
Milli kaleci Berke Özer, kariyerine 
ilişkin hedeflerini paylaştı. Özer,

“Hem Türkiye'den, hem de yurt dışından
birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim 
hedefimiz Avrupa'da, yurt dışında oynamak,
kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun
neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla 
cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk
hedef, kariyerime yurt dışında devam
etmek” dedi. I SAYFA 15
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Damga'ya konuşan Ceya Mimarlık
Mühendislik Şirketi Yönetim Kurulu

Başkanı Cemal Özdemir, Avcılar'da kentsel
dönüşüm çalışmalarında önemli bir marka
olduklarını söyledi. Özdemir, “Kentsel dö-
nüşüm anlamında bir gayret var evet ama
yeterli değil. Biz de birçok binayı yıkıp yeni-
den yapıyo-
ruz ama
bunların sa-
yısı artmalı,
devlet desteği
güçlenmeli.
Avcılar'ın adı
depremle
anılmamalı.
Avcılar dep-
reme karşı
dayanıklı bir
ilçe olmalı”
dedi. I SAYFA 6
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Milyonlarca üniversite adayının
heyecanla beklediği 2022 

Yükseköğretim Kurumları yerleştirme
sonuçları açıklandı. Bunun üzerine
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy üniversite heyecanı yaşayan
gençlere büyük bir müjde verdi. 
Arısoy, “İlçemizde yaptığımız birçok
çalışmada odak noktamız gençleri-
mizdir. Zeytinburnu’nda yaşayan 
4 yıllık devlet üniversitesi veya tam
burslu özel bir üniversiteye yerleşen
öğrencilerimize 3 Bin TL Başarı
Ödülü veriyoruz. Başarı sizden ödül
bizden değerli kardeşlerim. Güle güle
harcamanızı diliyorum.” dedi. 
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Başarılı öğrenciye
3 bin lira destek

ARISOY AÇIKLADI

GÜnLÜk SİYASİ GAZete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Ankara'da konuştu. Göçmen

ve mülteci meselesine ilişkin açıklamalar
yapan Kılıçdaroğlu, “Suriye politikasında,
bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru.
Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha
önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar ol-
masaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar,
ne kadar dönecek-
ler bilmiyorum.
Umarım bu hata-
lardan dönme,
kendilerinin özgür
iradesiyle gerçek-
lemiş olur” ifade-
lerini kullandı. 
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İBB bağlı kuruluşu
İSKİ, İstanbulluların 

geçici su kesintisi yaşamaması
için başlattığı alt yapı yatırı-
mını tamamladı. Dudullu ve
Ömerli arasında yaklaşık 15 
kilometre uzunluğundaki yeni
içme suyu iletim hattı, düzen-
lenen törenle hizmete başladı.
Şehrin iki yakasındaki 8 ilçeye
su sağlayan projenin açılışında

konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