikleri dışa doğru itemediğin-
den kafatası dışa doğru büyümez 
ve kıkırdaklar devamlı hareket 
etmediği ve dışarı iten bir güç 
olmadığı için erken dönemde 
kaynayıp sabitleşir.

Bazen çocuklar doğduğu zaman 
hidrosefali adı verilen kafa içinde 
su artışı sorunu oluşur. Hidrose-
fali ameliyatlarında takılan şantın 
gereğinden fazla su boşaltması da 
beynin içeri doğru büzüşerek ge-
nişlemesini engellediğinden yine 
kafatasındaki sütürlerin erken 
kapanmasına neden olabilir.

Hipertiroidi, fosfat eksikliği, 
mukolipidoz gibi metabolik hasta-
lıklarda da kraniosinostoz gelişimi 
olmaktadır.

Apert sendromu, crouzon send-
romu gibi gen mutasyonlarında 
kraniosinostoz gelişimi olmakta-
dır.

Pozisyonel deformasyon bun-
ların doğuştan olmayan ve en sık 
görülen türüdür. Çocuk özellikle 
3 aya kadar çok fazla hareket 
etmeyip hep aynı pozisyonda 
yatırılırsa kafanın yastığa geldiği 
yer düzleşir, tam karşı istikamette 
alın bölgesi şişer. Bu sorunla çok 
sık karşılaşılır. Aileler özellikle 
bu konuda çok tedirgindir. Bu 

hastalarda kafa yapısı genellikle 
ilk 2 yıl içinde çocuk sağa sola 
dönmeye, yürümeye başladıktan 
sonra, hep aynı yere bası durumu 
ortadan kalkınca kafatası tekrar-
dan orijinal şeklini almaktadır. 
Bebeğinizin kafasındaki şekil 
bozukluğunu kontrol edebilir, 
önleminizi alabilirsiniz

Tıbbi tarama yapılabilir
Bebeğinizin kafa yapısında 

şekil bozukluğu olup olmadığını 
basit bir test ile ön kontrolünü 
sağlayabilirsiniz. Bebeğinizin 
kafasına yukarıdan kuş bakışı 
baktığınızda simetriden uzak 
duruyor ise mutlaka hekimini-
ze danışmalısınız. Tıbbı tarama 
cihazı ile ölçülendirilerek çıkan 
şiddete göre bebeğinizin neye 
ihtiyacı olduğu konusunda fikir 
alabilirsiniz. Bebeğinizin sadece 
yatıştan kaynaklı oluşan şekil bo-
zukluklarında çocuk doktorunuz 
sizi takip edecektir. “12. aya kadar 
geçer” veya “oturmaya başlayınca 
geçer” söylemlerinin bebeğinizin 
şekil bozukluğunun şiddetine göre 
değişeceğini unutmayın. Bu du-
rumun ayrıştırılmasının 3 boyutlu 
bir tıbbı tarama cihazı ile yapıl-
ması önemlidir. Görsel olarak 
hekimin yaptığı ön değerlendirme 
sonrasında tıbbı tarama cihazı ile 
şiddet tespiti yapılarak ortez kask 
tedavisine ihtiyaç olup olmadığına 
bakılır.

KAFA SEKLKAFA SEKLii NEDEN NEDEN
BOZUK OLURBOZUK OLUR??

VÜCUTTA en sık görülen eklem 
ağrılarından biri omuz ağrıları 
olarak belirtiliyor. Kişinin hare-

ketlerini önemli ölçüde sınırlandıran 
omuz ağrıları, tedavi edilmediği takdirde 
günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Omuz 
ağrıları, omuz eklemi ve boyun hastalık-
ları kaynaklı olabiliyor. Bu rahatsızlıklar 
içerisinde omuz döndürücü manşet yırtık-
ları başlıca sebep olarak yer alıyor. 
Hafif şikayetlerle başlayıp, günlük 
yaşamı alt üst edecek kadar şiddet-
lenebilen bu ağrılarda, uygun tedavi 
için doğru teşhisin konulması büyük 
önem taşıyor. Omuz hareketlerinin 
sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesin-
de kilit rol oynayan 4 adet rotator 
manşet kası vardır. Vücutta en sık 
bu kaslarda yırtık görünür. Yırtık-
lar, omuz eklem hareketlerinin çok 
çeşitli olması, sıklıkla zorlanmaya 
maruz kalması ve yaşlanmayla birlikte 
kasların ve bu bölgenin anatomik yapısın-
daki değişimlerinden kaynaklanır. Özel-
likle yaşla birlikte kürek kemiğinin bu kas 
grubu üzerinde kalan bölgesindeki anato-
mik yapı, bazı insanlarda kemik uzantılar 
oluşturarak kasları sıkıştırmakta ve uzun 
vadede yırtılmasına neden olabilmektedir. 
Bu kas sıkışması uzun vadede kasların 
yapılarını bozar ve kaslarda yıpranmaya 
ve erozyona neden olur. Bu yıpranma 
ise ani zorlanma veya uzun süreli akti-
vite sonrasında kaslarda yırtılmalara yol 
açabilir.  Omuz yırtığının hangi derecede 
olduğu muayene ve çekilen omuz MR’ı ile 
belirlenmektedir. Bu noktada omuzunda 
ağrı hisseden veya hareket kısıtlılığı ya-
şayan hastaların mutlaka bir ortopedi ve 
travmatoloji hekimine başvurması gerek-
mektedir. Zira eğer kas yıpranmaları veya 
sıkışma safhası yırtığa dönüşmeden veya 

hafif yırtık seviyesinde iken tespit edi-
lebilirse sorun büyümeden basit şekilde 
tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. 
Bu noktada ilk olarak belirli süre hareket 
kısıtlaması ve ilaç tedavisi verilmelidir. 
Alınan yanıta göre fizik tedavi veya omuz-
daki yıpranmanın dengelenmesi amacıyla 
PRP (halk arasındaki bilinen adıyla kök 
hücre tedavisi) enjeksiyonu denenebilir. 

Vakit kaybetmeden cerrahiye başvurun
Eğer yırtığın boyutu tam kat yırtık 
olarak isimlendirilen ileri derece yır-
tığa dönmüş ise vakit kaybetmeden 
cerrahi işlem uygulanmasında fayda 
vardır. Çünkü onarılmamış yırtıklar 
iyileşme potansiyeli taşımadığı gibi 
uzun vadede hastanın hem omuz 
ağrılarını hem de omuz hareket kı-
sıtlılığını arttıracaktır. Diğer yandan 
bazı hastalar durumun ciddiyetini 
yeterince idrak edememekte ve tam 
kat yırtıklarda tedaviyi özellikle de 

cerrahi tedaviyi kabul etmemektedir. Bu 
durumdaki hastalar ilerde daha büyük cer-
rahi işlemlerle karşı karşıya gelmekte ve 
tedavilerden aldıkları verimin ciddi şekilde 
düştüğünü bilmeleri gerekmektedir. 

ALBÜMÜN ilk konseri için bir ay 
boyunca yoğun bir tempo ile çalı-
şan Nova Norda, sahnede yarattığı 

bambaşka bir dünya ile paralel evreni 
adeta sahnede izleyiciye yaşattı. Büyü-
lü bir dünyanın içinde gibi 
hissedilen gecede, Sebahat 
Karcı ve Can Sübiler’in 
titizlikle hazırladığı dekor 
da büyük ilgi gördü. Nova 
Norda ve ekibinin gerçek-
leştirdiği sahne şovları ise 
geceye damgasını vurdu.   
Nova Norda’nın lansman 
konseri için özel olarak 
dikilen paralel evren 
kostümleri, bu dünyanın 
otorite kodlarını değiştir-
mek üzerine tasarlandı. 
Nova Norda dışında 
müzisyenler için 
de özel olarak 
dikilen kos-
tümler Gizem 
Albohayre imzası 
taşıyor. Dünya tarihi 
başka türlü olsaydı bizi 
nasıl bir dünya bekliyor 
olurdu temasından yola 
çıkarak hazırladığı albüm 
hikayesini konserde hem 
sahne performansı hem 
de görsel çalışmaları ile 
canlandıran sanatçı, 
dinleyicilere unutulmaz 
anlar yaşattı.

Hayatının en 
güzel konseri
Albümün çıkma-

sının üzerinden kısa bir süre geçmesine 
rağmen tüm şarkılarını dinleyicilerle hep 
bir ağızdan seslendiren Nova Norda, 
albümde yer alan ve geçtiğimiz yıl vefat 
eden halası için yazdığı Pelin şarkısın-
da ise duygulanarak seyircilerin şarkıyı 
söylemesiyle duygusal anlar yaşadı. Nova 
Norda, konser ile ilgili duygularını şu 

sözlerle dile getirdi: ‘’Hayatımın en 
özel konserini geçirdim. Ayların 

planlaması, 200den fazla insa-
nın emeği olan bir albüm ve 

heyecandan haftalardır gün 
doğmadan uyandığım müthiş 

heyecanlı bir süre-
cin son durağı bu 

konser oldu. 1000 
kişinin hep bir 
ağızdan daha 
yeni çıkmış bu 
albümün tüm 
parçalarını 
ezbere söyle-
diğini görmek, 
anlatamam 
nasıl büyüleyici 
bir his! Acayip 
çalışkan ve aile 
gibi bir ekip ola-
rak verdiğimiz 
yoğun emekle 
önceki işleri-
mizin üzerine 
ekleye ekleye 
ilerlediğimizi 
ve geri dönü-
şünü dinleyici-
lerden almayı 
başardığımızı 
hissediyorum, çok 
gururluyum, çok 
duygulanıyorum! ‘’

HAFIF ve orta şiddetteki 
şekil bozuklukları, bebek 
6 aydan küçükse; başının 
sırtüstü yatarken pozis-
yonlanması, egzersizler 
ve yüzüstü aktivitelerle 
düzelebilir. Erken dönem 
yapılan tespitlerde çoğun-
lukla pozisyonlama ile 
iyileştiği görülür, ancak bu 
iyileşmenin de takibi yine 
tıbbı tarama cihazları ile 
ve multidisipliner yaklaşım 
ile yapılır. Aşırı şiddette-
ki şekil bozukluklarında 
gecikmeden kask tedavisi 
uygulanır.   Bazı durum-
larda ebeveynlerin panik 
yaklaşımı ile birlikte çok 
da sonucu değiştirmeyen 
tetkikler istenebilir. Bunun 
kararı verilmeden önce 
yine multidisipliner olarak 
gerekliliğinin konuşulma-
sı, bebeğin gereksiz yere 
radyasyona maruz kalma-
sının önüne geçer. Kafa 
şekil bozuklukları sizi erken 
dönemde endişelendirme-
melidir ama “bir şey ol-
maz” deyip durumu kendi 
haline bırakmak da doğru 
bir yaklaşım değildir. Bu 
durumda erken dönemde 
önlem almak için doktora 
başvurmak önemlidir. 

ATIYE, Türkiye’nin ilk fusion 
pop albümü  ‘Deli İşi’ni Miks-
larj etiketiyle dinleyicileriyle 
buluşturuyor. Dokuz şarkıdan 
oluşan albüm Atiye’nin dokuz 
yıl aradan sonra yayınladığı ilk 
albüm.

Albümün enerjik çıkış şarkısı 
Dalgana Bak’ın video klibi 
Londra’da yaşayan yönetmen 
Irmak Altıner tarafından 
8mm film kamerasıyla çekildi. 
Çekimleri 3 gün süren klibe 
Londra metrosu set için özel 
olarak kapatıldı. Klip ayrıca 
Londra’da  Hackney, Shoredit-
ch, Bethnal Green ve Dals-
ton’da çekildi.

Özgür hissettiren video klip
Atiye’nin klip için yapı-

lan fotoğraf çekimi (tercihi: 
Zendaya - Keira Knightley gibi 
ünlülerin portre fotoğrafçısı) 

Emily Hope tarafından gerçek-
leştirildi. Styling’de Ece Özel 
ile çalışan Atiye tamamı kadın-
lardan oluşan takım ile çalıştı. 
Özgürlük ve refah hissiyatı 
aktarmaya odaklanan video ile 
Atiye dinleyicisini özgür his-
setmeye davet ediyor. Klibinde 
dört farklı görünümle karşımı-
za çıkan Atiye, ana look’ların-
da tasarımcı Sudi Etuz’un yeni 
koleksiyonunu tercih etti.

NOVA NORDA SOV!

ZEYNEP VURAL

SEMANUR POLAT

BURAK ZİHNİ

Kast tedavisi 
yapılabilir

Tedavi edilmemesi kötü olurTedavi edilmemesi kötü olur
TEDAVI edilmemiş tam kat yırtıkları 
zamanla kopan kasların boylarının kısal-
masına bağlı olarak onarılmayı güçleş-
tirmektedir. Ayrıca yine tedavisiz kalmış 
tam kat yırtıklar, rotator manşetteki 
diğer 3 kası da zorlayarak onların da 
yırtılmalarına yol açmakta ve onarılması 
mümkün olmayan masif yırtıklara dönü-
şebilmektedir. Bu durumdaki hastalara 

ise tedavide omuz protezi veya kas na-
killeri gibi çok daha büyük ameliyatları 
uygulamak gerekebilmektedir. Erken 
teşhis ve tedavi şansını kaçırmamak, 
eğer gerekli ise de cerrahi yöntemin 
vakit kaybetmeden uygulanmasının has-
tanın omuz sağlığı ile hareket kabiliyeti 
açısından hayati önemde olduğu unutul-
mamalıdır. 

Op. Dr. 
Serdar 
Alfidan

Atiye büyüleyecekAtiye büyüleyecek



BIR an önce çocuğuna 
kavuşmak istediğini dile 
getiren Siyahkaş, “Oğlu-
mu geri istiyorum. Lütfen 
oğlumu bana geri versin-
ler. Bütün yetkilere ses-
leniyorum. Lütfen bana 
yardımcı olun. Yaklaşık 
bir aydır oğlumu görmü-
yorum. Sağlık durumu 
ve psikolojisi ne şekilde, 
babası bana karşı sürekli 
dolduruyor. Annen seni 
sevmiyor. Gelip seni 
görmüyor. Dosyalardan 
vazgeçmedi diye sürekli 
çocuğa psikolojik baskı 
uyguluyor. Oğlumla en 
son geçen hafta pazar-
tesi günü konuşabildim. 
Kendisiyle akılı saatiyle 
konuştuk. Ondan sonra 
bir daha asla konuşama-
dım” şeklinde konuştu.  
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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!
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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
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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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ESKESKii KOCASI KOCASI  
OGLUNUOGLUNU  
KACIRDI!KACIRDI!

PENDIK’TE bir işyerine 
yapılan operasyonda 68,5 
kilogram kaçak tütün ele 

geçirilirken bir kişi gözaltına 
alındı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü görevlileri tarafından 

yapılan çalışmalar kapsamında 
geçtiğimiz perşembe günü 23.00 
sıralarında Pendik Ertuğrulga-
zi Mahallesi’nde kaçak tütün 
ticareti yapıldığı belirlenen bir 
işyerine baskın düzenlendi.  Ya-

pılan operasyonda işyeri sahibi 
M.A gözaltına alındı. İşyerinde 
yapılan aramalarda, 400 adet 
sigara, 1 adet  tütün sarma maki-
nası, 68,5 kilogram kaçak tütün 
ele geçirildi. 

Pendik’te kaçak tütün baskını

ZALIM KAYINPEDER!

DAĞCILIK ve tırmanış spo-
ru yaptığı öğrenilen gencin 
ölüm haberini alan yakın-

ları yasa boğuldu. Polis gencin 
intihar ettiği şüphesi üzerinde 
duruyor.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında 
Kağıthane 4. Levent’te meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre Boğa-
ziçi Üniversitesi son sınıf öğren-
cisi Ömer Pural (23), önceki gün 
akşam saatlerinde yarı zamanlı 
çalıştığı kaya tırmanışı salonuna 
geldi. Burada mesaisini tamamla-
dıktan sonra işyeri çalışanı Barış 
G., Pural’a işyerini kapatacağını 
ve çıkmaları gerektiğini söyledi. 
Bunun üzerine Pural, işyerin-
de biraz daha kalacağını ifade 
ederek Barış G.’ye çıkabileceğini 
belirtti. İşyerinden ayrılan Barış 
G., sabah saatlerinde geri geldi-
ğinde Ömer Pural’ı barfiks demi-
rine asılmış halde buldu. Çalışa-
nın ihbarda bulunması üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
gencin bedeni üzerinde yaptığı 
incelemeler sonucunda hayatını 
kaybettiğini belirledi.

KORKUNÇ 
ÖLÜM!

Olay, 24 Nisan Pazar günü 
Üsküdar Beylerbeyi’nde 
meydana geldi. İddiaya 

göre, Volkan K., 8 yaşındaki 
çocuklarını görmek için 2 sene 
önce boşandığı muhasebeci eşi 
Burcu Siyahkaş’ın yaşadığı eve 
geldi. Oğlu Varol K.’yı evden 
dışarı çıkaran Volkan K., akşam 
olduğunda eve geri dönmedi. 
Burcu Siyahkaş, eski eşi tarafın-
dan oğlunun geri getirilmemesi 
üzerine durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Kadının ifadesini alan 
polis, oğlunu kaçırdığı iddia 

edilen Volkan K.’yı bulmak için 
çalışma başlattı. 

Beni ve ailemi tehdit ediyor
Oğlunu babasına kendi elleriy-
le teslim ettiğini söyleyen Bur-
cu Siyahkaş, “O gün çocuğumu 
görme günüydü. Çocuğumu 
aldı bir daha da geri getirmedi. 
Eski eşimin bir sürü ceza dos-
yaları var. Uzaklaştırma kara-
rını ihlal eden hapis cezası var. 
Hakaret, tehdit ve yaralama ve 
en son da elektronik kelepçeye 
karar verildi. Bu dosyalardan 

vazgeçmezsem çocuğumu 
geri getirmeyeceğini söylüyor. 
Çocuğum bir aydır okuluna 
gitmiyor. Derslerinden geri 
kaldı. Kimin evindedir, evde 
mi yaşıyor, hiçbir fikrim yok. 
Kendisinden bilgi alamıyorum, 
konuşamıyorum. Babasının 
bana söylediği tek şey, ‘Ceza 
dosyalarından vazgeç, çocuğu-
nu o zaman görebilirsin’ diyor. 
Hem beni ve ailemi tehdit edi-
yor. Farklı sosyal hesaplardan 
bana ulaşarak tehdit mesajları 
atıyor” dedi. DHA

Uzaklaştırma kararı aldığı eski eşinin oğlunu kaçırdığını 
iddia eden Burcu Siyahkaş, hakkında yaptığı şikayetleri 

geri almazsa çocuğunu bir daha geri getirmemekle tehdit 
ettiğini söyledi. Siyahkaş, 2 haftadır çocuğunu göremediğini 

belirterek, oğlunun bulunması için yardım istedi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 
23 yaşındaki Ömer Pural, 4. 

Levent’te yarı zamanlı çalıştığı 
işyerinde barfiks demirine asılı 

halde bulundu. 

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen 3 magandadan biri silahla havaya defalarca ateş açtı. 
Kurşunların mutfak camından içeriye girdiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 
korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ma-
gandaları, saklandıkları mezarlıkta olayda kullandıkları silahla birlikte yakaladı

BEYOĞLU Sütlüce’de 
geçtiğimiz aylarda saat 
21.30 sıralarında mey-

dana gelen olayda, sokakta 
yürüyen silahlı 3 magandadan 
biri, tabancasını çekerek de-
falarca havaya ateş açtı. Silah 
seslerini duyan A.C.K., evinin 
mutfak bölümünü kontrol etti-
ğinde camdan içeriye 2 adet 
kurşun girdiğini gördü. Bunun 
üzerine A.C.K. polis ekiple-
rine ihbarda bulundu. İhbar 
üzerine olay yerine gelen 
Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, görgü şahitlerinin ifa-
delerine başvurarak güvenlik 
kamera görüntülerini incele-
meye aldı. Yapılan inceleme-

ler sonucunda polis ekipleri, 
şahısların Çıksalın Mezarlığı-
na saklandıklarını tespit etti. 
Mezarlığa giren Beyoğlu 
polisi, Burak G., Serkan A. 
ve Önder A.’yı olayda kul-
lanılan tabancayla birlikte 
kıskıvrak yakaladı.

Magandalar yakalandı
Burak G.’nin gerçekleştirdi-
ğini itiraf ettiği olayla ilgili 
yakalanan G. ve yanında-
ki iki şahıs da gözaltına 
alındı. Emniyette ifadeleri 
alınarak, “ateşli silahlar 
kanununa muhalefet”, 
“genel güvenliğin tehli-
keye sokulması” ve “mala 
zarar verme” suçundan adli 

işlemleri yapılan 3 maganda, 
işlemlerinin ardından savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldı.

Saniyeler içinde 
ARABA ÇALDI

TUZLA’DA 26 Nisan 
tarihinden beri kayıp ola-
rak aranan Uğur Kahra-

man’ın cansız bedenine ulaşıldı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp 
Şahıslar Büro Amirliği ekiple-
ri tarafından gözaltına alınan 
Hüseyin S., eski damadı Uğur 
Kahraman’ı öldürdüğünü itiraf 
etti. İtiraf sonrası ekipler, öldü-
rülen Kahraman’ın cesedini bir 
asansör boşluğunda varilin için-
de buldu. Hüseyin S.’nin kendi 
evine çağırdığı eski damadı ile 
tartıştığı ve tabancasını çıkarta-

rak alnından vurduğu öğrenildi. 
Olayın ardından kayınpeder, ce-
sedi boş bir varilin içine koyarak 
kendi evinin bahçesine sakladı. 
Kayınpeder Hüseyin S., daha 
sonra varili kendi ailesinin evine 
götürerek apartmanda bulunan 
asansör boşluğuna koydu.

Cinayeti kızım için işledim
İddiaya göre varil ağır oldu-
ğundan Hüseyin S., kapısının 
önünden geçen bir hurdacıdan 
para karşılığında yardım istedi. 
Bilgisi olmadan yardım eden 

hurdacıyla birlikte şahıs varili 
taşıdı. Kayıp Şahıslar Büro 
Amirliği ekiplerince gözaltına 
alınan Hüseyin S., emniyetteki 
işlemleri tamamlanarak adli-
yeye sevk edildi. Kayınpederin 
verdiği ifadede kızının namusu 
için cinayeti işlediğini söylediği 
ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin 
“Neden öldürdünüz?” sorusu-
na, “Kızımı öldüren, uyuşturucu 
ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. 
Cinayeti kızımın namusu, to-
runlarımın namusu için işledim” 
cevabını verdi.DHA

Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın eski kayınpederi tarafın-
dan öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, “Cinayeti kızımın namusu için işledim” dedi

MAGANDA KURŞUNU 
MUTFAĞA GIRDI!

SAMANDRA gişelerde 
seyir halinde olan olan 
araç sürücüsü kontrolünü 

kaybederek beton bariyerlere 
çarptı. Kazada 2 kişi yaralan-
dı. Kaza, saat 07.00 sıralarında 
Samandra gişelerde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre FIAT 
marka, 34 FATY 166 plakalı araç 
sürücüsü, kontrolünü kaybederek 
beton bariyerlere çarptı. Kazada 
araç sürücüsü ve yan koltuğunda 
bulunan yolcu yaralandı. Kazayı 
gören vatandaşlar polis, ambu-
lans ve itfaiye ekiplerine haber 
verdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen sağlık ekipleri yaralılara 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
hastaneye kaldırdı. Kaza nede-
niyle trafik zaman zaman durma 
noktasına geldi. Kaza yapan araç, 
vinçle kaldırılınca trafik normale 
döndü. Polis kaza ile ilgili çalışma 
başlattı. DHA

Bariyere çarptı 
ağır yara aldı

OLAY, Ümraniye Aşağıdudullu Mahallesi Hür-
rem Sokak üzerinde bulunan bir market önünde 
meydana geldi. Market sahibi Cemal Abay, halden 
almış olduğu ürünleri markete taşıdığı sırada 
otomobilini çalışır vaziyette marketin önünde 
bıraktı. Bu esnada otomobilin yanına gelen hırsız, 
saniyeler içinde otomobile binerek kaçtı. Hırsızlık 
anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 
şüphelinin otomobilin etrafında bir süre dolaştı-
ğı, ardından araca binerek uzaklaştığı yer alıyor. 
Polis ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin çalışma 
başlattı. Aracı çalınan market sahibi Cemal Abay, 
“Aracımızla dükkanımızın önüne gelerek halden 
aldığımız ürünleri indirdik. O esnada araba çalışır 
haldeydi. Bir anda dükkanda yoğunluk oldu. Müş-
terilerle ilgilendiğimiz esnada dışarıda arabanın 
çalışır halde olduğunu gören bir kişi alıp kaçmış. 
Dışarı çıktığımızda aracın olmadığını gördük. 
Anahtarı aracın üzerinde bırakmamak lazımmış. 
Bize de ders oldu. İlk defa başıma böyle bir şey ge-
liyor. Adam elma çalar gibi araba çalıyor. Arabayı 
götüren kişinin rahatlığı beni şaşırttı” dedi.

Oğlumu geri istiyorum

Ümraniye’de bir market sahibinin çalışır şekilde 
bıraktığı hafif ticari araç saniyeler içinde çalın-
dı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Ç atalca çok şanslı aslında, ülkenin Cum-
hurbaşkanı, iktidar partisinin genel
başkanı nefes almak için zaman

zaman cennet Çatalca'ya geliyor. Yerel belediye
iktidar partisinden bu avantajı iyi kullanmalı.
Bu ilçeyi niye tercih ediyorlar? Ormanının ye-
şili denizinin mavisi sakin ve huzur verici do-
ğası ile insanı cezbeden farklı bir havası var
Çatalca’nın… Ama talan ediliyor. 

Çatalca’ya girişte sizi karşılayan bu güzel
ilçeye yakışmayan taş ocaklarının yarattığı

kötü görüntü. Diğer taraftan her bir tepesini
zapt eden rüzgar tribünlerini kurmak için
talan edilen ormanlar. Rüzgar tribünlerine
yer açmak, yol açmak için yok edilen doğa.
Bu cennet ilçenin ormanlarının göbeğinde
taş ocağı var. Hatta bazıları tarihi yapıları
bile yok ederek taş ocaklarını çalıştırdılar.
Mera taş ocağına çevrildi bu ilçede… 

Tarımla uğraşan çiftçi buğday ekmek için
merayı sürerse kurallara uymasını sağla-
mak için hakim, savcı karşısına çıkarken
Çakıl Merası’nı taş ocağı yapanlara kimse
ses çıkartmıyor. Bu ilçeye hizmet yapmaya
gönüllü olanlar, işte tamda bunları anlat-

malı Sayın Cumhurbaşkanına. Doğa yürü-
yüşü için program yapanlar Cumhurbaşkanı
ile fotoğraf vermek çabasında olacağına bu
sorunları iletmeli, çiftçilik yapan meclis
üyesi çiftçinin derdini, fırıncılık yapan mec-
lis üyesi fırıncıların derdini, esnaflık yapan
meclis üyesi esnafın derdini bir dosya ha-

linde hazırlayıp sunmalıydı Sayın 
Cumhurbaşkanı’na… 

Fox TV’nin ana haber bültenine bile konu
edildi Çatalca’daki biten hayvancılık faali-
yetleri en manidar olanı da Çatalca’nın
manda yetiştiriciliğinde çok maharetli ol-
duğu yeni keşfedilmişti ki ancak Çatalca’da
manda yetiştiriciliği ne yazık ki bitme nok-
tasına gelmişti. Çatalcalı manda yetiştirici-
leri nasıl tükendiklerini ana haber
bülteninde isyan ederek anlatıyordu. Borç
batağında olduklarını, tarım alet ve araçla-
rının icralık olduğunu, yem almak için nasıl
borçlandıklarını haykırıyorlardı. Ama bizim

iktidar partili siyasetçiler fotoğraf çektirip
kenara çekildiler. Bu fotoğrafları sosyal
medya hesaplarında ya da iş yerlerinin du-
varlarında göreceğiz, anlayacağınız 
kendilerine çalışıyorlar. Herşeyi belediye
başkanından da bekleyemezsiniz bu ilçenin
yalnızca asfaltlanmayan yolları sorun değil.
Böyle bir fırsat kaç kere karşınıza çıkar? 

Peki siz bu fırsatı nasıl değerlendirdiniz?
Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirip o anı
ölümsüzleştirerek mi? Ölümsüzlük fotoğraf
karesinde yerini alamaktan öte yapılacak
kıymetli hizmetlerin altına atacağınız 
imza ile olur.

Herkes kendi havasında

İ stanbul'un çeşitli ilçelerinde ve son
olarak Avcılar İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'nün çeşitli birimlerinde

görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan
polis memuru Güven Karadağ'ın 3 ço-
cuğundan biri olan down sendromlu
Emre Karadağ, askerlik heyecanı ya-
şadı. 22 yaşındaki Emre Karadağ, Ge-
nelkurmay Başkanlığı'nın engelliler için
düzenlediği ve geleneksel hale getirilen
'Temsili askerlik' uygulaması çerçeve-
sinde askere uğurlandı.

Mutluluktan ağladı

Karadağ ailesi, pazartesi günü diğer en-
gelliler ile birlikte Emre Karadağ'ın as-
keri üniforma giyeceğinin kesinleşmesi
üzerine hazırlıklara başladı. Evin dış
cephesi Türk bayrakları ile donatılırken,
haberi alan down sendromlu Emre Ka-
radağ, mutluluktan gözyaşı döktü.
Baba Güven Karadağ, down sen-
dromlu oğlu için bir salonda kına ge-
cesi düzenledi. Bu sırada yıllarca görev
yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'ndeki meslektaşları da askerlik heye-
canı yaşayan Emre'yi yalnız bırakmadı.

Ne isterse yapacağız

Emre Karadağ için düzenlenen uğur-
lama törenine çevre sakinlerinin yanı
sıra çok sayıda polis katıldı. "En büyük
asker bizim asker" sloganları ile destek-
lenen Emre Karadağ için Yunus polis-
lerinin de aralarında bulunduğu çok

sayıda polis ekibi tarafından uğurlama
konvoyu oluşturuldu. Sevinçten sık sık
gözyaşı döken Emre Karadağ, asker se-
lamı vererek anne ve babasını da duy-
gulandırdı. Anne Asya Karadağ, "Bir
anne ve baba için bundan daha mutlu

ve gurur dolu bir gün olamaz. Diğer
annelerden farklı olarak özel anneyiz. 3
oğlum var ama en özeli, en güzeli Em-
re'dir. Büyük oğlum da askere gitti ama
bu kadar heyecanlanmadım. Çok sevi-
yorum Emre'mi" dedi. Baba Güven Ka-

radağ da, "Bugün Emre için hem asker-
lik hem düğün gibi bir hazırlık yaptık.
Emre'nin istediği her şeyi yerine getir-
dik. Bugün Emre'nin günü. Ne isterse
yapacağız" açıklamasında bulundu.
DHA

Glütensiz 
hayat şenliği

Can Gox ile
yaza merhaba

kartal Belediyesi, Glutensiz Hayat Der-
neği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızı-
lay Hastanesi iş birliğiyle hazırlanan etkinlik

Kartal Meydanı’nda yapıldı. Etkinliğe Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili
Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardımcısı Ali Apaydın,
Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut,
CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Kara-
baba, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muh-
tarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Glütensiz Hayat Şenliği, Kartal Kızı-
lay Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Özlem Büyükocak ile Kartal Kızılay Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş’ın
konuşmalarıyla başladı. Uzman isimler kendilerini
dinlemeye gelenlere çölyak hastalığı ve bu hastalığa
neden olan, tahıllarda bulunan glüten proteini hak-
kında önemli bilgiler verdi. Konuşmacılar hastalıkta
erken teşhisin öneminden, hastalığın belirtileri ve te-
davisinden bahsederek vatandaşları bilgilendirdi. Ar-
dından hastalığın ileri evreleri ve sonuçları hakkında
izleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Şenlik es-
nasında palyaçolar ve yüz boyama aktiviteleri ile ço-
cuklar eğlenirken, bando takımının çaldığı marşlarla
da yetişkinler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Et-
kinlik boyunca Kartal Belediyesi tarafından alanda
hazır bulundurulan mobil ikram aracı ile katılımcılara
ücretsiz içecek ikramı yapıldı.

Katılımcılara teşekkür

Etkinliğin devamında Kartal Belediyesi Başkan Vekili
Mustafa Oktay Aksu ve Başkan Yardımcısı Ali Apay-
dın sahneye çıkarak konuşmacılara plaket takdimi
gerçekleştirdi. Başkan Vekili Aksu kısa bir konuşma
gerçekleştirerek; “Kartal Belediyesi olarak hayatın
her alanında ihtiyaç duyduğumuz konularda farkın-
dalık yaratmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün
de burada çölyak hastalığı ve glütensiz yaşamla ilgili
siz komşularımızı bilgilendirmek için bu etkinliği yap-
tık. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen her-
kese ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yaza Merhaba’
konseriyle ünlü caz ve blues sanatçısı Can
Gox’u Beylikdüzülülerle buluşturdu. Ulusal

Peyzaj Mimarlığı Günü dolayısıyla düzenlenen ve
müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde sahne
alan Gox, seslendirdiği parçalarla dinleyenler geçmiş-
ten bugüne unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkardı.
Ücretsiz konseri izlemeye gelen Beylikdüzülüler,
Yaşam Vadisi’nin etkileyici dokusu içinde çimlerde
oturarak şarkılara eşlik ettiler.

Mimarların emeği var

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal
Mumcu ve Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube
Başkanı Murat Çelik’in de katılım sağladığı konserde
günün anlam ve  önemine vurgu yapan Mumcu, “13
Mayıs “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nün Yaşam
Vadisi’nde kutlanıyor olması bir hayli keyifli. Çünkü
yüzlerce peyzaj mimarımızın emeği var burada. Bizler
de Beylikdüzülüler olarak burada mutlu anlar yaşıyo-
ruz. Bütün mimarlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyo-
rum. Ayrıca bugüne anlam katan Can Gox’a da
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
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kadar Arnavutköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir.
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(TR030001001968505783035003) hesabına yatırarak, devlet tahlili ve hazine kefaletine haiz tahvillerini
muhasebeye vererek geçici teminat makbuzlarını temin edebilirler.

6- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

İLAN OLUNUR.

ARABANIN
CİNSİ

İHALE GÜNÜ
VE SAATİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ 
TEMİNAT

FORD
CONNECT

13.06.2022
10:30

Ekonomik 
Ömrünü 
Doldurmuş

(%1 KDV Hariç)
3.750,00 TL

Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

AGLATAN KONVOY!

Dünya Çiftçiler Günü, tarıma katkı sağlayan çiftçileri onurlandırmak için Şile Belediyesi
ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz
Var Sahnesi’nde Can Gox konseri ile “yaza merhaba”
dedi. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında gerçek-
leştirilen konser renkli görüntülere sahne oldu

Şile Belediyesi Çamlık Mer-
canköşk Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen kahvaltı progra-
mına Şile Kaymakamı Mehmet

Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hazel
Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı, muhtarlar ve ziraat ile uğraşan çok
sayıda çiftçi katılım sağladı. Programda
konuşan Şile Tarım ve Orman Müdürü
Kemal Benli, “Bende bir çiftçi çocuğu ola-
rak hepinizin dünya çiftçiler gününü kut-
luyorum. Pandemi süreci, Rusya Ukrayna
Savaşı hepimize gösterdi ki tarım çok
önemli ve çok stratejik bir sektör. Bu sektör
içerisinde bizde her türlü şart altında üret-
meye devam edeceğiz. Aşık Veysel’in de-
diği gibi sadık yarimiz olan kara toprağa
sahip çıkacağız ve üretmeye devam edece-
ğiz. Tarım Bakanlığı olarak çiftçimizin her
zaman yanındayız” dedi.

Belediyeye teşekkür

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da
tüm çiftçilerin gününü kutlayarak “Bu ce-
miyetlerde bulunmak sizlerle bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Tarım
Müdürlüğüne ve belediyeye teşekkür edi-
yorum. Üretmek güzeldir, Allah üreten bir
ömrü bizlere yaşamayı nasip etsin. Üret-
mek güzel fakat toprağa dokunup üret-
mekse ayrıca güzel. Bu vesile ile tüm
çiftçilerin gününü kutluyorum” dedi.

Her zaman yanındayız

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise
“Şile Belediyesi olarak attıkları her
adımda çiftçilerimiz olmazsa olmazımız.
Yürekleri, emekleri ve alın terleriyle top-
rağa hayat veren, yerli ve milli üretimin
neferleri çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya
Çiftçiler Günü kutlu olsun. İstanbul’un
Slow Food tescilli tek Yeryüzü Pazarı’na
sahip güzel ilçemizde çiftçilerimizin her
zaman yanındayız. Ülkemizin fedakâr
üreticilerinin ekonomik ve sosyal alanda
daha ileri seviyede yer almasını diliyorum.
Şile olarak, İstanbul gibi bir metropolün
yanı başında, turizmin nasıl göbeğinde
isek, sahip olduğumuz üretim değerleriyle,
tarımın da tam olarak göbeğinde olacak,
bölgemiz ve ülkemiz için üretmeye devam
edeceğiz” diye konuştu. Düzenlenen kahv-
altı programına traktörleriyle gelen çiftçi-
ler protokol üyelerinin de katılımıyla ilçe
genelinde yaklaşık 50 traktörün katılımıyla
konvoy geçişi gerçekleştirdi. DHA

Çiftçilerin renkli günü



Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin
Havalimanı'na tarifeli uçuşlara başladı. THY ve AnadoluJet, haftanın her günü
İstanbul ve Ankara'dan Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli uçuş düzenleyecek

türkİye'de deniz dolgusu üzerine inşa
edilen 2'nci, dünyada ise 5'inci havali-
manı olan Rize-Artvin Havalimanı'na

uçuşlar başladı. 2017 yılında projelendirilerek yapı-
mına başlanan ve beş yıllık bir süre zarfında ta-
mamlanan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk tarifeli
uçuş, THY'nin TK2538 sefer sayılı Airbus A330 tipi
"Rize-Artvin" isimli uçağıyla gerçekleşti. THY Basın
Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul
Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı arasında
karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü dü-
zenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat
12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat
15.05'te yapılacağı belirtildi.
Her gün uçak var

THY'nin alt markası AnadoluJet de Sabiha Gökçen
Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan
Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer
düzenleyeceği; uçuşların ise Sabiha Gökçen Havali-

manı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havali-
manı'ndan ise 16.35'te yapılacağı, Rize-Artvin Ha-
valimanı'ndan da saat 18.40'ta gerçekleştirileceği
kaydedildi. Açıklamada uçuşların başlamasına iliş-
kin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin görüşlerine
de yer verildi. Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak
bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki
yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın ka-
pılarını Anadolu'ya açma ve havayolunu halkın
yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin
Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.
Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu
güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen
uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kal-
kınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni
havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ül-
kemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik
yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için 
teşekkür ediyorum" dedi.  DHA
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Koronavürüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının
tetiklediği tedarik sorunu üretimin önemini bir
kez daha ortaya çıkardı. Bacasız sanayi olarak

bilinen tarım sektörünün ne kadar önemli olduğu da
gözler önüne serildi. Pandemi ve savaş nedeniyle
artan girdi fiyatları da çiftçilerimizi olumsuz yönde
etkiledi. 

Türkiye çok farklı coğrafi bölgelere ve farklı iklim
yapılarına sahip. Çiftçimiz avokadodan, egzotik bit-
kilere, tarla ziraatından, bahçe ziraatına, çiçekçiliğe
kadar yaşlı dünyamızda yetişebilecek ürünlerin çok
büyük bir bölümünü yetiştirecek iklim ve toprak yapı-
sına sahip. Ülkenin her yanında çok zengin gen kay-
nakları bulunmakta. Bu nedenle, bu zenginlikten
insanlık mahrum edilmemelidir. Nitekim çiftçimizde
insanlığın kendisine yüklediği görevin bilinci ile üre-
tim faaliyetini aksatmadan yerine getirmektedir.

En önemlisi ise tarımsal üretim yapan çiftçilerin
toprağa tutunma, bulundukları yöreye bağlı kalma
istekleri çok yoğun. İnanılmaz bir üretim arzuları
var. Arkalarından hiçbir itilme/desteklenme beklen-
tisi olmadan dört mevsim, yedi iklim, büyük bir feda-
karlıkla üretiyorlar. Dünya tarımının ve tüketicisinin
böylesine enerjik bir üretim grubuna ihtiyacı vardır.
Çiftçinin müzmin sorunlarından en önemlisi maliyet-
lerdir. Maalesef kullandığı tohumdan, ilaç ve güb-
reye, mazota kadar üretim aşamasındaki her girdisi,
uluslar arası rakiplerinin kullandığı ürün girdilerinin
üstündedir. Çiftçimiz uluslar arası rakipleri ile haksız
bir rekabete zorlanmaktadır. Bu nedenle, girdi mali-
yetlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirler alınmalı-
dır. Ülkemizde tarımı revize edecek, üretim ve satış
motellerini belirleyecek yasal mevzuat boşluğu bulun-
maktadır. Tarım Yasası ve onları bir araya getirecek
kooperatif mevzuatı mutlak surette yenilenmelidir.

Hayalcı ve çiftçiyi meşgul eden tarım modelleri ye-
rine “iyi tarım” modeli uygulanmalı, kapsamı geniş-
letilmeli ve iyi tarım uygulayıcıları çok iyi
denetlenmelidir.

Çiftçinin destenlenmesinde doğrudan destekleme
gibi haksız modeller yerine, üretimi yapılan ürün
bazlı destekleme yapılmalı ve üretim yapana destek
verilmelidir. Tarıma alt yapı desteği veren kamu güç-
lerinin aktif olarak devreye alınması gerekir. Suyun
yönetiminin doğru yapılması, çiftçinin sudan en iyi ve
en verimli şekilde istifadesi sağlanmalıdır. Toprak ıs-
lahı, erozyon kontrolü ve drenaj yönetimi konusunda
yetkililerin aktif desteği ve katkısı sağlanmalıdır. Me-
teorolojik veriler çiftçiye en hızlı bir şekilde iletilme-
lidir.

Çiftçinin en önemli sorunlarından birisi bilgi soru-
nudur. Çiftçi bilgiye ulaşmakta sorunlar yaşamakta-
dır. Çiftçi hiçbir şekilde Tarım Araştırma Kuruluşları
yada üniversiteden bilgi alamamaktadır. Bilgi ya ata-
lardan gelen tecrübe, yada yurt dışına gidip gelen ve
bilgiye ulaşmakta sorun yaşamayan büyük çiftçiler-
den edinilmektedir. Bu nedenle, çiftçinin bilgiye ko-
layca ulaşabileceği bilgi sistemi kurulmalı ve
üniversite bir şekilde sahaya indirilmelidir.

Çiftçi çocuklarını bile tarım sektöründe tutmakta
sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle, gençlerin ta-
rımda tutulmasının bir yolu bulunmalı, özendirici teş-
vik sistemi geliştirilmelidir. Gençler için büyük
sermaye gerektirmeyen üretim modelleri geliştirilme-
lidir.

Çiftçi eğitimli ara eleman bulmakta sorun yaşa-
maktadır. ülkemizde arazi tesisinden, ağaç bakımına,
budamadan, ilaçlamaya, aşılamadan, hasat’a kadar
geçen süreçte çalışabilecek kalifiye eğitimli tarım ça-
lışanı yoktur. Hem bu ihtiyacı karşılayacak, hem de
tarım tasarımı yapabilecek ve kaliteli etiketler hazır-
layabilecek tarım tasarımcı ve  grafikerlerin eğitimi-
nin verileceği “Tarım Meslek Liseleri” açılmalı yada
sayısı artırılmalıdır.

Türkiye’de bulunan Tarımsal Araştırma Kuruluş-
ları, verimli olmadığı gerekçesi ya kapatıldı, ya da
kapatılmak üzeredir. Meksika da sadece Avokado ile
ilgili araştırmalar yürüten yüzlerce araştırma ensti-
tüsünün olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, mevcut
araştırma kuruluşları mutlak surette ıslah edilmeli,
çalışanları çiftçi ile buluşturulmalı ve çiftçi ile işbir-
liği yapmalarının yolları bulunmalıdır. Bu kuruluşlar
tohumculuk ve fidancılık konusunda faaliyet yürüt-
meye teşvik edilmelidir.

Organize Tarım Alanları mutlak surette hayata ge-
çirilmelidir. Kamu bünyesinde bulunan, tarıma elve-
rişli alanlar, altyapısı hazırlandıktan sonra çiftçiye
kiralama yöntemi ile verilmelidir. Özel Ağaçlandırma
Mevzuatı yeniden düzenlenmeli ve köy içerisinde,
yada üretim alanları içerisinde kalan ve Özel Ağaç-
landırma Mevzuatı çerçevesinde kiraya verilen
orman alanları için bölgeye uyumlu türlere izin veril-
melidir. Çiftçi bahçeden evine/evinden bahçesine
giden, sorunlarını dile getiremeyen sessiz bir yığın
haline gelmiştir. Çok ciddi sosyal, kültürel ve eğitimle
ilgili sorunları vardır. Zaman kentli grupların lehine
işlemekte, çiftçi her geçen gün kentli grupların geri-
sinde kalmaktadır. Bu nedenle, şehir plancıları, mi-
marlar ve sosyolog’larla işbirliği yaparak, çiftçinin
sosyalleşmesini sağlayacak, yaşam şekillerini değişti-
recek, kent-köy arasındaki yaşam farkını azaltacak
örnek köy modelleri geliştirilmesi gerekmektedir.

E senyurt Belediyesi, gençlerin so-
runlarını ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerilerini masaya yatır-

mak amacıyla Şehit Erol Olçok Kültür
Merkezi’nde ilk kez ulusal düzeyde ‘Yeni
Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ ça-
lıştayı düzenledi. Dokuz oturumdan olu-
şan çalıştayda “İstihdam Beklentileri ve
İşsizlik ile Mücadele”, “Eğitime Erişebilir-
lik”, “Gençlerin Mekânla Bağı”, “Kültürel
Çeşitlilik ve Göç Yönetişimi”, “Aidiyet Al-
gısı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Ba-
ğımlılık”, “Sürdürebilirlik ve İklim Krizi”
gibi başlıkların olduğu konuların masaya
yatırılarak gençlerin yaşadığı sorunlara
çözüm önerileri sunuldu. Çalıştaya; Esen-
yurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali
Susuz, CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi
Kılıç, genç akademisyenler, gençlik örgüt-
leri, STK temsilcileri, genç aktivistler ve
Esenyurtlu gençler katıldı.

Gençler ne düşünüyor?

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, çalıştayın ne kadar önemli oldu-
ğunu belirterek, "Biz geldiğimizden beri
bir şeyi yapmadan önce yapacağımız işi
iyi analiz etmenin ne kadar gerekli oldu-
ğunu bilerek davrandık. Esenyurt’taki bir-
çok sorunu gidermek adına birçok çalıştay
düzenledik. Bu çalıştay da bizim için çok
önemli. Biz geleceğimizi nasıl inşa edece-
ğimizi, hangi alanlarda çalışma yapacağı-
mızı iyi belirlemeden ilerlersek hem
kaynak israfı açısından ciddi sorunlar çık-
mış olacak hem de dünyanın en önemli
olan insan kaynağını doğru yönetmemiş
olacağız. Herkesin kendince algıladığı,
analiz ettiği bir gençlik var ama gerçekten

gençlik bizim istediğimiz gibi mi yaşamak
istiyor? Bizim için sorun olan, onlar için
de sorun mu? Onlar için sorun olan işleri
ne kadar biliyoruz? Bunları ancak bu tür
çalıştayları yaparak anlayabiliriz. Sadece
sorunları anlamak içinde yapılmıyor bu
çalıştaylar. Aynı zamanda bir işin nasıl ya-
pılacağını, niteliklerinin nasıl belirlenece-
ğini belirlemek ve onun kültürünün
oluşturulması açısından da kurumlar için
bu çalıştaylar çok önemli.”

Yüz yüze konuşulmalı

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Demet Lü-
küslü, gençlik üzerine yüz yüze konuşuyor
olmanın çok değerli olduğunu ifade ede-
rek, “Gençlik üzerinde konuşurken önemli

araştırmalar yapmış olan hocalarımızla,
sivil toplum kuruluşlarıyla ve gençlerin ka-
tılımlarıyla hep beraber gençlik üzerinde
konuşuyor olmak, gençlik için neler yapı-
lacağını çözüm önerileriyle konuşuyor
olmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Kıymetli bir çalışma

Çalıştayı değerlendiren Dünya Ekonomik
Forumu İstanbul Hup Global Shapers
Üyesi Melis Türker, “Gençlerimizin iklim
değişikliğiyle alakalı düşünceleri ve onların
çözüm önerilerini ele alıyoruz. Bu konuda
İstanbul ve Esenyurt özelinde de değişik
sorunlara değiniliyor. Oldukça kıymetli ve
değerli bir çalışma” dedi. Ankara Gençlik
Örgütü Formu Derneği Üyesi Ezgi Gedik

ise “Yerel yönetimlerin karar alıcı pozisyo-
nunda aslında kurumların olduğunu bil-
mek lazım. Bu karar alıcı pozisyondaki
kişilerin ve kurumların kararlarını alma-
dan önce, stratejilerini ve politikalarını ge-
liştirmeden önce bu politikaların hedef
kitlelerine yönelik, hedef kitleleriyle bir
araya gelecekleri faaliyetlerde bulunmaları
çok umut verici. Esenyurt Belediyesi’ne bu
konuda teşekkür ederim” şeklinde ko-
nuştu. Balıkesir Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Yonca Altındal da gençlerle var
olunduğunu belirterek, “Gençlerin gerçek-
ten hak temelli olarak gelişmekte olan bir
ülke açısından da temel dinamik bir öge
olması açısından bu çalıştay çok değerli”
ifadelerini kullandı. 

Dünyanın geleceği
üretime bağlı...

BARIŞ KIŞ

GELECEGI NASIL 
INSA EDECEGIZ?

Uçuşlar başladı

abdullahaslann1219@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Abdullah ASLAN

Esenyurt Belediyesi, ilk kez ulusal düzeyde 'Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayı düzenledi.
Çalıştayda konuışan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Biz geleceğimizi nasıl inşa edeceği-
mizi, hangi alanlarda çalışma yapacağımızı iyi belirlemeden ilerlersek hem kaynak israfı açısından ciddi
sorunlar çıkmış olacak hem de dünyanın en önemli olan insan kaynağını doğru yönetmemiş olacağız" dedi

‘Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayının raporu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamuoyuyla paylaşılacak.

İstanbullular sıcak
havanın keyfini

sahillerde çıkardı. Zeyt-
inburnu Sahili'ne gelen-

ler mangal yaparken,
Sarayburnu'na gelenler

hem güneşlendi hem de
denize girdi. Karaköy'de

deniz kenarına giden-
lerse yürüyüş yaparak

deniz havası aldı

İstanbul'da bugün sıcak hava etkisini
gösterdi. Hafta sonu olması nedeniyle İs-
tanbullular kendilerini sokağa attı. Bazı-

ları ise sahillerin yolunu tuttu. Kimi mangal yaptı.
Kimiyse denize girdi. Deniz kenarında yürüyüş ya-
panlar da sıcak havanın keyfini çıkardı. Saraybur-
nu'nda denize giren Rüstem Göreler, "Suyun soğuk
olmasına seviniyorum. Haziran sonunda burasının
suyu ısınıyor. Ben 35 seneden beri buradayım.
Hava çok sıcak. Sıcak olduğu için 2 saatte bir de-
nize giriyorum. Dışarısı bunaltıyor" dedi. Saraybur-
nu'nda denize giren Bayram Beyaz ise "Hava sıcak,
su serin ama güzel. Kışın da biz buraya gelmeye ça-
lışıyoruz. Yazın bambaşka oluyor. Havalar geç
ısındı ama su da hala soğuk" diye konuştu. Meh-
met Turan, "Bugün sıcak diye sahile geldik. Serinle-
mek için denize girdik. Hava daha da ısınırsa
kayalıklara yatacağız" diye konuştu. DHA

İstanbul'da bugün
sıcak hava etkisini
gösterdi. Hafta sonu
olması nedeniyle İs-
tanbullular kendile-
rini sokağa attı.
Bazıları ise sahillerin
yolunu tuttu. Kimi
mangal yaptı. Ki-
miyse denize girdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre İstan-
bul Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı arasında karşı-
lıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü düzenlenecek.
Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Art-
vin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacağı belirtildi.

Boğaz’a atladılar!
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Bulgar turistlerin rotasını Edirne’den Te-
kirdağ’a çevirmesi için aylar öncesinde Sü-
leymanpaşa Belediyesi tarafından

Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yapılan çalış-
malar meyvelerini vermeye başladı. Rotasını Tekirdağ’a
çeviren Bulgar turistler, ülkelerinde bulamadıkları ilaçları
Tekirdağ’daki eczanelerde buluyor. Geçen haftadan iti-
baren Tekirdağ’daki eczanelerde yoğunluk oluşturan
Bulgar turistler, bugün de şehir merkezindeki eczane-
lerde yoğunluk oluşturdu. Eczanelerde zaman zaman
uzun kuyruklar oluşturan turistler, ilaçlarını aldıktan
sonra kentteki mağazalarda alışverişlerini yapacaklar.

AVM'lere de gidecekler

Bulgar turistler ile birlikte Varna'dan Tekirdağ'a gelerek
onlara rehberlik eden Şükrü Çetin, “Çoğu ilaçlar Bul-
garistan'da olmadığı için onlara burada daha uygun
geliyor. Bu yüzden çok talep var. Her çeşit ilaca talep
gösteriyorlar. Bazı ilaçlar orada yok. Bazıları da çok pa-
halı olduğu için buradan alıyorlar. Tekirdağ'da eczane-
lere geliyorlar” dedi. “Alışveriş merkezine de gidecekler
alışveriş için. Sahili gezecekler” diyen Çetin, “Tekir-
dağ'ın güzel bir şehir olduğunu biliyorlar, daha önce-
den araştırma yapmışlar. Gıda olsun, tekstil olsun,
mobilya olsun her çeşit ürünlere talep gösteriyorlar”
diye konuştu.

Tekirdağ'ı beğeniyorlar

Turist kafilesine rehberlik eden Mehmet Zeki Gönenç
ise, “Bulgaristan Varna'dan arkadaşlarımız var. Hepsi
Bulgaristan'dan gelen Bulgar arkadaşlar. Ülkemizi, Te-
kirdağ'ı ziyaret ettiler. İlaç ihtiyaçları var onları bir ecza-
neye getirdik” dedi. “Orada bulamadıkları ürünleri
buradan tedarik edecekler” diyen Gönenç, şöyle devam
etti: “Biz de burada insani olarak yardımcı oluyoruz.
Ben Tekirdağlıyım, Bulgaristan'a Varna'ya gittim. Ora-
ları gördüm. İyi insanlar, hepsinden biz memnunuz.
Şimdi onları burada misafir edeceğiz. İlaç dışında alış-
veriş merkezine gidecekler, genel ihtiyaçları var. Tür-
kiye’deki, Tekirdağ'daki malları beğeniyorlar.” DHA

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Bulgar için
ucuz ülkeyiz!

Döviz baskısı artıyor!

Bulgar turistler Edirne'den sonra 
Tekirdağ'a da akın etmeye başladı.
Ülkelerinde bulamadıkları ilaçlar
için Tekirdağ'a giden Bulgarlar ec-
zanelerde uzun kuyruklar oluşturdu

H ız kesmeyen zamlarla yaşam
maliyetinin büyük bir hızla
artması Türkiye'de vatandaş-

larda kısa vadeli finansal endişenin
rekor düzeye ulaşmasına yol açtı. Her
markete gittiğinde bir önceki gidişinde
gördüğü fiyatlardan fahiş artışlarla kar-
şılaşan vatandaşların büyük bölümü
2022 yılının devamında zamların süre-
ceğini ve gelirinin giderek daha da ye-
tersiz hale geleceğini düşünüyor.
Global araştırma şirketi Ipsos'un
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile
birlikte yaptığı son araştırmaya göre
Türk halkının yüzde 75'i bu yıl sonuna
kadar elektrik ve gaz faturalarını ödeye-
meyecek duruma düşme korkusu yaşı-
yor. 11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon

ortamında halkın durumunu ölçen araştır-
mada Türk insanı hemen her konuda en
yoğun endişeyi ortaya koyanlar oldu. Araş-
tırmada bugünlerde finansal durumun
nasıl olduğu da soruldu. İspanya'dan Ja-
ponya'ya İtalya'dan İngiltere'ye 11 ülkede
ortalama yüzde 25; “zorlu veya çok zorlu”
derken Türkiye'den katılımcıların yüzde
66'sı bugünlerde finansal olarak zorlandı-
ğını belirtti. Yaşanan zorluk seviyesi yılın
kalan dönemi için endişe düzeyini de artır-
mış durumda.

Enflasyon artışı durmaz!

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın
yüzde 80'i enflasyon artışının yılın so-
nuna kadar devam edeceğini düşünü-
yor. Bu veri, iktidarın enflasyona dair
verdiği sözlerin halkta pek de karşılık
bulmadığını gösteriyor.

Araştırma verilerine göre:

1-Türkiye'de halkın yüzde 84'ü ülkede
yaşam maliyetlerinin artmasında göçmen-
lerin etkili olduğunu düşünüyor. yüzde 81
faiz oranlarını, yüzd 80 ise hükümet politi-
kalarını sorumlular arasında sıraladı.

2-Türkiye'den katılımcıların yüzde
66'sı bugünlerde finansal olarak çok zor-
landığını belirtti.

3-Önümüzdeki dönemde gelirlerinin
azalmasını en çok bekleyenler de yüzde
62'lik oranla yine Türkler.

4-Türk halkının yüzde 81'i önümüzdeki
dönemde benzin fiyatının daha da artma-
sını bekliyor ve yüzde 44 aracını daha az
kullanmayı planladığını belirtiyor.

Faiz ve ekonomi politikaları

Katılımcılara 2022'nin kalan döneminde
gelir seviyelerine dair beklentileri soruldu. 

Türkiye'de vatandaşların yüzde 62'si yıl so-
nuna kadar gelir seviyelerinin düşmesini
beklediğini söyledi. Peki bunda sorumlu
kim diye sorulduğunda ilk üç sırada 
göçmenler, faiz seviyesi ve hükümetin 
politikaları gösterildi.

HABER MERKEZİ

Çiftçinin
hali perişan!

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
tarımın desteklendiği tüm ülke-
lerde şenliklerle kutlanıyor. Ancak

tarlasını ekip biçemeyen, yoklukla müca-
dele eden Türk çiftçisinin kutlama yapacak
hali kalmadı. Türkiye Ziraatçılar Derneği
(TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, borç-
ları 185 milyar liraya ulaşan çiftçinin aşırı
yükselen maliyetler yüzünden üretmekte
zorlandığını, ürettiğini de değerinden sata-
madığını söyledi. 14 Mayıs'ın çiftçinin, tarı-
mın, gıdanın insan yaşamındaki önemini
vurgulamak amacıyla belirlenmiş, şenlikle
kutlanması gereken bir gün olduğuna işaret
eden Demirtaş, “Bu koşullar altında çiftçi-
ler günü nasıl kutlanır?” diye sordu. TZD
Başkanı Demirtaş, tarımın ve çiftçinin
içinde bulunduğu durumu değerlendirir-
ken, çiftçinin tarlasına gübre atamaz hale
geldiğini, mazota, elektriğe, suya her gün
gelen zamlar yüzünden üretimin zora gir-
diğini söyledi.

Traktörler haczediliyor

Başkan Demirtaş, 2000'li yılların başla-
rında 2 milyar TL civarında olan çiftçi bor-
cunun 185 milyar liraya ulaştığını, borçlar
yüzünden tarımsal üretim araçlarının hac-
zedildiğini belirtirken, üretim maliyetlerinin
olağanüstü arttığını, 1 dekar buğdayın üre-
tim maliyetinin bir yılda 867 liradan 2 bin
382 liraya çıktığını söyledi.

Sıfır gümrüklü ithalat korkusu

Demirtaş buğday, arpa, ayçiçeği, mısır,
pamuk gibi ürünlerde dışa bağımlılığın art-
masına ve hasat döneminin yaklaşmasına
rağmen alım fiyatlarının açıklanmadığını
belirtti. Demirtaş, “Tam hasat döneminde
fiyat açıklanacağı sırada sıfır gümrüklü it-
halatın önünün açılması korkusu çiftçinin
üretim yapmasını engelliyor. Üretilen ürü-
nün alım garantisi yok. Üretim planı olma-
dığı için çiftçi hangi ürünü ekeceğini
bilemiyor” uyarısında bulundu.

Topraklar betona gömüldü

Çiftçiler üretimden çekilirken ekilmeyen
toprakların adeta betona gömüldüğünü
belirten TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş,
şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde artık
bir kaç ürün dışında tüm ürünlerde ithalata
bağımlılık artıyor. Bu duruma hiç kuşkusuz
izlenen yanlış tarım politikaları sonucunda
geldik. Çiftçiyi ‘asalak' olarak gören, onlara
verilen desteğin ziyan olduğunu düşünen,
‘üretmezlerse üretmesinler, dışarıdan daha
ucuza alırız' diye ahkâm kesen siyasetçiler
ve akıl hocalarının verdikleri zararı telafi
etmek artık çok zor.” HABER MERKEZİ

Türkiye’de vatandaşlar 2022’nin sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Halkın
yüzde 75’i gelecek 6 ayda faturaları ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜdÜRLÜĞÜ
KURTKöY SOSYAL GÜVENLİK MERKEzİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1620573)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO:2013/1210
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 
TAPU KAYDI: 
İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz  Mah, 362 ada, 1 parsel, 47/4596 cilt/sayfa numaralı,

Arsa ana taşınmaz nitelikli 1.186,52 m² yüz ölçümlü, TAM hisseli taşınmazdır.
İMAR DURUMU:
Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre taşınmazın üzerinde bulunduğu

parsel; 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planına göre Konut alanında
yer almakta olup, Ayrık Nizam, hmax:6,50, Taks:0,20, E:0,40 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaz be-
lediye sınırları içerisinde kalmakta olup yola terki bulunmamaktadır. Konu taşınmaz yaklaşık 24m cep-
heye, 50m derinliğe sahiptir. Mahalinde yapılan tespitlere göre değerleme konusu parsel üzerinde 1 adet
3 katlı yapı bulunmaktadır. Büyükçekmece belediyesinde söz konusu yapı için 13.12.1996 tarih 96/93 sa-
yılı Esas Ruhsatı, 22.11.1996 tarihli mimari projesi bulunmaktadır. 

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satış konusu taşınmaz; Yenimahalle Mahallesi, Ömür Caddesi, No: 52/1 Büyükçekmece /İstanbul ad-

resinde yer almaktadır. Parsel üzerinde 1 adet 3 katlı yapı bulunmaktadır. Yapının projesine göre bodrum
katı yaklaşık brüt 211 m2 olmak üzere ısıtma merkezi ve otopark alanından, zemin katı yaklaşık brüt  212
m2 olmak üzere 3 salon, 3 mutfak, antre/hol ve duş alanlarından, 1.normal katı yaklaşık brüt 237 m2
olmak üzere 9 oda, 3 banyo, 3 balkon, antre/ol alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca zemin katta 35 m2 teras
alanı bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 660 m2 kapalı alanlı olduğu hesaplanmıştır. 

MUHAMMEN BEDELİ:  
5.000.000,00-TL  (Beşmilyon Türk Lirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1.açık arttırma: 20.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu

Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul adresinde 
2.açık arttırma: 27.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu

Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

KDV Oranı 150 m²'ye kadar olan kısım için %8,  150 m²'yi aşan kısım için %18 olarak uygulanacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, ar-
tırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan ¨3.750.000,00 TL (Üçmilyonyediyüzellibin
Türk Lirası)’ni bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için
temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve ya-
pılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah-
hüdü baki kalmak üzere 27/06/2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci
artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu
ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli
çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttır-
maya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar
%75’den açılacaktır.) 

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5'i olan 375.000,00 TL - (Üçyüzyetmişbeşbin 
Türk Lirası) teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve 
dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz 
teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu 
işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli 
esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri 
üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  
alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye harcı, 
DV, KDV, (geç ödenmesinden doğan ceza, faiz ve zamlar), tahliye masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı
tarafından yapılacaktır.  Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle 
artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok 
artırana ihale edilir.  İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark 
üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme 
hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden 
alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir 
kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 
sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde
dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak 
edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin 
2013/1210 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna 
başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar 
komisyona vermeleri gerekmektedir. Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.)  adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri
bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

FATURALARI
KIM ODEYECEK!

Tarlasını ekemeyen, gübreye 
mazota para yetiştiremeyen,
borcu her geçen gün artan Türk
çiftçisinin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü’nü kutlayacak hali kalmadı

Piyasaların artan döviz talebini kontrol
altında tutmak için arka arkaya yeni ted-
birler alınıyor. Son dönemlerde devreye

alınan önlemlerin büyük ölçüde bankaları hedef al-
dığı görülüyor. Üst üste gelen düzenlemeler ile eko-
nomi yönetiminin bankalara ‘dolarizasyonun önüne
geçmek için sen de çaba göster, yoksa bunun için
seni cezalandırırım' mesajı verdiğini ifade eden ban-
kacılık ve finans uzmanı Erol Taşdelen,  ekonomi yö-
netiminin dövize yönelik talebi baskılamak ve
dolarizasyonu engellemek için bankalar üzerindeki
baskıyı artırdığına dikkat çekti. Dövize olan talep at-
tıkça bu baskının devam edeceğini öngören Taşdelen,
mevcut durumun adı konmamış bir ‘sermaye 
kontrolüne' dönüştüğünü söyledi.

VATANDAŞ
DERTLİ
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İ Yİ Parti Esenyurt
İlçe Başkanı
Hakan Akkuş

Damga'ya önemli açık-
lamalarda bulundu.
Esenyurt'ta hizmet veren
STK'ların siyasallaşma-
sından yakınan Akkuş,

"STK’ların çoğu arka bahçelerinde
siyaset yapmaya çalışıyor" tespitini
yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı
tarafından başlatılan Anlat İstanbul
Projesi kapsamında Esenyurt'un rönt-
genini çektiklerini belirten Akkuş,
öne çıkan sorunları şu şekilde sıra-
ladı; "Sığınmacı sorunu, uyuşturucu
sorunu ve eğitim sorunu." CHP'li
Esenyurt Belediyesi'nin çalışmalarını
da değerlendiren Akkuş, daha fazla
proje yapılması gerektiğinin altını
çizdi. Akkuş ayrıca, CHP'nin İYİ Parti
sayesinde çok sayıda büyükşehir be-
lediyesini kazandığını belirterek, Tür-
kiye'nin en büyük ilçesi olan
Esenyurt'un da İYİ Parti'nin katkısıyla
kazanıldığını savundu. 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Öncelikle Esenyurt’taki İYİ Parti
evimize hoş geldiniz. Ben Hakan
Akkuş, 1971’de İstanbul’da doğ-
dum ve iki kız çocuğu babasıyım.
Aslen Sivaslıyım. İlk ve ortaokulu
İstanbul’da okudum. Anadolu Üni-
versitesi İşletme ve İktisat okudum.
Sonrasında da iş hayatına atıldım.
Yurtiçi ve yurtdışında uluslararası
firmalarda satış ve pazarlama ala-
nında üst düzey yönetici olarak ça-
lıştım. Uzun yıllardır rahatsız
olduğum ülke yönetiminin değiş-
mesi için doğru adımlar atacağına
emin olduğum İYİ Parti’ye ilk kurul-
duğu yıl katılarak siyasete atıldım.
Memleketin bu kötü giden gidişatını
eleştirerek, konuşarak değiştireme-
yeceğimizi ve bir yerlere varamaya-
cağımızı anladığımıda aktif olarak
siyaset yapmaya karar verdim.
Sayın Meral Akşener’i bakanlık ve
milletvekilliği döneminde de cesur
tutumuyla zaten beğeniyordum. İYİ
Parti ile iletişime geçip siyaset yap-
maya başladım. Yaklaşık 4 yıldır da
burada aktif olarak siyaset yapıyo-
rum. İlçemizin de üç buçuk yıldır
ilçe başkanlığını gururla üstlenmek-
teyim. Allah kısmet ederse genel
başkanımızın ve il başkanımızın li-
derliğinde çalışmalarımıza da
devam edeceğim. 

Esenyurt’ta ne tür sorunlarla
karşılaşıyorsunuz?

İstanbul il başkanımızın başlatmış
olduğu Anlat İstanbul Projesi var.
Bu proje tüm milletvekillerimizin,
genel başkan yardımcılarımızın ön-
cülüğünde 700-750 kişilik bir grupla
birlikte her hafta bir ve ya iki  ilçede
aynı anda sahada Genel Başkanımı-
zın yaptığı gibi esnafımızı dinliyo-
ruz. Örneğin herhangi bir ilçede
toplanıyoruz. Kaç mahallesi varsa o
kadar grup kurup çalışmalara başlı-
yoruz. Gruplardan da grup liderleri
sorumlu oluyor. Grup liderleri ge-
nelde genel başkan yardımcıları ya
da milletvekilleri oluyor. Burada so-
kaklara çıkıp halk ile iletişime geçti-
ğimiz zaman siyaseti
konuşmuyoruz. Halkın gündeme
getiremediği, konuşamadığı, meclise
iletemediği şeyleri not edip, dosyala-
yıp Meclis'te gündeme getiriyoruz.
Meclis'te onların sesi olmaya çalışı-
yoruz. Halkın göçmenler ile ilgili
problemleri, uyuşturucu ile ilgili so-
runları, geçim derdi, elektrik faturası
gibi bütün dertlerini dinliyoruz.
Anlat İstanbul Projesi ile ilgili dolaş-
tığımızda Akçaburgaz Mahallesi
başta olmak üzere bir sürü mahalle-
nin okul probleminin olduğunu gör-
dük. Daha önce mahallenin nüfusu
5 bin iken okul sayısı ile son dönem-

deki göç ve nüfusu göz önünde bu-
lundurduğunuz zaman okulların ne
kadar yetersiz olduğunu göreceksi-
niz. Bunun gibi bütün problemleri
tespit edip iletilmesi gereken merci-
lere sunuyoruz. Mahalleyi gezerken
bir hanımefendi yolumuzu kesip,
lütfen benim evime gelir misiniz
dedi. Milletvekilimiz ile birlikte git-
tik. Kocası ve çocuklarının nasıl
uyuşturucu bağımlısı olduğunu an-
latmaya başladı. Kocasının nerede
olduğunu sorduk ve kocası geldi.
Kocası da anlatmaya başladı. İşsiz
olduğunu, iş bulamadığını, çocukla-
rına karşı görevini maddiyatsızlıktan
dolayı yerine getirmediğinden dolayı
kendini maddelere verdiğini dile ge-
tirdi. Sırf çocuklarıyla yüz yüze gel-
memek için eve gelemediğini bile
ifade etti. 

Evlere kadar gidiyorsunuz... 

Elbette. Yani şunu anlamaya başlı-
yoruz. Ekonomik çöküş insanları
toplumsal ve ruhsal olarak çöküşe
nasıl götürdüğünü görüyorsunuz.
Bunu gören diğer ailelerde gelip so-
runlarını dile getirince ailelerin nasıl
dağılmaya başladığını gördük. Top-
lumsal yapı tamamen çöküşe doğru
geçmiş. Genel başkanımız ‘toplu-
mun içine inemezsen, kapı siyaseti
yapamazsan bunların hiçbirini du-
yamazsınız ve bununla alakalı da
çözüm önerileri de sunamazsınız’
demişti. Burada bir network oluştu-
rup, sorunları tespit ediyoruz. Bi-
rinci sorun göç, ikinci sorun
uyuşturucu, üçüncü sorun eğitim
gibi tüm ilçelerin fizibilitesini çıkarı-
yoruz. Burada gerçek kişilerin ve
gerçek mağdurların bilgilerini ve so-
runlarını alıp tespit ediyoruz. Net-
worka koyup daha sonra bu bilgileri
ve sorunları gündeme getirip çözüm
önerileri sunuyoruz. Tespit ettiğimiz
göç, uyuşturucu ve de eğitim sorunu
mecliste milletvekillerimiz tarafın-
dan gündeme geldi. Bununla alakalı
meclise soru önergeleri verildi. Bu
sorunları burada da bırakmıyoruz.
Akabinde dosyalarımızı hazırlayıp il
ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine
ziyaretlere gidip istişareler yapıyo-
ruz. Biz gidince bile gittiğimiz yer-

deki yetkililerin farkında olduğunu
gördük çünkü gündeme getirmiştik.
Biz onların dikkatini oraya çektik.
Diğer konularla alakalı olarak girdi-
ğimiz evlerde gerçek kişiler ile gör-
üştükten sonra kaymakamlıktan
onların durumlarının gerçek olup
olmadığını tespit ediyoruz. Sonra
gereken tüm müdahaleleri yapıyo-
ruz. Bu tespit   ettiğimiz sorunları 
sonuçlandırıyoruz.

Halkın İYİ Parti'den 
beklentisi nedir?

Genel anlamda burada popülist bir
siyaset yapmayacağım. Halkın ta-
lepleri ve istekleri tüm partilerce aşi-
kâr. Aynı zamanda bu istekler çok
da doğal ve tanıdık. Bizler bunu
söylemekten ve dile getirmekten de
bıktık. Dokunduğumuz halk ilk
başta hasret kaldığı demokrasiyi,
ekonomik anlamda refahı ve eğitim-
deki eşitliği ciddi anlamda bizim su-
nacağımız umudunu dile
getiriyorlar. Bunun yanı sıra mülteci
sorununu da en doğru şekilde bizim
çözüm bulacağımız bilincinde ol-
duklarını düşünüyorlar.

İlçe Başkanı olarak 
Esenyurt’taki diğer partilerle
aranız nasıl?

Genel merkezimizin uyguladığı siya-
seten duruş doğrultusunda bura-
daki siyasi partilerle aramız iyidir.
İttikaf olarak da genelde ve yerelde
de zaman zaman istişarelerde de
bulunuyoruz. Mümkün mertebede
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 

Esenyurt'ta ciddi, bir oranda
konut mağduru var...

Esenyurt’ta 30 bin konut mağduru
var. Mağdurlarla oturup sorunlarını
dinledik. Belediye grup başkan veki-
limiz Sayın Enver Demir de meclis
konuşmasında bu durumu dile ge-
tirdi. Durum çok vahim. Genel mer-
kez ve il başkanlığımız ile de
konuları istişare edip, konuştuk. Do-
layısıyla yerelde de gündeme getiri-
yoruz. AKP zamanında oluşan ve
çözülmeyen bu konut mağduriyeti,
belediyemiz tarafından acil çözüm
gerekiyor. İYİ Parti olarak konunda
takibindeyiz. 

Seçmenlere vermek istediğiniz
bir mesajınız var mı?

Mesaj aslında herkesin ocağında,
cüzdanında, sokağında, çocuğunun
gözlerinde, vatan sınırlarımızda, ada-
letin geldiği şu noktadadır. Gençleri-
mizin ülkeden kaçmak için bir fırsat
aradığı şu koşulları değiştirmek için
tek seçenek inanın biziz. Demokrasi,
adalet, güven, huzur ve eşitlik sağla-
mak için yollarda sokaklardayız. Sa-
nırım bir seçmen için de en güzel
mesaj budur. Vatandaşımızın üzerin-
den yarının kaygısını alacağız. 

Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

Son olarak aklımızı kullanıp şapka-
mızı önümüze koyma zamanı geldi
de geçiyor bile. Parti olarak iddialı-
yız. Ülke olarak da hak ettiğimiz
yere geleceğiz. Bir vatandaş olarak
söylüyorum ki parti olarak da bu ül-
kenin aşıklarıyız. Bu pazar seçim
olsa Esenyurt’un büyük oyuncuları
arasında yerimizi almış durumda-
yız. Zerre kadar kimse şüphe duy-
masın. Halkın talep ve isteklerinden
anlıyoruz ki Esenyurt’un önümüz-
deki ilk yerel seçiminde belediye
başkanı İYİ Parti’nin adayı olacak-
tır. Her kapıyı çaldığımızda sizi isti-
yoruz diyorlar. Halkımız bir dahaki
yerel seçim için iyi belediyeciliğe
hazır olsun. Hedef çizgimizden şaş-
mayacağız. Genel olarak,Türkiye
Cumhuriyet’inin nüfusunu taşıyan
herkesin de oyuna talibiz. 

Altını çizerek şunları söylemek istiyorum. Demokrasi adına
Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak yaptık. Genel başkanı-
mızın iradesi ve halkımızın buna uyum sağlayan feraseti ol-
masaydı bu ittifak da kurulmasaydı büyük şehirler asla
kazanılamazdı. Yerelde de bazı ilçeler var ki Esenyurt gibi
Ak Parti'nin kalesi dediğimiz yerlerin biz olamadan alınma
şansı yoktu. Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Par-
tisi ile ittifak kurup buradaki belediye-
leri alabileceğimizi gösterdik. İttifak
sonucunda İstanbul, Ankara gibi büyük-
şehirleri zorlanmadan da aldık.  Şöyle ki
yeni kurulmuş bir parti olarak partimiz,
ilk defa girdiği yerel seçimlerde ittifak
yapmış olduğumuz yerlerde uzun yıllardır
süren AKP hegomanyasını yıktı. Bu ba-
şarı da partimizin başarısıdır. Kimsenin

bu gerçeğe de hayır diyebileceğini
de düşünmüyorum. Bu kazanım
Esenyurt ilçe teşkilatımızın iyi bir
organizasyon ve kapı kapı çalış-
ması sonucunda ortaya çıktı. Anket
şirketlerinin yaptığı anketlerin so-
nucunda da bizler şimdi Türkiye

genelinde yüzde 18’in üzerinde oy oranlarımızı görüyoruz.
Anketlerde çıkan yüzde 18 oranı ilçemiz içinde yaklaşık 18
civarındadır. Belediyeden beklentimiz; vatandaş olarak
daha çok projelere imza atılmasını isterdik. Geçmişten
gelen travmalar var, anlıyorum kolay değil. Park alanı kal
mamış, deprem bölgeleri imara açılmış, borçlar bırakılmış,
yığınca yabancı sorunları ile mücadele etmek ve başarılı
olmak biraz zaman alır. İYİ Parti olarak deprem ile alakalı
bir çalışma da yaptık çünkü deprem kuşağındayız. Her an
hazırlıklı olmalıyız. Bu projeyi İBB ile oturup yapmak istedik.

Esenyurt’ta bu projeyi hayata geçir-
meye çalışınca karşılaştıklarımız hay-
ret vericiydi. Bir tane sağlıklı bir
deprem toplanma alanı yok. Olanları
da imara açıp site ve ticari alan yap-
mışlar. Bu hengâmede her yer taru-
mar edilmiş. Şimdilik bu konu
hakkında bir şey söylemek doğru
olmaz. Söylenecek bir şey olsaydı
söyleyeceklerimizi esirgemezdik. 

SÖYLEŞİ
MESİH EROL
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ESENYURT’TA HER YER
TARUMAR EDİLMİŞ!

Esenyurt Belediyesi'nin 
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

ARKA BAHÇELERİNDE 
SİYASET YAPIYORLAR!

Esenyurt’u nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Siyaset için Esenyurt bir kere çok zor  bir
yerdir. Neredeyse sokakta 10 yaşındaki
çocuk bile bir şeylerin farkında ve siyaset
yapıyor. Tüm dernekler, federasyonlar aklı-
nıza hangisi gelirse hepsi Esenyurt’ta siya-
set yapmaya çalışıyor. Yaklaşık 730 tane
sivil toplum kuruluşunun merkezi ilçe-
mizde. STK’lar normalde tüm siyasi parti-
lere eşit mesafede durmaları gerekiyor.
Oysaki Esenyurt’un siyasi özelliğinden do-
layı nerdeyse STK’ların çoğu arka bahçele-
rinde siyaset yapmaya çalışıyor. Böyle zor
bir ilçede ilçe başkanlığı yapıyorum. Bura-
nın zor ve güç bir yer olduğunu daha baş-
tan beri biliyordum. İlçemiz başta sığınmacı
sorunu, uyuşturucu sorunu ve ekonomik so-
runlarla boğuşmaktadır. 127 ülkenin va-
tandaşı burada yaşamaktadır ve bu da
güvenlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. Çe-
şitlendiremeyeceğimiz kadar yoğun bir
dünya halkları ile bir arada yaşamaya çalı-
şıyoruz. Dolayısı ile de burada siyasetin ne
kadar zor olduğunu anlamamız gerekiyor. 

İYİ Parti Esenyurt
İlçe Başkanı

Hakan Akkuş
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Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek 
kullanılmak-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 
Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;
İl’i İstanbul İlçesi Fatih
Mahallesi Nevbahar Cadde-Sk.-Mevkii Hekimoğlu Ali Paşa
Ada 1814 Parsel 32
Yüzölçümü (m2) 42,71 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Üstünde Odası Olan Kargir Dükkan Vakfı Eminzade Ahmet 

Ağa ve Haremeyn Vakfı

İhaleye Konu İş’in;
Adı-Niteliği İstanbul ili, Fatih ilçesi, 1814 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın (Üstünde Odası 

Olan Kargir Dükkan) 25 yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.
Mevcut İmar Durumu -Fonksiyonu Konut+Ticaret
İhale Usulü Açık Teklif Usulü  (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 

22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl aylık; 500,00.-TL (BeşyüzTürkLirası) + (İhale artışı), 

2. ve 3. Yıllar 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; 4.700,00.-TL (DörtbinyediyüzTürkLirası) + (İhale 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 252.027,26.-TL (İkiyüzelliikibinyirmiyediTürkLirasıyirmialtıKuruş) 
(Restorasyon-Onarım Bedeli)
Geçici Teminat 7.561,00.-TL  (YedibinbeşyüzaltmışbirTürkLirası)
İhale Dokümanlarının: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve 
(Görüleceği, Satın alınacağı ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL  
Teslim Edileceği) Adres (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli 250,00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2, Kat:7 

(İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati 26.05.2022-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) İçeri-
sinde 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 örneğe
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 
İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Konsolosluğunca 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 sirküleri-
nin 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 edilmesi
şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici 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 % 30’u 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 belirtilen şart-
lardaki iş deneyim belgelerine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Ek:5). (Alt yükleni-
cilerde, 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 dairesi
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 olma-
dığına 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 İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) İç Zarf / 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) ve (j) 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 yapıla-
cak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faksla 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 şartna-
mesi 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

İHALE İLANI

Silivri tarıma

yatırım
yapacak
Çiftçiler Günü kapsamında Danamandıra Mahallesinde
barbunya üretimi yapan kadın çiftçilere gübre dağıtım tö-
reni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Katma
değeri yüksek ürünleri çeşitlendirerek tekrar kırsal kal-
kınmayı, kırsal hayatı, Silivri’den Danamandıra Mahalle-
mizden başlatmanın vakti geldi. Tarıma, hayvancılığa
yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu

S ilivri Belediyesi tarafından Dana-
mandıra Mahallesinde barbunya
üretimi yapan kadın çiftçilere

gübre desteği için dağıtım töreni düzen-
lendi. Törene Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Ahmet Yavuz Karaca, İlçe Tarım
Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat
Odası Başkanı Sabri Özer, arım Kredi
Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu,
Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay
Sakarya, Silivri Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Muharrem Eren ve mahalle muh-
tarları, siyasi parti temsilcileri, belediye
meclis üyeleri, STK temsilcileri, çok sa-
yıda kadın çiftçi ve mahalle sakinleri ka-
tıldı. Silivri Belediyesi tarafından yapılan
tarım yatırımları ve destekler hakkında
bilgi veren Başkan Yılmaz, Danaman-
dıra, Sayalar ve Çayırdere’de yaşanan
tapu sorunu çözüm müjdesini de vatan-
daşlarla paylaştı. 

Üreticiler adına teşekkür etti

Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz
Çelik, törende yaptığı konuşmada
“Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü.
Tabi biz bunu kutlamaya alışkın değiliz.
Bugün ilk defa çiftçiler gününü kutluyo-
ruz. Bu da sağ olsun Silivri Belediye Baş-
kanımız Volkan Yılmaz sayesinde oldu.
Böylesi anlamlı bir günde özellikle kadın
üreticilerimize verdiği destek adına kendi-
sine şahsım ve mahallem adına teşekkür
ediyorum.” dedi.

Başkan bizi yalnız bırakmadı

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve
Fener Mahalle Muhtarı Muharrem Eren
ise yaptığı konuşmada, “Belediye Başka-
nımız Sayın Volkan Yılmaz göreve gel-
diği günden bugüne bizlere söz verdiği
gibi köylerimizi, çiftçilerimizi, üreticileri-
mizi hiç yalnız bırakmadı. Görev süreci
boyunca tohumluk arpa desteği, saman
desteği, silajlık mısır gibi daha birçok des-
tekle üreticilerimizin yanında oldu.
Bugün de Danamandıra Mahallemizde
barbunya üreten kadın çiftçilerimize
gübre dağıtıyoruz. Siz ürettiğiniz sürece
Volkan Yılmaz başkanımız ve Silivri Bele-
diyesi sizlerin yanında olacak. Bu vesile
ile bir kez daha tüm çiftçilerimiz adına
Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
dedi.

Yerel yönetimde çiftçi desteği
önemli

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca da bakanlık tara-
fından yapılan desteklemeler hakkında
bilgi verdiği konuşmasında, “Silivri Bele-
diye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz göreve
geldiği günden buyana Silivrili çiftçileri-
mizin her zaman yanında. Yaptığı çalış-
maları takip ediyoruz. Silivri
Belediyesinin arazilerinde yetişen ürün-
leri yine Silivri halkına, üreticisine, hay-
vancısına dağıtıyor. Ayrıca bildiğim
kadarıyla Türkiye’nin hiçbir belediye-
sinde yoktur. Gübre serpe makinası ile
ücretsiz olarak çiftçilerimize hizmet veri-
yor. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin
büyük kısmını mazot ve gübre oluşturu-
yor. Bakanlık olarak bizlerin verdiği des-
tekler de var. Fakat yerel yönetimlerin
desteği de çok değerli ve önemli. Siz yeter
ki üretin diyoruz. Üretmek sizden destek
bizden.” dedi. Danamandıra Mahalle-

sinde çiftçilik yapan barbunya üreticisi
Müjgan Dalgın,  “Bugün burada mahal-
lemizdeki barbunya üretimini yeniden
canlandırmak için bir araya geldik. 30 yıl
öncesi ben burada barbunya üretimini
çok yaptım. Eskiden 3-5 ton barbunya
çıkaran olurdu köyümüzde. Son yıllarda
barbunya üretimi köyümüzde bitme
noktasına gelmişti. Silivri Belediye Baş-
kanımız barbunya üretimi için bizi des-
teklemeye başladı ve üretim yeniden
başladı. Bugün de gübrelerimizi alacağız.
Siz bizi destekledikçe biz üretime devam
edeceğiz. Biz de sizin arkanızda olacağız.
Barbunya eken tüm kadın çiftçilerimiz
adına sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Barbunya ekim alanı genişledi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
geçtiğimiz yıl başlatılan gübre desteğinin
üretici nazarında büyük ilgi gördüğünü
belirtti ve şunları söyledi: “Öncelikle yü-
reğini, gönlünü, ruhunu, o nasırlı ellerini
bu topraklardan ayırmayan Silivrili çiftçi-
lerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizin
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlu-
yorum. Bu pandemi süreci tarımsal üre-
timin, gıda güvenliğinin, tedarik
zincirinin ne kadar önemli olduğunu,
Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber de kat-
merli olarak da tüm dünyaya ve insanlığa
gösterdi. Bu sebeple biz göreve geldiği-
miz günden itibaren tarım demeye, ta-
rımsal üretim demeye, tarımla
kalkınmaya, kırsal kalkınmaya ve Siliv-
ri’nin köylerinden başlayan bir kalkınma
hamlesine başladık ve devam ediyoruz.
Barbunya üretimi Danamandıra Mahal-
lemizle özdeşleşmiş bir üründü. Bu köy
İstanbul hatta İzmir halinin yıllarca
büyük ölçüde barbunya ihtiyacını karşıla-
mış. Ama yıllar geçtikçe barbunya üre-
timi bitmiş. Yalnızca yemeklik barbunya
üretimi devam etmiş. Silivri’nin en uzak
köyünde Danamandıra’da kadın üretici-
lerimizin barbunyayı tekrar üretmesi için
geçen yıl bir çalışma başlattık. Buradaki
kadın üreticilerimize, ‘Üretime tekrar var
mısınız?’ dedik. Alt ve üst gübrelerini ver-
dik. Silivri Belediyesi olarak alım garantili
barbunya ekimi yaptırdık. Ama ürünler
çok rağbet görmüş olmalı ki bize bile kal-
madı. Biz bundan çok mutluyuz. Bu yıl
da geçen yıl barbunya ekimi yapan kadın
çiftçi sayımızı ve ekim alanlarını ikiye, üçe
katlayarak barbunya üretimine devam
ediyoruz. Bugün de söz verdiğimiz gibi
gübrelerini teslim ettik. Alım garantili eki-
mimizi yaptırdık. Dünya çiftçiler gü-
nünde Danamandıra Mahallemizde
ikamet eden kadın ve genç çiftçilerimizle
bir kez daha bir arada olmaktan, onlara
destek olmaktan büyük memnuniyet
duyduğumu, çiftçiye, hayvancıya, tarım-
sal üretime desteğimizin devam edece-
ğini belirtiyorum. Silivri için üretmeye,
Türkiye için geliştirmeye devam edeceği-
mizi ifade ediyorum.” dedi.

Pazarlama sorunu çözülecek

Silivri Belediyesi tarafından Danaman-
dıra mahallesinde barbunya üreticilerine
verilen destekle beraber üretimin atması
halinde pazarlama sorununun koopera-
tifle çözüleceğini ifade eden Başkan Yıl-
maz, “Üretmek için bir iradeyi ortaya
koymamız gerekiyor. Biz Silivri Belediyesi
olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat
Odamızla ve tüm paydaşlarımızla hep
bir aradayız” dedi.

Konuşmasında mahalle sakinlerinin ecrimisil
ile ilgili tapu sorununa da değinen Başkan Yıl-
maz, “Sizlerin yüz yıllardır üzerinde bulun-
duğu, işlettiği arazilerin tapu sorununun
çözülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Bu sorununun çözülmesi için Danamandıra
Mahalle Muhtarımız, Muhtarlar Derneği Baş-
kanımız, Milli Emlak Daire Başkanımız, Çevre
ve Şehircilik Genel Müdür Yardımcımız, İl Mü-

dürümüzle bir toplantı yaptık. Bu sorunu yaşa-
yan üç köyümüzdeki (Danamandıra, Sayalar,
Çayırdere) ret gelen tapuların dağıtımı, satımı,
kıymet takdiri, sahibinin belirlenmesinin bütün
yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Silivri
Belediyesine veriyor. Bu yetkiyi aldığımızda bu
üç köyümüzü ziyaret ederek, muhtarlarımızla
sizlerle görüşerek, gece gündüz çalışarak Da-
namandıra, Çayırdere ve Sayalar’daki bu tapu
problemlerini çözeceğimizin müjdesini sizlere
vermek istiyorum. İnşallah orman vasfını yitir-
miş olan tarım yapılan yerlerin Tarım ve

Orman Bakanlığı’nın Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığından tahsis istediği yerlerle ilgili prob-
lemleri uygun olduğu takdirde çözeceğiz. Otlak
alanlarını, köy yerleşik alanlarını çözeceğiz.
Büyük bırakılan sosyal alan problemlerini ihti-
yaca görece küçülterek kalan kısımlarının hak
sahiplerine satışını yapacağız.” dedi. Yapılan
konuşmaların ardından Danamandıra Mahal-
lesinde barbunya üretimi yapan kadın üretici-
lere toprak altı gübreleri teslim edildi. Program
günün anısına çekilen fotoğraflar ve ikramların
ardından sona erdi

Sorunları çözeceğiz
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TVD, vegan üniversite öğren-
cilerinin talep ve şikayetleri
nedeniyle, 'Sağlıklı, dengeli ve

yeterli beslenme haklarının tanınması
ve gerekli düzenlemelerin tüm üniversi-
telerde yapılması' amacıyla 7 Nisan'da
YÖK Başkanlığı’na başvurdu. Vegan
öğrencilerin yemek hakkına erişebilmesi
için yasal düzenleme yapılması talep
edildi. YÖK bu talebe "İlgili kurumlara
başvuru yapılması" içeriğinde yanıt
verdi. Dernek, YÖK'ten gelen yanıt üze-
rine Danıştay'a başvurdu. Dava dilek-
çesinde, YÖK tarafından ülke genelini
kapsayan düzenleyici bir işlemle tüm
hak ihlallerinin giderilmesi istendi.
Dernek, dava dilekçesinde 'Sağlıklı bes-
lenmenin kamusal bir hak olduğu, dev-
letin bunu yerine getirme yükümlülüğü
bulunduğunu' vurguladı.

Karmaşaya sebep olacak

Dilekçede YÖK'ün, bağlı üniversite-
lerde her öğrencinin yeterli gıda, düz-
gün beslenme, besleyici ve asgari temel
yiyeceklere erişim hakkını korumaktan
ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu
olduğu vurgulandı. Dava dilekçesinde
şu ifadeler yer aldı: "İlgili kurumlara
başvuru önerisi bir çözüm olmayıp tüm
ülke genelinde uygulanması gereken bir
düzenleme eksikliğinin, böyle bir yön-
temle giderilemeyeceği açıktır. Davalı

idarenin işbu tutumu Anayasal ve ulus-
lararası sözleşmelerle devlete yüklenen
yükümlülüklerin de görmezden gelin-
mesi anlamına gelmektedir. Ülke gene-
lini ilgilendiren bir sorunun tek tek her
üniversitenin inisiyatifine bırakılması
çözümden ziyade karmaşaya sebep ola-
cak, öğrenciler arası sağlanması gere-
ken fırsat eşitliği dengesini de yerle bir
edecektir. Ülke genelinde idarece dü-
zenlenen bir genel düzenleyici işlemle
sağlıklı beslenme hakkı ve vicdan hürri-

yeti kapsamında hayvansal ürün tüket-
meyi reddeden bireylere vegan alternatif
sunulmasının sağlanmıyor oluşu, vegan
bireylerin hem yetersiz ve dengesiz bes-
lenerek adeta aç kalmalarına sebep ol-
makta hem de Anayasa ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan
temel haklarını ihlal etmektedir. "

Vegan yemek haktır

TVD yöneticisi Öykü Yağcı, vegan öğ-
rencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli bes-
lenme haklarının tanınmasını
amaçladıklarını belirterek "Vegan öğ-
renci ve öğrenci gruplarının son zaman-
larda artan, fakat yıllardır devam eden
yemekhanede düzenli ve dengeli vegan
menü isteminin asıl adresi, bu talepleri
keyfi sebeplerle çoğunlukla görmezden
gelen üniversite rektörlükleri değil,
YÖK'tür" dedi. Sorunun YÖK'ün üni-
versitelerin tamamını kapsayacak şe-
kilde gerekli düzenlemeyi yapmasıyla
giderilebileceğini belirten Yağcı, "Vegan
yemek haktır, Türkiye'deki tüm öğrenci-
lerin bu haklarına kolay ve sürdürülebi-
lir şekilde erişebilmesi bir an önce
sağlanmalıdır" diye konuştu. Öte yan-
dan İTÜ, Eskişehir Teknik ve Marmara
Üniversitesi dahil çok sayıda üniversite
öğrencileri üniversitelerinden vegan
menü istemlerinin uygulanması için
kampanyalar düzenledi. DHA

Vegan menü
için başvuruHepimizin 

ablasıydı

yaKlaşıK bir yıldır kanser
tedavisi gören Avcılar Bele-
diye Meclis Üyesi Oya Yıl-

dırım Turan hastalığa yenik düşerek
hayatını kaybetti. Turan için Avcılar
Belediye Başkanlığı önünde bir tören
düzenlendi. Törene; Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kay-
makamı Kemal İnan, CHP Avcılar
İlçe Başkanı Erdal Nas, Avcılar Bele-
diye Meclis üyeleri ile çalışanlarının
yanı sıra birçok siyasi parti temsilcisi
de katıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal
İnan, “Avcılara hizmet etmiş, Avcı-
lar’ın derdiyle dertlenmiş, Avcıları
sevmiş ve Avcılar insanına da gönül
vermiş ve bunu da hizmetleri ortaya
koymuş bir insan kendisini rahmet,
yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

Çok özleyeceğiz

Çalışma ve yol arkadaşı için en zor
konuşma anlarından bir tanesini yap-
mak zorunda olduğunu belirten Avcı-
lar Belediye Başkanı Turan Hançerli
ise “Oya abla hepimizin ablasıydı.
Tavrıyla haliyle, mecliste, grupta biz-
lere yaklaşımıyla gerçek bir ablaydı.
Oya ablayı yaklaşık 15 yıl önce tanı-
dım o günden bugüne hep Avcılara
hizmet etmek, Avcılar’a katkı sunmak
için aktif görevler üstlendi. Ben tanı-
mamdan önce de hep halk için, in-
sanlık için çalışmalar yürüttü.
Kendinden çok insanları, bu ülkenin
geleceğini düşünürdü ve hep bu dü-
şünceleri doğrultusunda mücadele
etti, emek verdi. Meclis üyeliği süre-
sinde de Avcılarımızın iyiliği, 458 bin
Avcılarlının mutluluğu ve onların
daha huzurlu bir kentte yaşaması için
emek verdi. Biz oya ablayı çok özleye-
ceğiz, yeri doldurulamaz” şeklinde
konuştu.

Vegamn Derneği Türkiye (TVD), üniversite yemekhanelerinde vegan menü 
düzenlemesi için Danıştay’a başvurdu. Dilekçede 'Sağlıklı beslenmenin kamusal
bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğu' vurgulandı

T uzla’nın Postane Mahallesi’nde
bulunan 28 yaşındaki Meral Bil-
gin, babasıyla birlikte seralarda

tohum ve bitki yetiştiriyor. Genç kadının
azmi ve hayat hikayesi etrafındakileri
kendisine hayran bıraktırıyor. 2 sene önce
bir kadın kuaföründe çalışan Meral Bil-
gin, babasıyla kiraladıkları arsada çiftçi-
liğe başladı. Kısa sürede işlerini büyüten
Bilgin, serasında tohum üretiyor, ürettik-
leri tohumları da saksılara ekerek satıyor.
Ayrıca elleriyle hazırladığı tohumları da
satıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı tarafından, kadın girişimcilerin
desteklenmesinin hedeflendiği program-
lara da katılan Bilgin, burada aldığı eği-

timler sayesinde işlerini daha da geliş-
tirdi. Mega kentte köy hayatı yaşayan
Meral Bilgin’in bir günü kameralara yan-
sıdı.

Önceden kuafördüm

Hikayesini anlatan Bilgin, “İki yıldır bu işi
yapıyorum. Son bir yıldır daha da yoğun-
laştım. Özellikle çiçekler üzerine çalışıyo-
rum. Onun öncesinde kuafördüm. Uzun
yıllar kuaförlük yaptım. Oradan radikal
bir kararla çiçekçiliğe geçiş yaptım. Biz
daha önceleri annem ve babamla toprak-
çılık ve gübre ile uğraşıyorduk. 2 sene
önce böyle bir karar verdik. ‘Biz niye bitki
üretmeyelim’ dedim. Toprağımız var niye

bitkimiz olmasın? Daha farklı paketleme-
lerimiz olmasın diyerek bu işe girdik. Son
zamanlarda Tuzla Belediyesi’nin kadın
girişimcilere verdiği destek, kurulan kadın
kulübü ilgimi çekti. Oraya kayıt oldum.
Orada anlatılanlar bize söylenenlerle bir-
likte biraz daha büyüdük” dedi.

Köy hayatı yaşıyorum

Meral Bilgin, “Kuaförken elimde sürekli
kremler, ojeler, protez tırnaklar vardı.
Şimdi birdenbire tamamen doğal, tırnak-
larım zaten çok farklı. Bu işin zevki çok
daha güzel. Bu daha terapi gibi. Kuaför-
lüğü de çok seviyordum. Ama bunun ver-
diği keyif, bunun verdiği güzellik daha

fazla. Elimde krem olmasa da olur. Bu
doğal benim için. Ben 10 yaşımdan beri
tarımla ilgileniyorum. Ben köyde büyü-
düm. 16 yaşında köyden Türkiye’ye gel-
dim. Aslen Bulgaristanlıyım. 10
yaşımdan beri mısır tarlası, fasulye tar-
lası, üzüm tarlaları hepsinde çalıştım.
Azda olsa bilgim var. Şu an bir üretim
yapıyorsam bu bilgiler ile yapıyorum.
Ağırlık, çuval bunlar benim için bir şey
değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum.
İnsanların isteyip elde edemeyeceği bir
yerdeyim. Hem işim hem evim burada.
Tuzla’nın çok güzel bir yerindeyim. Bu
benim için bir artı. Metropol bir şehirde
köy hayatı yaşıyorum” dedi. DHA

Maraton başladı 

ŞEHİTLER 
unutulmadı

Fatih Belediyesi’nin İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veteriner Hekimliği Fakültesi
desteğiyle düzenlediği sokak hayvanları
temalı İdeathon Fikir Maratonu başladı

TopKapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen
Sokak Hayvanları İdeathon’unda 157
başvuru arasından ön elemeyi geçen 97

genç yarışıyor. Toplamda 30 takım ve 28 bireysel ka-
tılımcının olduğu maratonda ‘beslenme, toplama,
tedavi, bakım, saldırgan, tehlikeli ırk, kayıt ve takip’
gibi konularda fikir geliştirilmesi bekleniyor.

22 bin 500 lira ödül

Geliştirdiği fikriyle dereceye girenlere 22 bin 500 lira
ödül verilecek. Ayrıca kabul gören projeler Fatih Be-
lediyesi Tarafından hayata geçirilecek.  Maratonun
açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan, “Bu anlamlı etkinliğin şehrimiz ve
masum canlarımız adına güzel sonuçlar doğurma-
sını temenni ediyorum. Bundan önceki İdeathonu-
muzu19-20 Mart 2022’de, gerçekleştirdik. İki gün
boyunca süren maratonda 50 takım yarıştı ve sosyal
konularda, birbirinden farklı birçok proje geliştirildi.
Hepinizin bildiği gibi, İstanbul, dünyada en fazla
sokak hayvanı barındıran şehirlerin başında geliyor.
Bilhassa, kedilerle, kedi sevgisiyle özdeşlemiş bir şe-
hirde yaşıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerin
dikkatlerini ilk çeken şeylerden biri, İnsanımızın
sokak hayvanlarıyla kurduğu diyalog, sokak hay-
vanlarına gösterdiğimiz sevgi oluyor. Biz, Fatih Be-
lediyesi olarak İlçemizdeki binlerce sokak
hayvanının, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşaması
için elimizden ne geliyorsa yaptık, bundan sonra da
yapacağız” dedi.

157 başvuru oldu

Sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu
belirten Turan, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Veteriner Fakültesiyle ortaklaşa hazırladığımız bu
İdeathon’u şehrimizdeki tüm canların sağlıklı ve hu-
zurlu bir yaşam sürmelerini temin etmek, bu doğrul-
tuda, verilen hizmetlerin sürdürülebilir yöntemler
eşliğinde çok daha iyi seviyelere taşınmasını sağla-
mak niyetiyle düzenledik. Fikir maratonumuza 157
başvuru oldu, 97 kişi ön elemeyi geçerek yarışmaya
hak kazandı. İdeathon’da toplam 30 takım ve 28 bi-
reysel katılımcı yarışacak. Fikir maratonlarının türev-
leri olan başka organizasyonlar düzenleyeceğimizin
müjdesini de gençlerimizle paylaşmak istiyorum”
diye konuştu. DHA

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma günü
nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören
düzenlendi. Törene Türkiye Havayolu

Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu üyeleri
ve eski başkanları, THY temsilcileri, uçuş okulu
müdürü ve öğrencileri, havacılık dernekleri ve
emekli pilotlar katıldı. Törende konuşan TALPA
Başkan Okan Üreksoy, “Bir medeniyet projesi ola-
rak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile bir-
likte havacılığımız ivme kazanmış, havacılığın
önemini diğer ülkelerden çok önce fark eden Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk eşsiz öngörü-
süyle söylediği 'İstikbal Göklerdedir' sözüyle Türk
gençlerine bir hedef göstermiştir. Bu hedef doğrul-
tusunda Türk ulusu çok sayıda isimsiz kahraman
yetiştirmiştir" dedi.

96 yıldır anılıyor

TALPA Başkan Okan Üreksoy, "Bugün dünya ha-
vacılığında önemli bir yeri olan havacılığımız, gök-
yüzüne aşkla bağlı meslek büyüklerimizin akıttığı,
kan, ter, gözyaşı ve deneyimlerine çok şey borçlu-
dur. Havacılığımız, başta ilk şehitlerimiz olan
Fethi, Sadık ve Nuri beyler olmak üzere çok güç
şartlarda pilotluk mesleğini icra ederken yaşamla-
rını yitiren havacılık şehitlerimizin aziz hatıraları
üzerinde yükselmektedir. 1926 yılında ilk kez anı-
lan hava şehitlerimizi, 96 yıldır her 15 Mayıs'ta an-
manın kutsal bir görev, minnet duygularımızı ifade
etme olanağı bulduğumuz asla unutulmayacak bir
tarih olduğunun bilinci ile bugün de kabirleri ba-
şında rahmetle anıyoruz. Şehadetleri ile biz Türk
pilotlarına ışık ve yol gösteren, ülkemiz ve havacılı-
ğımız için canlarını veren asker ve sivil tüm şehitle-
rimizin toprağa değil bu milletin kalplerine ve
gönüllerine gömülmüş olduklarını biliyor, Türkiye
Havayolu Pilotları Derneği olarak aziz hatıraları
önünde saygı ile eğiliyoruz" diye konuştu. DHA

Avcılar Belediye Meclis Üyesi 
Oya Yıldırım Turan'ın cenaze tö-
reninde konuşan Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, “Oya abla
hepimizin ablasıydı. Tavrıyla ha-
liyle, mecliste, grupta bizlere yak-
laşımıyla gerçek bir ablaydı” dedi

sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!
sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!
sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!
sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!
sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!
sEHıRDEN 
ıNDıM KoYE!

Kırlangıç Gençlik Festiva-
li'nin ilk gününde gençler, içeri-
sinde tırmanma duvarı ve

rodeonun da bulunduğu çeşitli etkinlik
alanlarında gönüllerince eğlendi. Etkinlik
kapsamında düzenlenen Balondan Bas-
ket Atma Yarışması ise renkli görüntülere
sahne oldu. 6 gün boyunca çeşitli etkin-
liklerle sürecek festivalin ilk günü Manuş
Baba konseriyle sona erdi. Festivalin açı-

lış konuşmasında umut ve barış mesajları
veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, gençlere çok güvendi-
ğini belirterek, "Kırlangıç Gençlik
Festivali'ni hep birlikte yapacağız. Beylik-
düzü'nü çok seviyorum ve enerjisine çok
inanıyorum. Biliyorum ki; gençlerimiz
gençliğini yaşayamıyor. Sizler burada 6
gün boyunca gençliğinizi doya doya ya-
şayacaksınız. Yarınlara daha umutla bak

manız için Beylikdüzü'nde var gücümle
çalışmaya devam edeceğim. Sizi çok sevi-
yorum ve iyi ki varsınız" dedi. Şarkılarını
gençlerle birlikte söyleyen Manuş Baba
ise Beylikdüzü'nde olmaktan duyduğunu
memnuniyeti belirterek "Böylesine güzel
bir akşamda biz-
leri ağırladığı için
Beylikdüzü Bele-
diyesi'ne ve orga-
nizasyonda emeği
geçen herkese te-
şekkür ederim"
dedi. DHA

Sizi çok seviyorum
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ANIL BODUÇ

Av. Kazım İsmail Kazdal, babası Haldun Kazdal'ın Rize Merkez'e bağlı olan Muradiye'de belediye yönetimine muhalif
olduğu için evine giden yoluna asfalt dökülmediğini söyledi. Konuyu yargıya taşıdığını söyleyen Kazdal, “Muradiye
Belediyesi’nin siyasi görüş temelinde ayrımcılık yaptığına ve idari para cezası ödemesine hükmetmiştir” dedi

Süleymanpaşa Çift-
likönü Mahallesi’nde

hizmete giren Mahalle
Konağı ve Taziye Evi ile

Şehit Gökçen Koşal
Spor Tesisleri’nin açılışı
törenle gerçekleştirildi

Sen miSin aSfalt 
yolu eSirgeyen!

R ize Merkez'e bağlı olan Muradiye'de
ilginç bir olay yaşandı. Belediye yö-
netimine muhalif olan ve siyaseten

ters bir noktada olan Haldun Kazdal'ın evine
giden yolu; asfalt dökülmedi. Beldedeki bir-
çok yola asfalt dökülürken Kazdal'ın böyle
bir ayrıma maruz kalmasına oğlu Av. Kazım
İsmail Kazdal tepki gösterdi. Yaşadıkları sü-
reci anlatan oğul Kazdal, “Müvekkilim yani
babam Haldun Kazdal yaşadığı yer olan
Rize ili Merkez ilçeye bağlı Muradiye Beledi-
yesi yöneticileri tarafından siyasi görüş teme-
linde ayrımcılığa uğradı” dedi.

Herkese var muhalife yok

Belediyenin her noktaya asfalt yol çalışması
yaptığını fakat babasını bundan hariç tuttu-
ğunu anlatan Avukat Kazdal, “Rize Mura-
diye beldesi idari sınırları içerisinde olan

üzerinde konut bulunan tüm evlere giden
yollar asfalt beton çalışması yapılmıştır. Mü-
vekkilimin evine giden yol ise belediye yöne-
ticileri tarafından kasten asfalt yapılmamıştır.
Belediye yöneticileri müvekkilime karşı ay-
rımcı tutumlarını belli etmek için müvekkili-
min komşusunun evinin önüne kadar asfaltı
getirmiş, komşunun kullanım sınırının bittiği
noktada asfaltı bitirmiştir” diye konuştu.

Takipçisi olacağız

Sürecin takipçisi olacaklarını da kaydeden
Kazdal şöyle konuştu; “Türkiye İnsan Hak-
ları Kurumu’na tarafımızca yapılan başvuru
sonucunda kurum Muradiye Belediyesi’nin
siyasi görüş temelinde ayrımcılık yaptığına
ve idari para cezası ödemesine hükmetmiştir.
Muradiye Belediyesi idari para cezasını öde-
mesinin ardından ayrımcılığa sebebiyet
veren yöneticilere rücu edecektir. Rücu 
sürecinin takipçisi olacağız.”

Süleymanpaşa açılış yaptı

Tekirdağ araç
filosunu büyüttü

Bir süredir mahalle sakinlerine ve gençlere
hizmet veren tesislerin resmi açılış töreni;
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel’in ev sahipliğinde, Hayrabolu Bele-
diye Başkanı Dr. Osman İnan, Marmarae-
reğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Ülkü
Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Hayrullah
Zıvalıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları,
Meclis Üyeleri ve mahalle sakinlerinin
yanı sıra çok sayıda basın mensubunun
katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreni saygı
duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile

başladı. Mahalle muhtarı, misafir belediye
başkanları ve Başkan Yüksel’in konuşma-
ları ile devam eden açılış töreni, tesislerin
ziyaret edilmesi ile devam etti. Açılışta ko-
nuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, Çiftlikönü Mahallesi’nde
hayata geçirilen Mahalle Konağı, Taziye
Evi ve Spor Tesislerinin hayırlı olması te-
mennisinde bulunarak, mahallede yaşa-
yan kadınlara, çocuk ve gençlere yönelik
kursların, spor aktivitelerinin gerçekleştiril-
diği tesisten yararlanmanın tamamen 

ücretsiz olduğunu ifade etti.

Tesisleri ziyaret etti

Protokol konuşmalarının ardından açılış tö-
reni kurdele kesme tören ile tamamlandı.
Başkan Yüksel, daha sonra protokol üyeleri
ve mahalle sakinleri ile birlikte tesisleri dola-
şarak görevlilerden bilgi aldı. Devam eden
kursları ziyaret eden Yüksel, kursiyer ve eğit-
menlere başarılar diledi, spor tesislerinde
çocuklar ve gençlerle futbol oynayarak fo-
toğraf çektirdi. İRFAN DEMİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
kendi imkanlarıyla, düşük
maliyetle, 11 ilçede etkin ve 
verimli bir şekilde hizmet vere-
bilme adına araç filosunu
genişletmeye devam ediyor

Bu kapsamda alınan 10 adet binek araç
ve 8 adet iş makinasının (Beko Loder) ta-
nıtımında bir konuşma yapan Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
olarak kendi imkânlarımızla, düşük mali-
yetle, etkin ve verimli bir şekilde hizmet
verebilme imkân ve kabiliyetimizi arttırı-
yoruz. Bugün 11 Milyon TL'lik yatırımla,
10 adet binek araç ve 8 adet iş makinası
olmak üzere toplam 18 aracı daha araç
filomuza katmış bulunuyoruz. Büyükşe-
hir olarak her geçen gün büyüyor ve güç-
leniyoruz. Tekirdağlı vatandaşlarımıza en
iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde
ulaştırma adına bundan sonra da araç fi-
lomuzu genişletmeye devam edeceğiz.
Yeni aldığımız araçlarımızın şehrimize ve
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyo-
rum" dedi. İRFAN DEMİR



 
 

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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Avusturya Halk Partisi (ÖVP) eski 
Genel Başkanı Sebastian Kurz’un 
yolsuzluk soruşturması nedeniyle 

Aralık 2021’de siyaseti bırakmasının ardın-
dan ÖVP Genel Başkanlığı ve Başbakan-
lık görevine getirilen Nehammer, 40’ıncı 
Olağanüstü Kongre’de oy birliği ile yeniden 
parti başkanı olarak seçildi. Nehammer, 
burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukray-
na savaşına değinerek ülkesinin tarafsız 
olduğunu ancak uluslararası hukukun ihlal 
edilmesi ve haksızlıklar karşısında geç-
mişte olduğu gibi bugün de söz söyleme 
hakkına sahip olduklarını ifade etti. Geçen 
ay Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleştirdiği 
ziyaretlere ilişkin eleştirilere de yanıt veren 

Nehammer, Ukrayna’nın Buça kentinde 
yaşananları gördükten sonra muhtemel bir 
ateşkes ya da barış için mümkün olan her 
şeyin yapılmasının önemli olduğunu, bu 
trajedi karşısında hiçbir şey yapmadan olan 
biteni seyretmek yerine harekete geçtiğini 
söyledi. Nehammer, barış için çabalarının 
sürdüğünü ve çeşitli görüşmeler yaptıklarını 
belirterek “Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir 
seviyeye taşıyacağız. Bu bizim için pek çok 
açıdan çok önemli.” dedi Ukrayna’dan ge-
len sığınmacılara yönelik yapılan yardımlara 
da değinen Nehammer, düzensiz göçe karşı 
mücadelelerinin savaş öncesinde olduğu 
gibi süreceğini sözlerine ekledi. Bu arada 
hakkında açılan yolsuzluk soruşturması ne-

deniyle siyaseti bırakan Sebastian Kurz’un 
da kongreye katılması dikkati çekti.

Erdoğan’la görüşmüştü
Başbakan Nehammer, geçen ay Moskova 
ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda 
görüşmüştü. Rus ve Ukrayna heyetleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ve 
“İstanbul Süreci” adı verilen görüşmelerin 
“barış için en önemli şans olduğunu” her 
fırsatta dile getiren Nehammer’in Cumhur-
başkanı Erdoğan’la haziranda İspanya’da 
gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi 
kapsamında bir araya geleceği duyurulmuş-
tu. DHA

HINDISTAN, kuraklık yüzün-
den artan iç fiyatları dengele-
mek adına buğday ihracatını kıs-

men yasakladığını duyurdu. Dünyanın 
en büyük ikinci buğday üreticisi olan 
ülkenin aldığı karar, Ukrayna savaşı 
yüzünden zaten artan küresel buğday 
fiyatlarını daha da yukarı çekebilir. 
Yeni Delhi hükümeti halihazırda veril-
miş olan akreditifler için buğday sev-
kiyatının ise devam edeceğini bildirdi. 
Savaş nedeniyle Karadeniz bölgesinden 
sevkiyatların yapılamaması nedeniyle 
küresel alıcılar buğday tedariği için 
Hindistan’a bel bağlamıştı. İhracat 
yasağı kararından önce Hindistan bu 

yılın sonuna kadar rekor bir hedefle 10 
milyon ton buğday ihraç etmeyi planlı-
yordu. Ülkenin bu yılki toplam buğday 
üretim hedefi ise 105 milyon ton olarak 
belirlenmişti.

Enflasyon engel oldu
Buğdayda ortaya çıkan bu yeni tedarik 
sorunundan en çok yoksul Asya ve 
Afrika ülkeleri etkilenebilir. Ulusla-
rarası bir ticaret firmasının Mumbai 
temsilcisi Reuters’e yaptığı açıklamada 
yasak kararının “şoke edici” olduğunu 
belirterek, “İhracatın iki ila üç ay sonra 
durdurulmasını bekliyorduk, ancak 
enflasyon rakamları hükümetin fikrini 

değiştirmiş gibi görünüyor” dedi.
Artan gıda ve enerji fiyatları, Nisan 
ayında Hindistan’ın yıllık perakende 
enflasyonunu sekiz yılın zirvesine 
yaklaştırdı. Artan enflasyon Hindistan 
Merkez Bankasının faiz oranlarını daha 
sert bir şekilde artıracağı beklentilerini 
de güçlendirdi. 

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 
kendileri için birçok yönden önemli 

olan Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir 
seviyeye taşıyacaklarını söyledi

DAHA DAHA iiYYii  
OLACAKOLACAK

TÜRKIYE ILE ILIŞKILERTÜRKIYE ILE ILIŞKILER

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin 
NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılık-
ların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile 
dün akşam yapılan müzakerelerde çözüme 
ulaşamadıklarını ve diplomatik müzakerelere 
devam etme kararı aldıklarını söyledi

NATO Dışişleri Bakanları 
Toplantısı için Berlin’de 
bulunan Haavisto, “Fark-

lı grupların veya farklı kişilerin 
ayrıntılarına girmek istemiyorum 
ama sadece terörle mücadelenin si-
yasetimizde çok önemli bir ilke ol-
duğunu ve bunun NATO’da da çok 
önemli bir ilke olduğunu söylemek 
istiyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlan-
diya ve İsveç’in NATO üyelikleri 
hakkındaki açıklamalarına değinen 
Haavisto, “NATO üyeliği konusun-
da Türkiye ile farklılıkların üstesin-
den gelebileceğimizi umuyorum.” 
dedi. Türkiye’nin Finlandiya’ya 
eleştirilerini değerlendiren Bakan 

Haavisto, terörle mücadelenin çok 
önemli olduğunu ifade etti ancak, 
terör örgütü PKK ile mücadele ko-
nusunda somut bir söz vermekten 
kaçındı. “Her NATO üyesi ülkenin 
üyeliğe başvuran ülkeler hakkın-
da kendi görüşlerine sahip olma 
hakkına sahip olduğunu” kayde-
den Pekka Haavisto, bu baharda 
Türkiye’yi iki kez ziyaret ettiğini 
ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 
görüştüğünü hatırlattı.

Yakın diyalog içinde olmaya de-
vam edeceklerini belirten Haavis-
to, ülkesinin Avrupa ve dünyanın 
güvenliği için terörle mücadelenin 
öneminin farkında olduğunu sözle-
rine ekledi.

ALMANYA’NIN başkenti 
Berlin’de, NATO Dışiş-
leri Bakanları Gayriresmi 

Toplantısı’nda Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya 
gelen Linde, ülkesinin NATO 
üyelik başvurusu kararıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
Linde, “Türkiye ile dün akşam 
yapılan müzakerelerde çözü-
me ulaşamadık ve diplomatik 
müzakerelere devam etme kararı 
aldık.” ifadesini kullandı. Türk 
tarafı ile “Suriye’nin kuzeyindeki 
oluşumdan dolayı” anlaşama-
dıklarını kaydeden Linde, “Biz 
PKK’nın terör örgütü olduğunu 
kabul ediyoruz. Kuzey Suriye’de-
ki oluşum için aynı şeyi düşün-

müyoruz, birçok NATO ülkesi 
de düşünmüyor. ABD ve diğer 
NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey 
Suriye’deki Kürt örgütleri ile 
görüştük.” dedi. Bakan Çavuşoğ-
lu, NATO toplantısına girmeden 
önce yaptığı açıklamada İsveç ve 
Finlandiya’nın PKK/YPG’ye çok 
açık destek verdiğini vurgulaya-
rak, “Bu da halkımızın hissiyatını 
olumsuz yönde etkiliyor, gözü-
müzün önünde tüm uyarılarımıza 
rağmen. Dolayısıyla müttefik ola-
cak bir ülke açıkça PKK/YPG’ye, 
her gün bize saldıran askerlerimi-
zi, polisimizi şehit eden, siville-
rimizi şehit eden terör örgütüne 
destek vermemeleri gerekiyor.” 
ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA Genelkurmay 
Başkanlığı, Rus ordusunun 
27 bin 400 asker, 200 uçak, 

164 helikopter ve 1220 tankını 
kaybettiğini bildirdi. Ukrayna 
Genelkurmay Başkanlığından, 
Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mayıs 
dönemindeki kayıplarına ilişkin ya-
pılan açıklamada, Rus ordusunun 

son 24 saatte 
200 askerini 
daha kaybet-
tiği aktarıldı. 
Açıklamada, 
Rus ordusu-
nun toplam 

27 bin 400 asker kaybettiği ve 
Ruslara ait 200 uçak, 164 helikop-
ter, 1220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 
555 top, 195 roketatar ve 89 hava 
savunma sisteminin imha edildiği 
belirtildi. Rus güçlerinin 2 bin 87 
araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi 
ile 416 insansız hava aracını da 
yitirdiği kaydedilen açıklamada, 
Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin 
de Ukrayna hava savunma birlik-
lerince vurularak imha edildiği bil-
gisine yer verildi. Rusya Savunma 
Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan 
açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus 
askerinin öldüğü duyurulmuştu.       

ÇIN VIRUS 
tehdidi altında

DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun iki günlük NATO Dışişleri Bakan-
ları Gayrı Resmi Toplantısı sebebiyle 

Almanya’nın başkenti Berlin’de basın mensup-
larına kısa açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Isveç ve 
Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas 
halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık 
bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini destek-
lediğini belirtti. Çavuşoğlu “Müttefik olacak 
bir ülke, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize 
saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi 
şehit eden bir terör örgütüne destek verme-
mesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Uyarılarımızı dikkate alın
Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjın-
da her iki bakanla görüşeceğini ifade eden 
Çavuşoğlu, “NATO üyeliği meselesi başka bir 

konu. Burada özellikle Türkiye’nin tutumunun 
sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz 
bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt 
değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu 
neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi 
değil omuz omuza dayanışma gerektirir. Her 
alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit 
olduğu zaman. Burada maalesef bu bahset-
tiğiniz ülkeler, PKK/YPG’lere çok açık destek 
veriyor. Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz 
yönde etkiliyor, gözümüzün önünde ve tüm 
uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik 
olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP’ye, her gün 
bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve siville-
rimizi şehit eden bir terör örgütüne destek 
vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile müca-
delemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar 
getirdiler” dedi.     

Müttefikler PKK’ya destek vermemeli

Hindistan’dan buğday freni!
Savaş yüzünden Ukrayna ve Rusya’nın devre dışı kalmasıyla 
küresel buğday tedariğinde ön plana çıkan Hindistan da, iç 
fiyatları dengelemek amacıyla buğday ihracatını durdurdu

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong Özel İdari 
Bölgesi’nde 298 Kovid-19 vakasına rastlanırken, Çin ile ege-
menlik ihtilafı içindeki Tayvan’da 65 bin 11 vaka kaydedildi

ULUSAL Sağlık Komisyo-
nundan yapılan açıklamaya 
göre, Çin ana karasında 

son 24 saatte hastalık belirtisi 
gösteren 276, göstermeyen 1796 
vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 
93 vaka kayıtlara geçti. Vakaların 
büyük bölümü ülkenin en büyük 
şehri Şanghay’da görüldü. Kentte 
hastalık belirtisi gösteren 194, gös-
termeyen 1487 vaka tespit edildi, 
1 kişi öldü. Nüfusu 26 milyonu 

aşan kentte 28 Mart’ta ilan edilen 
“kademeli kapanma”, vakalar 
azalmadığı için tüm şehirde belirsiz 
süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların 
karantina bölgeleri dışında vaka 
görülmeyen yerlerde kaldırılacağı-
nın bildirilmesine rağmen tedbirler, 
şehrin büyük bölümünde sürüyor. 
Şehir yönetimi, 20 Mayıs’ta karan-
tina bölgeleri dışında “sıfır vaka” 
hedefine ulaşılmayı hedeflendiğini 
bildirmişti. DHA

FINLANDIYA: 
ANLAŞABILIRIZ!

COZUME 
ULAŞAMADIK!

RUS doğal gazına alternatif 
arayışında olan Avrupa Birli-
ği’nin enerji güvenliği açısından 

Akdeniz bölgesi öne çıkıyor. Akdeniz’in 
güneyinde bol miktarda doğal gaz ve 
petrol rezervleri bulunuyor. AB hali-
hazırda enerji ihtiyacının yüzde 10’unu 
Cezayir’den ithal ediyor. Geçen ay 
İtalyan petrol ve doğal gaz 
şirketi ENI bağlantılarını 
kullanarak Mısır’dan 
sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ve Cezayir’den 
yılda ek 9 
milyar 

metreküp doğal gaz ithal etmek için 
anlaşma imzaladı. Mısır ve Cezayir, Ku-
zey Afrika’da Libya’dan bile daha fazla 
doğal gaz rezervlerine sahip iki ülke.

Zamanlama kritik önemde
Enerjide sadece birkaç tedarikçiye 
bağlı kalınamayacağını 

kavrayan AB, enerji 
güvenliği açısından 
sihirli bir formül su-
namasalar da bu iki 
ülkenin büyük önemi 

olduğunu teslim ediyor. Hidrokarbon 
sahaları ve altyapıyı geliştirmek bir 
yıldan fazla sürüyor ki Avrupa için 
en kritik süreç bir sonraki kış yaşana-

cak. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) 
program sorumlusu Nedim Abillama 
DW’ye verdiği demeçte “En azından 
konu doğal gaz ve petrol olduğunda, 
bölge şu anda Rusya’dan ithal edilen 
miktarı tamamen ikame edilebilecek 
durumda değil ancak üreticiler Cezayir 

ve Mısır’daki LNG terminalleri ile 
Cezayir ve Libya’daki boru hatları 
gibi mevcut altyapılardan tam 
anlamıyla yararlanırsa önemli 
katkılar sağlayabilir” değerlen-

dirmesini yaptı.

Enerjide Cezayir ihtimali!

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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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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ÜNLÜ pop yıldızı 
Aleyna Tilki’de sosyal 
medya hesabından 

Melisa Taç’ın çıkardığı tekli 
ve klibi için “İstek Koleji’n-

den canım arkadaşım Taç-
yaprak @melisatacofficial 
şarkı yapmış” ifadelerini 
kullandı. Tilki’nin bu pay-
laşımı kısa sürede binlerce 
beğeni aldı.  Yeni teklisi 
“Pembe Rolex” tüm dijital 
platformlarda yayınlayan ve 
kısa sürede büyük ilgi gören 
Melisa Taç; “Rap dünyasını 
sarsmaya geldim. Herkes ha-
zır olsun. İlk parçamla Rap’e 
yeni bir bakış getirmek iste-
dim, sıradaki şarkılarıma da 
hazır olun” dedi. Bir yandan 
müzik yeteneğini geliştirirken 
kültür, edebiyat ve aktüel alt 
yapısını zenginleştiren genç 
rapçi “İçimdeki tüm duy-
guları metaforlarla Rap’le 
yansıtabiliyorum. Rap’in 
matematiksel ritminin içinde 
ben kendi dünyamı buldum. 
Rap’in yeni kraliçesi olmaya 
geldim” diye konuştu.

Melisa Taç’ın yeni çıkan “Pembe Rolex” teklisinin 
klibi yayınlandı. Mimar olan genç şarkıcı güzelliği 
kadar sesiylede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

HEM MiMAR 
HEM RAPCi!

Tuvana Türkay 
SEZONU ACTI

BURAK Deniz, gazetecilerin, 
“Bu sıralar giyim tarzınız 
çok konuşuluyor. Sevgiliniz 

Didem Soydan size giyim tavsiye-
lerinde bulunuyor mu?” sorusuna 
yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Evet, 
ara sıra tavsiye veriyor giyim konu-
sunda ama ben genellikle canımın 
istediğini giyiyorum” dedi. Haber-
türk’ten Tolga Aslan’ın haberine 
göre; Oyuncu Burak Deniz, önceki 
gün Nişantaşı’ndaydı. Bir kafede 
yemek yiyen Deniz, mekan çıkışı 
objektiflere yansıdı. Salaş giyim 
tarzı ile dikkatleri üzerine çeken 
Burak Deniz’e, “Bu sıralar giyim 
tarzınız çok konuşuluyor. Didem 
Soydan size giyim tavsiyelerinde 
bulunuyor mu?” sorusu yöneltil-
di. Ünlü oyuncu, “Yemek yemeye 
çıktığım için böyle giyindim. Evet, 
Didem ara sıra tavsiye veriyor 
giyim konusunda ama ben genel-
likle canımın istediğini giyiyorum.” 
dedi. Deniz, ardından sevgilisi 
Didem Soydan’ın evine giriş yaptı.

20 sene önce öğrencilerin evin 
salonunda oturarak duvarlarına 
notlar yazdığı Joker, kendini 

genç hisseden herkese kucak açan 
tasarımı, konsepti, bol çeşidi olan ve 
lezzetli mutfağı ile ön plana çıkıyor.   
11 Mayıs Çarşamba akşamı Joker No: 
19 Beşiktaş şubesinde 20. yıl kutlama-
larının ilki gerçekleşirken, gecede Club 
Bangkok’un muhteşem performansının 
yanı sıra Joker No: 19’un kurucusu ve 
sahibi Volkan Tangör’ün konuşması 
sürprizlerle dolu oldu.  Volkan Tan-
gör, konuşmasında bu senenin plan-
larından ve 24-25 Eylül tarihinde Life 
Park’ta gerçekleşecek olan CheerZ 
Festival ile ilgili detayları paylaştı. Tür-
kiye’de 2000’li yıllarda gerçekleşen ve 
hafızalara kazınan, kült festivallerden 
ilham aldıklarını dile getiren Tangör, 
eskiye özlemin son bulacağı bir festival 
için çalıştıklarının müjdesini verdi.

Lansmanda çekiliş
Joker ruhunu kocaman bir ormana ta-
şıdıklarını dile getiren Volkan Tangör, 
CheerZ Festival’in unutamadığımız 
geçmiş festivallerin ruhunu şimdiki 
zamanın ruhu ile birleştirip Joker 

kültürü ile harmanladığını ve ortaya 
bugüne kadar karşılaşılmamış bir 
festival çıktığını söyledi. Aynı zamanda 
gecede çekiliş yapılarak lansmana ge-
lenler arasından bir katılımcı “Golden 
Ticket” biletini kazandı. 

Dünyada ses getirecek
Tangör, Eylül ayında gerçekleşecek 
CheerZ Festival ile ilgili şu detaylara 
da konuşmasında yer verdi: ‘’ Yurtdı-
şından gelen barmenlerin festivale özel 
imza kokteylleri, kahve istiyorsak onun 
da en iyi sunumu ve her damak tadına 
uygun lezzetleri bu habitatımızın en 

önemli parçalarını oluşturacak. Bu 
festival aslında her şeyin ötesinde bir 
keyif şenliği olacak. Hep birlikte Che-
erz diyeceğiz.  Geçirdiğimiz her güne, 
hayata, sevdiklerimizle paylaştığımız 
mutlu anlara. Festivalin her noktasın-
dan ayrı bir müzik sesi yükselecek. Her 
köşesinde ayrı bir dünya kurulacak. 
Farklı bir festival kültürü başlatmaya 
geliyoruz Joker ekibi olarak. Festivalin 
ardından herkesin aklında ne kadar 
mutlu bir iki gün geçirdiği kalacak. Ve 
yıllar sonra hep birlikte hatırlayacağız, 
gelecek nesillere anlatacağız, oraday-
dık diyeceğiz.’’

Yolculuğuna tam 20 sene önce, öğrencileri odağına alarak başlayan ve yıllar içerisinde İstanbul’un en 
başarılı işletmelerinden biri haline gelen Joker No:19, bu sene 20. yaşını tüm yıl boyunca kutluyor

20’INCI YAŞ KUTLAMASI

ÜNLÜ oyuncu Tuvana 
Türkay, yaz sezonunu 
açtı. Türkay, havaların 

ısınmasıyla birlikte kendini 
plaja attı. Objektif karşısı-
na bikinisiyle poz veren 31 
yaşındaki oyuncu, fotoğrafını 
da sosyal medya hesabından 
yayınladı. Paylaşımıyla kısa 
sürede takipçilerinden yoğun 
ilgi gören Türkay, nerede 
tatil yaptığını ise belirtmedi. 
Öte yandan ünlü oyuncu, 
geçtiğimiz aylarda basına 
yansıyan Londra’ya taşındığı 
yönündeki haberlere açıklık 
getirmişti. Ünlü isim, “Öyle 
yazıldığı gibi bir şey yok. Ben 
sürekli Londra’ya işlerim 
olduğu için gidip, geliyorum. 
Okulum orada. Londra’ya 
taşınmam söz konusu değil.” 
diye konuşmuştu.

Tuvana Türkay kimdir?
3 Ekim 1990, Üsküdar, Türk 
oyuncu. 1990 yılında Bulga-
ristan göçmeni bir ailenin 
kızı olarak İstanbul’da doğan 
Tuvana Türkay, önce İstan-
bul Güneş Koleji’ni bitirdik-
ten sonra eğitimine Beykent 
Üniversitesi Radyo Tele-
vizyon Sinema bölümünde 
devam etmiştir.2009’da ya-
yınlanmaya başlayan Ayrılık 
dizisinde Kevok karakterini, 
2011-2012 yıllarında ise Yer 

Gök Aşk dizisinde Bade Pa-
lalı karakterini canlandırmış-
tır. 2014-2015 yılında Kara 
Para Aşk dizisinde Bahar 
Çınar karakterini canlan-
dırmıştır .Oyunculuğun yanı 
sıra şarkıcılıkla da ilgilenen 
Türkay, 2015 yılında Enbe 
Orkestrası’nın albümün-
de sözü müziği kendisine 
ait olan Ara Ne Olursun 
isimli parçayı seslendirmiş 
ve büyük beğeni kazanmıştır. 
Daha sonra Mustafa Ce-
celi aranjörlüğünde “tua-
na” şarkısını coverlamıştır 
Ayrıca şarkı sözü ve beste 
de yapmaktadır. 9 yaşında 
reklam filmlerinde oynama-
ya başladı. Tuvana Türkay, 
Kent Şeker, Türk Telekom, 
Only Ped, Akbank, Ayyıldız 
GSM, Kek Reklamı, Coca 
Cola gibi birçok reklam 
filminde oynadı. “Akademi 
Neo”dan oyunculuk dersleri 
aldı. Bunun haricinde bir 
sene 1 sene şan ve diksiyon 
dersleri aldı. Tuvana Türkay 
2012- 2013 yılları arasında 
milli futbolcu Sercan Yıldı-
rım ile birlikte oldu.Tuvana 
Türkay , 2014 yılında “Kara 
Para Aşk” adlı dizide Tuba 
Büyüküstün, Engin Akyürek, 
Erkan Can, Aytaç Arman, 
Nebahat Çehre ile birlikte 
oynadı. 

Geçtiğimiz aylarda Londra’ya yerleştiği yönündeki iddiala-
rı yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay, havaların ısınmasıy-
la birlikte soluğu plajda aldı. Bikinisiyle objektif karşısına 
geçen Türkay, verdiği pozu takipçileriyle paylaştı

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın ha-
berine göre; Birce Akalay, önceki 
gün ‘Art & Tech for Good Sum-

mit 2022’ için düzenlenen galaya katıldı. 
Gecede yer alan Akalay, basın mensupla-
rıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Oyun-
cu, “Benim son dakikada katıldığım bir 
organizasyon oldu. Çok sevdiğim dostla-
rımın da burada olduğunu öğrenince ka-
tılım sağladım. Keyifli, güzel bir akşam.” 
dedi. Dijital platforma yaptığı projelerin 

yakın zamanda yayınlanacağını söyleyen 
Birce Akalay, “Tam tarih belli ama ben 
söylemeyeyim. Haziran ayında yayında 
olacaklar.” açıklamasını yaptı. 

İki kez evlenmişti
Akalay, gazetecilerin aşk hayatıyla 
alakalı sorular sormasının üzerine, “Ben 
bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bir 
kere konuştum. Bu tarz sorular geldiğin-
de geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu 

zaman saklamıyorum.” dedi. Oyuncu 
Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi 
oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünya-
evine girmişti. Ancak çiftin mutluluğu 
kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012’de 
ayırmıştı. Akalay, 2014 yılında ise bir 
dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Le-
vendoğlu ile nikah masasına oturmuştu. 
Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden 
dönen ikili, üçüncü kararlarından geri 
adım atmamıştı.

ASK SORULARINA ASK SORULARINA   
GERGERiiLLiiYORUM!YORUM!
Önceki gün objektiflere yansıyan Birce Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyun-
cu, aşk hayatıyla alakalı sorulara, “Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bu tarz soru-
lar geldiğinde geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu zaman saklamıyorum” yanıtını verdi

AYNUR CİHAN

Tavsiyeler 
Didem’den



SPOR Toto 1. Lig’den bir 
alt lige düşmesi kesinleşen 
Bursaspor, tarihinin en kötü 

dönemlerinden geçiyor. Bursaspor, 
amatör kulüpler Akınspor, Acar 
İdman Yurdu, Demirspor, İstik-
lalspor ve Pınarspor’un birleşmesiyle 
1963 yılında kuruldu. Kuruluşunun 
60’ncı yılını kutlamaya hazırlanan 
yeşil-beyazlılar, 1963-1967 yıllarında 
ikinci kademede mücadele ettikten 
sonra bugün adı Süper Lig olan en 
üst kademeye yükseldi. Bursaspor, 
2003-2004 sezonunda 1. Lig’e düşme-
sine kadar 38 sezon aralıksız bu ligde 
mücadele etti. Süper Lig’e 2006-2007 
sezonunda geri dönen yeşil-beyazlı-
lar, 2009-2010 sezonunda kazandığı 
şampiyonlukla adeta tarih yazdı. O 
dönem Beşiktaş, Galatasaray, Fe-
nerbahçe, Trabzonspor dışında bu 
başarıyı yakalayan ilk takım olan 
yeşil-beyazlılar, Türkiye’yi Şampiyon-
lar Ligi’nde temsil etmenin onuru-
nu yaşadı. Türk futboluna yıldızlar 
yetiştiren Anadolu’nun köklü kulübü, 
2018-2019 sezonunda Süper Lig’den 
düştükten sonra 3 sezon mücadele 
ettiği 1. Lig’de de tutunamadı. Ye-
şil-beyazlılar dün oynanan 37. hafta 
karşılaşmasında Royal Hastanesi 
Bandırmaspor’a deplasmanda 4-2 
mağlup olarak bitime bir hafta kala 
TFF 2. Lig’e düştü. Süper Lig şam-
piyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig’e 
gerileyen Bursaspor, gelecek sezon 59 
yıllık tarihinde ilk kez üçüncü kade-
mede mücadele verecek.

Teknik direktörler de kurtarmadı
Bursa temsilcisi, bu sezon 4 farklı 
isimle 5 kez teknik direktör değişikli-
ğine gitti. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun 
henüz ilk haftasında Adanaspor ile iç 

sahada 1-1 berabere kaldığı maçın ar-
dından Mustafa Er ile yollarını ayırdı. 
Takımın başına 3. haftada gelen 
Fatih Tekke’nin de Bursa macerası 
uzun sürmedi. Tekke, takımla çıktı-
ğı 4 maçta sadece 1 galibiyet alınca 
yönetim teknik adamla sözleşmeyi 
feshetme kararı aldı. Bursaspor’un 
bir sonraki adresi 7. haftada Özcan 
Bizati oldu. Bizati yönetimindeki 
yeşil-beyazlılar, 9 haftada 5 galibiyet 
ve 1 beraberlik alsa da yine teknik 
adamla yollar ayrıldı. Bursa ekibi, 18. 
haftada deneyimli teknik adam Ta-
mer Tuna’yla anlaştı. Takımla çıktığı 
8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen 
Tuna’yla da 25. haftada vedalaşıldı. 
Yeşil-beyazlılar, 26. haftada başladığı 
noktaya döndü ve Mustafa Er’i tekrar 
takımın başına getirdi. 10 maçta Bur-
saspor’un başında sahaya çıkan Er, 5 
galibiyete imza atsa da yeşil-beyazlıla-
rı kümeye düşmekten kurtaramadı.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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DJ performansı ve Alişan konse-
riyle taraftarlara keyifli anlar 
yaşatılan zafer kutlamalarına, 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet 
Yıldırım, Kulüp Başkanı Tarık Aksar 
ve Teknik Direktör Recep Uçar başta 
olmak üzere kulübün diğer üyeleri 
katıldı. Ne olup ne bittiğini daha yeni 
anlamaya başladığını belirten Tarık 
Aksar, bu şampiyonluğun Ümrani-

ye’ye, İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını temenni etti.

Ümraniye için destan
Ümraniye’nin futbolda son 10-12 
yılda çok ciddi şekilde atılım yaptığını 
vurgulayan Ümraniye Belediye Başka-
nı İsmet Yıldırım, “Ümraniyespor’un 
başarısı destan olabilecek bir hikaye. 
Önemli bir başarı hikayesi. Bu bir yarış 
fakat bizim için çok güzel bir motivas-
yon oldu. Ayrıyeten seyircimiz de çok 
güzel bir motivasyonla bizlerle birlikte. 
Ümraniye’de yer yerinden oynuyor. 
Biz bu ruhla devam edersek, başarıyı 
ilçemiz olarak hep beraber paylaşır-
sak Ümraniyespor ligde kalır, devam 
eder hatta daha yukarılara gider diye 
düşünüyorum. Bu vesileyle Ümraniye 
halkından şunu rica ediyorum, yeni 
stad yapacağız. Bizim bu stadı mutla-

ka doldurmamız lazım. Eğer seyircisi 
olmazsa bir takım olmaz. Onun için bu 
başarıyı hep beraber taçlandırmamız 
lazım. Kesinlikle seyirciyi istiyoruz. Biz 
de üzerimize düşen diğer işleri yapar-
sak başarı kendiliğinden oluşur” dedi.

Türkiye için hayırlı olsun
Kulüp Başkanı Tarık Aksar ise “Biz 
vesile olduk, Allah bu şampiyonluğu 
bize nasip etti ve Ümraniye’mize bu 
bayramı yaşattık. İnanır mısınız ben ne 
olduğunu daha yeni anlıyorum. Çok 
sevinçliyim. Ümraniye’mize, İstanbul’a 
ve Türkiye’mize hayırlı olsun. Burada 
bize büyük destek veren İsmet başkana 
da çok teşekkür ediyorum. İyi günde, 
kötü günde hep yanımızda oldu. Sağ 
olsun, var olsun. Bundan sonra da ya-
nımızda olacağına inanıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

UMRANIYE’DE 
KUPA COSKUSU
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor dün gece taraftarlarıyla bir araya 
gelerek şampiyonluğunu kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı kutlamada takımın teknik heyeti ve taraf-
tarlar, üstü açık otobüsle Ümraniye’yi gezen futbolcuları, meydanda kurulan alanda coşkuyla karşıladı

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan beşinci takım olan Türk 
futbolunun köklü kulüplerinden yeşil-beyazlılar, 59 yıllık 
tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele edecek

O ESKI HALINDEN 
ESER YOK ŞIMDI!

BARIŞ KIŞ

SAMPIYONLUK 
kramponu fanusta!

TRABZONSPOR’UN 
ligin 35’inci haftasında 
şampiyonluğunu ilan et-

tiği Fraport TAV Antalyaspor 
mücadelesinin bitiş düdüğüyle 
birlikte coşkulu taraftarlar sa-
hayı doldurdu. Sevinç gösteri-
leri sırasında taraftarlar, bordo 
mavili takımın sevilen oyuncu-
su Vitor Hugo’yu omuzlarına 

aldı. Binlerce taraftarın sevgi 
gösterisi arasında kalan Hugo, 
şampiyonluk anlarına tanıklık 
eden kramponlarını bordo 
mavililere kaptırdı. Saha-
ya akın eden taraftarlardan 
Cihan Horoz, omzuna alarak 
şampiyonluk sevinci yaşadı-
ğı Hugo’nun sağ ayağındaki 
kramponu çekip aldı. Kimliğini 
gizleyen başka bir taraftar da 
aldığı Hugo’nun diğer sol ayak 
kramponunu, 40 bin TL’ye in-
ternetten satışa çıkardı. Cihan 
Horoz, anı olarak aldığı kram-
ponu, iş yerinde cam fanusta 
saklıyor. Üzerinde Hugo’nun 
forma numarası olan 13 sayısı-
nın yazdığı şampiyonluk anısı 
kramponu görmek isteyenler, 
Cihan Horoz’un iş yerine gidi-
yor. DHA

NEF Stadı’nda 
yapılacak maç saat 
20.00’de başlayacak. 

Müsabakayı hakem Sar-
per Barış Saka yönetecek. 
Süper Lig’de tarihinin en 

kötü sezonlarından birini 
geçiren sarı-kırmızılı takım, 
geride kalan 36 karşılaşmada 
13 galibiyet, 9 beraberlik ve 
14 yenilgi yaşadı. Galatasa-
ray, 37. haftaya 48 puanla 13. 
sırada girdi. Adana De-
mirspor ise 36 müsabakada 
topladığı 52 puanla 9. sırada 
bulunuyor. İki takım arasında 
ligin 18. haftasında Adana’da 
yapılan maçı ev sahibi takım 
2-0 kazanmıştı.

Galatasaray’da 
2 eksik
Sarı-kırmızılı 
ekipte 2 
futbolcu 
sakatlığı 
nedeniyle 
yarınki karşı-
laşmada forma 
giyemeyecek. 
Sakatlıkları bulu-
nan futbolculardan 
Alpaslan Öztürk 
ve Omar Elabdel-
laoui, Adana De-
mirspor’a karşı sa-
haya çıkamayacak. 
Sakatlığı atlatan 
Marcao ise teknik 
direktör Domenec 
Torrent’in görev 
vermesi durumunda 
mücadele edebile-
cek. Öte yandan sarı 

kart ceza sınırında bulunan 
Fernando Muslera, Patrick 
van Aaholt ve Ryan Babel de 
yarın kart görmeleri duru-
munda 38. haftadaki Fraport 
TAV Antalyaspor maçında 
görev alamayacak.

Ligde son 2 maçını 
kazanamadı
Galatasaray, Süper Lig’de 
son 2 maçında sadece 1 puan 
alabildi. Ligde kötü bir sezon 
geçiren ve inişli çıkışlı bir 
grafik çizen Galatasaray, 35. 
haftada sahasında 3-2 kay-
bettiği Demir Grup Sivasspor 
maçının ardından 36. haftada 
da deplasmanda Medipol 
Başakşehir ile golsüz berabere 
kaldı.

Ligde 36. randevu
Galatasaray ile Adana 

Demirspor, Spor Toto 
Süper Lig’de yarın 
36. kez karşı karşıya 
gelecek. İki takım 
arasında 2 Ekim 
1960’da Adana’da 
yapılan ve 2-2 
sona eren maçla 
başlayan rekabet-
te geride kalan 
35 müsabakada 

Galatasaray 18, 
Adana Demirspor 
9 galibiyet aldı. 8 
karşılaşma da bera-
berlikle sonuçlandı. 
Galatasaray’ın attı-
ğı 56 gole karşılık 
Adana Demirspor 
29 gol bulabildi.

CIMBOMCIMBOM  
GALIBIYET ARIYORGALIBIYET ARIYOR
Nef Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı 
hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Galatasaray, 
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında bu akşam 
sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 
sahaya akın eden binlerce bordo mavili taraftardan Cihan 
Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı savunma 
oyuncusu Vitor Hugo’nun sağ ayağından kramponun tekini aldı

Yiğido için
kolay maç

DEMIR Grup Sivasspor, 
Spor Toto Süper Lig’in 
37. haftasında bugün 

deplasmanda Çaykur Rizespor 
ile karşı karşıya gelecek. Çaykur 
Didi Stadı’nda saat 20.00’de 
başlayacak karşılaşmada hakem 
Suat Arslanboğa görev yapacak. 
Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 
12 galibiyet, 12 beraberlik, 12 
yenilgiyle 48 puan toplayan ve 
12. sırada yer alan Sivasspor, 
36 puanla 17. sırada bulunan 
Çaykur Rizespor karşısında 
galibiyet arayacak. Sivasspor’da 
sakatlığı bulunan Leke James 
karşılaşmada forma giyemeye-
cek, hasta olan Kerem Atakan 
Kesgin ile Moussa Konate’nin 
durumuna ise sağlık ekibi karar 
verecek.



41 bin 461 kişilik kapasitesi tamamen 
dolan Medical Park’ta gerçekleştirilen 
törende ilk olarak bazı sanatçılar mini 

konser verdi. Sanatçılardan Kadr’a konserin-
de bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır 
ve Dorukhan Toköz eşlik etti. Oyuncuların 
üzerinde yeni şampiyonluk forması yer aldı. 
Kasketliler grubunun horon gösterisinin 
ardından saha içerisinde Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girmek için en uzun horon halkası 
denemesi yapıldı. Ardından kolbastı gösterisi 
sunuldu. Karadeniz ekibinin oyuncuları Ab-
dülkadir Ömür ile Manolis Siopis, karşılıklı 
platform üzerinde kolbastı oynadıktan sonra 
taraftarı selamladı. Seremoni öncesi lazer 
gösterileriyle bordo-mavili futbolcular, tek 
tek isimleri anons edilerek sahneye davet 
edildi. Futbolcular, belirledikleri şarkılar 
eşliğinde sahneye çıktı.

Dorukhan, Çalık’ın formasını giydi
Trabzonspor’un orta alan oyuncusu Doruk-
han Toköz, hayatını kaybeden İttifak Hol-
ding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ın 
formasıyla kupa seremonisine çıktı. Bor-
do-mavili taraftarlar da sunucunun Ahmet 
Çalık’ın ismini anons etmesinin ardından ha-
yatını kaybeden oyuncuyu hep birlikte andı. 
Yabancı oyuncular ülkelerinin bayrakları 
ile seremoniye çıktı. Yunanistan bayrağını 
sırtına alan Anastasios Bakasetas ve Manolis 
Siopis, sirtaki oynayarak platforma çıktı. 
Trabzonspor’un “Yarınlara güleceğiz” adlı 
yeni marşıyla çıkan kaptan Uğurcan Çakır, 
taraftarlardan büyük alkış aldı. Trabzonspor 
taraftarları, en büyük desteği takımı şam-
piyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah 
Avcı’ya verdi. Avcı’nın isminin anons edil-
mesi sırasında taraftarlar, büyük bir coşku 
yaşadı. Sahneye çıktığı “Teşekkür ederim” 
şarkısına eşlik de eden Avcı’nın duygulandığı 
gözlendi. Avcı’nın ardından Trabzonspor 
Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve Kulüp 

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, seremoniye davet 
edildi.

Ağaoğlu: En büyük güç, siz oldunuz
Törende taraftarların “şampiyon” ve “büyük 
başkan” tezahüratlarının ardından kısa bir 
konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başka-
nı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: “Büyük 
Trabzonspor’un büyük taraftarları, şampi-
yonluk törenimize hoş geldiniz. Bundan 4 
sene önce göreve geldiğimizde bu görevi 
fazla anlam ifade ettiren bir şey istemiştik. 3 
sene sabredin, 4 sene sonra ayakta alkışla-
yacaksınız. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı 
alkışlayın. İyi günümüzde, kötü günümüzde, 
hatta en kötü günümüzde arkamızda en 
büyük güç siz oldunuz. Ezberi bozan, inadı, 
karakteri, azmi ile zafere uzanan bu takımın 
arkasında en büyük güç sizsiniz, sağ olun, 
var olun.” Ağaoğlu, çok zor günler geçirdik-
lerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ama hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, 
hatalarımızın üstünü örtmedik. Camiamızın 
dikkatlerini başka noktaya çekmedik. Hiçbir 
zaman bunun faturasını ne başka kişiye, 
kurumlara, takımlara yönelttik. Hatalar 
bizim hatalarımız, yanlışlar bizim yanlıştı. 
O yanlışlardan dönmesini bildik ve bugün 
bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Her zaman 
söylediğimiz gibi bizler bu takımın hizmetçi-
siyiz. Hizmet için varız. En büyük pay sahibi 
kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, 
yöneticilerimiz, kurul başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Ab-
dullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün 
bebeği inançla ezber bozarak bu tabloyu 
bize yaşatan hepsi birer pırlanta futbol-
cularımız, sağlık ekibimiz, malzemecimiz, 
şoförümüz, garsonlarımız, medya ekibi, idari 
personelimiz, bütün bunların hepsinin çok 
emeği var. Hepsine kucak dolusu teşekkür 
etmek istiyorum, size bu tabloyu yaşattıkları 
için.” “Kenetlendik, yan yana geldik.” diyen 

Ağaoğlu, “Omuz omuza büyük mücadele 
verdik. Bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. 
Kentteki en küçük bireyden 90 yaşındaki 
dedemize, ninemize kadar, dünyanın dört 
bir yanından büyük bir coşku ve sabırla 
Trabzonspor’umuzun bu kupayı kaldırması-
nı bekleyen, içlerinde o inanç, ateş sönme-
yen büyük Trabzonspor taraftarına teşekkür 
etmek istiyorum. Değerli taraftarlar, bu 
şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden 
doğar. Küllerimizden doğmuş halimiz buysa 
kor ateş gibi yanan halimizi düşünün. O ateş 
yıllarca sönmedi, o inancı içinde taşıyan in-
sanlar, bu tabloyu yaşatıyor. Büyük inançla 
bizimle omuz omuza bu mücadeleyi veren 
herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Kupayı Servet Yardımcı verdi
Şampiyonluk kupası özel organizasyonla 
stada ulaştırıldı. Keyifli anların yaşandığı 
törende Trabzonspor’un şampiyonluk ku-
pasının sponsoru Yemeksepeti oldu. Kupa 
“Banabi” kuryesi tarafından stada ulaştırıldı. 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet 
Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Musta-
fa Hacıkerimoğlu şampiyonluk kupasını 
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’a 
verdi. Yöneticiler, teknik heyet, oyuncular 
ve aileleri, sahnede havai fişek gösterileriyle 
de büyük coşku yaşadı. Tören, toplu fotoğraf 
çekimi ve saha içi turuyla tamamlandı.

Tribünlerin tamamı doldu
Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampi-
yonluk kupası kutlamasına büyük ilgi göster-
di. 41 bin 461 kapasitesi bulunan tribünlerin 
tamamını dolduran taraftarlar, takımlarının 
kupa töreninde keyifli dakikalar geçir-
di. Kupa törenini Hollanda, Yunanistan, 
İspanya, Macaristan, Portekiz, İtalya’dan da 
olmak üzere 200 dolayında basın mensubu 
takip etti. DHA

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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
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Ghezzal gidebilir!
GELECEK sezon 
için hazırlıklarına 
başlayan Beşiktaş ‘ta 

transfer çalışmaları sürüyor. 
Teknik Direktör Ismael 
yönetimden forvet transferi 
istedi. Öte yandan Beşik-
taş’ın bonservisini aldığı 
Cezayirli yıldız Ghezzal için 
Fransız ekibi kesenin ağzını 
açtı. Beşiktaş’ın 2020 yılında 
İngiltere Premier Lig ekibi 
Leicester City’den kiralık 
olarak transfer ettiği Rachid 
Ghezzal ortaya koyduğu 
performansla kısa sürede 
taraftarın sevgilisi olmayı 
başardı. Sezon başında 
Ghezzal’ın bonservi-
sini 3 milyon Euro’ya 
Leicester City’den alan 
Siyah-Beyazlılar Ceza-
yirli yıldızı takı-
mın en önemli 
parçası olarak 
görüyor.

6 milyonluk 
teklif
Takvim’in 
haberine 
göre; Fran-
sa Ligue 
1 ekibi 
Rennes’in 
Beşiktaş 
ile temas 
kurdu-

ğu ve 6 milyon Euro’luk 
teklifte bulunduğu belirtil-
di. Beşiktaş Yönetimi’nin 
ise Rennes kulübüne, 
“Ghezzal’ı asla satmayı 
düşünmüyoruz. Rachid 
Ghezzal, gelecek sezon ve 
ondan sonraki sezonlardaki 
planlamamızda en önemli 
oyuncularımızdan” cevabını 
verdi. Kara Kartal’da iki 
sezonda 75 maça çıkan Ra-
chid Ghezzal 13 kez fileleri 
havalandırmayı başardı. Bu 
sezon 41 maçta forma giyen 
yıldız oyuncu 5 gol ve 6 

asiste imza attı. Ghezzal 
geçen sezon ligde 8 gol 
ve 17 asist üreterek 
şampiyonlukta başrolü 
oynamıştı. Beşiktaş ile 

olan sözleşmesi 2024 yı-
lında sona erecek 

olan 30 yaşın-
daki Ghezzal, 
Fransa Ligi’n-
de Monaco 
ve Lyon 
formalarını 

giydi. Güncel 
piyasa değeri 
8 milyon Euro 
olan Cezayirli 

kanat oyuncu-
su için şimdiye 
kadar 17 milyon 
Euro bonservis 
bedeli ödendi.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. 
Teknik Direktör Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı takımda perfor-
mansıyla dikkat çeken Ghezzal için Fransız ekibi kesenin ağzını açtı

FIRTINAFIRTINA  
KUPASINA KUPASINA 
KAVUSTUKAVUSTU

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda 
şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şam-
piyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı

TRABZON’DA yerel 
gazeteler, Spor Toto Süper 
Lig 2021-2022 sezonun-
da şampiyonluk kupasını 
törenle alan Trabzonspor’a 
övgü yağdırdı. Karadeniz’de 
Sonnokta gazetesi ön ve arka 
sayfasının tamamında, “Eze 
eze çıktık düze, kupa ne çok 
yakıştı bize” başlığını kul-
landığı haberinde, denizdeki 
kutlamalar, takımın kupa tö-
reni sonrası sevinç fotoğrafı, 
başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, 
Marek Hamsik, teknik 
direktör Abdullah Avcı ve 
Uğurcan Çakır ile eşi Kübra 
Çakır’ın kupayla fotoğrafla-
rına yer verdi. Karadeniz’den 
Günebakış gazetesi de ön ve 
arka sayfasının tamamında 
takımın kupa kaldırdığı fo-
toğrafları paylaşarak, “Şam-
piyon Trabzon”, “İnadıyla, 

alın teriyle, bileğinin hakkıyla 
2021-2022 sezonunun en 
büyüğü.” ifadelerini kullandı. 
Karadeniz gazetesi de ilk 
sayfasında “Havada karada 
denizde en büyük bordo 
mavi”, “2021-2022 sezonunun 
şampiyonu Trabzonspor, ku-
pasını muhteşem bir törenle 
aldı”, “Ayağa kalkın şampi-
yon Trabzonspor’u alkışlayın” 
başlıklarını kullanırken, son 
sayfasında da bordo-mavili 
takımın kupa ile fotoğrafına 
tam sayfa yer verdi. 

Trabzonspor’a övgüler yağdı

ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA) tarafın-
dan Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 6. 
gün sona erdi. Başakşehir Gençlik ve Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 6. 
gününde 48, 57 ve 75 kilolarda son 16 turu 
maçları yapıldı. Milli boksörlerden Ayşe 
Çağırır 48, Büşra Işıldar ise 75 kiloda ringe 
çıktı. Fransız Rim Bennama ile karşılaşan 
Ayşe, rakibini 5-0’lık skorla eleyerek adını 

çeyrek finale yazdır-
dı. Brezilyalı Viviane 
Pereira ile mücadele 
eden Büşra ise müsa-
bakayı 3-2 kazanarak 
çeyrek finalist oldu. 
Şampiyonada bugün 
yapılan maçlarda 

sıkletlere göre tur atlayan boksörler şöyle: 
48 kilo: Ayşe Çağırır (Türkiye), Demie-Jade 
Resztan (İngiltere), Aldana Florencia Lopez 
(Arjantin), Tayonis Anaonis Cadeno Rojas 
(Venezuela), Hanna Okhota (Ukrayna), Sev-

da Yuliyanova Asenova (Bulgaristan), Nitu 
Nitu (Hindistan), Alua Balkibekova (Kaza-
kistan) 57 kilo: Karina Ibragimova (Kazakis-
tan), Michaela Walsh (İrlanda Cumhuriyeti), 
Jucielen Romeu (Brezilya), Yu-Ting Lin (Tay-
van), Irma Testa (İtalya), Sitora Turdibekova 
(Özbekistan), Manisha (Hindistan), Namuun 
Monkhor (Moğolistan) 75 kilo: Büşra Işıldar 
(Türkiye), T.Thibeault (Kanada), C.Anne Par-
ker (Avustralya), Rady Adosinda Gramane 
(Mozambik), Karolina Makhno (Ukrayna), 
Atheyna Bylon (Panama), Davina Myrha 
Michel (Fransa), Kerry Davis (İngiltere).

Bravo kızlar!
GALATASARAY’IN gündemindeki Granit Xha-
ka, Burak Elmas’ın göreve devam etmesi halinde 
Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Elmas, İsviçreli 
oyuncu ile bir çok pürüzü giderdi. Sar-Kırmızı-
lılar, orta sahanın merkezinden sezon boyunca 
çok çekti. Burak Elmas ve ekibi, bu bölgedeki eksikliği gidermek 
için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Aslan’da yaşanan sancılı 
başkanlık süreci ile ilgili de pek çok sorun yaşanıyor. Gelen son 
haberlere göre, Elmas görevde kaldığı takdirde Xhaka ile sözleş-
me imzalanma ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki yıldız orta saha 
oyuncusu ile pek çok pürüzün giderildiği öğrenildi. 

Xhaka müjdesi



HABERTÜRK’TEN Tolga Aslan’ın 
haberine göre; İrem Derici, dün akşam 
İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu. Sahne 
öncesi basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Derici, “Yeni şarkımız ‘Ara Sıra’ 
çok iyi gidiyor. İkinci haftadayız. Güzel 
tepkiler alıyor. Benim bir tık tarzımın dışında 
olduğu için alışma süreci olacaktır.” dedi. Öte 
yandan 35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz mart 
ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete 
uğradığını ileri sürmüştü. Derici, Belevi’nin 
söylentileri reddetmesinin ardından, “Über 
samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç 
saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... 
Bu sahtekarlık artık sıktı. A’dan Z’ye şöyle ses 
kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna 
kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bir 
doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!’ 
mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın 
influencer’lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf 
ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya 
bana fark etmez.” demişti.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi.

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmamHatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum.Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuzmarşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı.DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

dönemulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Filmin galasına İYİ Parti İlçe Başka-
nı Erol Karapınar ve ilçe teşkilatı, 
Beylikdüzü Kurucu Başkanı Vehbi 

Orakçı, davetliler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  Yapımcılarının iş insanı Halil 
Karapınar ve Boz yapımın oldugu film 
seyirciden tam not aldı. Gösterim sonrası 
dans eden oyuncular daha sonra davetliler 
ile hatıra fotoğrafı çekip basının soruları-
nı yanıtladı. Gösterim sonrası Damga’ya 
konuşan Burak Bozdağ, “Erzurum ile ilgili 
ilk sinema filmi, daha öncede Erzurum ile 
ilgili film çekildi diyebilir insanlar yanlış 
anlaşılmasın bizim ilklerimiz söyle; filmin 
dakikası, saniyesi tüm konunun geçtiği yer 
Erzurum, ikincisi komedi filmi olarak ilk 
ve üçüncüsü de sinemada Erzurum ağzını 
yansıttık. Bizim şive değil ağız biliyorsunuz 
ki, ayrıca Erzurum kimlikli oyuncularımız 
var ve Erzurumlular olarak ilk defa aynı 
projede buluştuk” ifadelerini kullanan Boz-
dağ; “ İşin içinde Erzurum olunca itidalli 
davranmak zorundayız. Çünkü Erzurum 
bir markadır. Beylikdüzü halkı olarak 
da burada yoğun kalabalıkla karşıladınız 
biz çok keyif aldık. Filmi izlerken arkada 
seyircinin reaksiyonu çok önemlidir, içeride 

de onu konuştuk Dila ile çok enerjik seyirci 
dedik. Umarım izlemeye devam edersiniz. 
Kıymetli hemşehrilerime ve Beylikdüzü 
halkına çok teşekkür ederim” dedi. 

Tepkiler çok güzeldi
Başrol oyuncularından Dila Danışman 
da izleyicilerden güzel tepkiler aldıklarını 
söyledi. Danışman, “Her yer ayrı keyifliy-
di. Bugün de çok keyifliydi ve hatta filmin 
sonunda dans ettik bu bir ilkti şu ana kadar 
yaptığımız galalardan. Seyirciden çok güzel 
reaksiyon aldık, tepkiler çok güzeldi. Bizim 
için mutluluk vericiydi” ifadelerini kullandı. 

Başrollerini Burak Bozdağ, Burcu Binici, Dila Danışman, Recep Cinisli, Ayhan Taş ve Selahattin Taşdöğen’in paylaştığı “ Er-
zurumlu Mümessil ‘in” dün akşam Beylikdüzü’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda galası gerçekleşti

Kendisi gibi şarkıcı olan Cem 
Belevi’nin ihanetine uğradı-
ğını iddia eden İrem Derici, 
konuyla ilgili konuştu. Derici, 
“Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyor-
sam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin 
ricasıyla susuyorum. Yoksa beni 
kimse susturamaz” diye konuştu
HABERTÜRK’TEN Tolga Aslan’ın 
haberine göre; İrem Derici, dün akşam 
İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu. Sahne 
öncesi basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Derici, “Yeni şarkımız ‘Ara Sıra’ 
çok iyi gidiyor. İkinci haftadayız. Güzel 
tepkiler alıyor. Benim bir tık tarzımın dışında 
olduğu için alışma süreci olacaktır.” dedi. Öte 
yandan 35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz mart 
ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete 
uğradığını ileri sürmüştü. Derici, Belevi’nin 
söylentileri reddetmesinin ardından, “Über 
samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç 
saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... 
Bu sahtekarlık artık sıktı. A’dan Z’ye şöyle ses 
kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna 
kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bir 
doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!’ 
mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın 
influencer’lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf 
ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya 
bana fark etmez.” demişti.
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Kendisi gibi şarkıcı olan Cem 
Belevi’nin ihanetine uğradı-
ğını iddia eden İrem Derici, 
konuyla ilgili konuştu. Derici, 
“Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyor-
sam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin 
ricasıyla susuyorum. Yoksa beni 
kimse susturamaz” diye konuştu

AAiiLEM LEM iiÇÇiiNN
SUSUYORUM!SUSUYORUM!

ERZURUMLU MUMESSiL
BEYLiKDUZU’NDE

DİLEK BOZKURT

SAHNEDE tercih ettiği iddialı kıya-
fetleriyle sık sık adından söz 
ettiren Gülşen, önceki gün 
Nişantaşı’nda makyajsız 
objektiflere yansıdı. Son dö-
nemde sahne kıyafetleri ve 
‘Lolipop’ adlı şarkısıyla gün-
demde olan Gülşen, Nişanta-
şı’nda görüntülendi. Alışve-

riş turuna çıkan 45 yaşındaki ünlü 
popçu, parmak arası terlikle-
riyle dikkat çekti. Makyajsız 
haliyle objektiflere yansıyan 
Gülşen, “Özel bir işim olduğu 
için Nişantaşı’na geldim. Şu an 
burası çok kalabalık. Müsait 
olduğum bir gün sizinle daha 
detaylı konuşacağım” dedi. 

Gülşen makyajsız yakalandı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, engellile-
rin sorunlarına dikkat çekmek ve sosyal 
farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak 
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde “Özel 
Eğitim Şenliği” düzenlendi. Programa katı-
lan engelli çocuklar, kendileri için düzen-
lenen spor ve sanat etkinlerinde aileleriyle 
birlikte gönüllerince eğlendi. Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta da engelli çocuklarla birlikte oyunlar 
oynayarak, sevinçlerine ortak oldu. Gazi-
osmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve 
Dayanışma Merkezi bahçesinde ise kermes 
etkinliği düzenlendi. Kermeste, Engelsiz 
Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim 

gören görsel sanatlar sınıfı öğrencilerinin 
yaptıkları el emeği ürünler sergilendi. Öte 
yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Engel-
liler Haftası kapsamında Hasdal Kışlası’n-
da 1 günlük temsili askerlik yapacak olan 
engelliler için uğurlama programı düzenle-
di. Plevne Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
programda Başkan Usta, askere gidecek 
gençlere kına yaktı. 

TÜRKAN ERVAN

Engelliler Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli bireyleri, “Özel 
Eğitim Şenliği” ve “Engelsiz Kermes” etkinliklerinde buluşturdu. 1 günlük temsili 
askerlik yapacak olan engelli gençler için ise asker uğurlama programı düzenlendi

GOP iCiN ENGEL YOK

Çiğ köfteye doydular
ARNAVUTKÖY Belediyesi 
tarafından ‘Yöresel Lezzetler 
Festivali’ kapsamında çiğ köfte 
günü düzenlendi. Etkinlik kapsa-
mında yaklaşık 15 bin kişilik çiğ 
köfte dağıtıldı.  Yöresel Lezzetler 
Festivali çerçevesinde belli aralık-
larla farklı illere özgü yiyecekleri 
tanıtan Arnavutköy Belediyesi, 
bu kez de vatandaşlara çiğ köfte 
dağıttı. 15 Temmuz Meydanı’nda 
toplanan Arnavutköylüler, muhte-
şem bir gün geçirdi. Aşık atışmları 
ile başlayan program, sıra geçesi 
ile devam etti. 80’ler dizisi ile 
tanınan Bekçi Bekir rolüne hayat 
veren Hacı Ali Konuk’ta zaman 
zaman sahne alarak, vatandaşlara 
eğlenceli anlar yaşattı. Program da 
İsmail Bingöl’de sahne alarak, en 

beğenilen parçaları seslendirdi. 15 
Temmuz Meydanı’nda gün boyu 
devam eden “Yöresel Lezzetler 
Festivali” kapsamında düzenlenen 
çiğ köfte gününde, 15 bin kişiye çiğ 
köfte dağıtıldı. Arnavutköy Beledi-
ye Başkanı A.Haşim Baltacı, alanı 
dolduran vatandaşlara çiğ köfte 
ikram etti. ■ YAKUP TEZCAN


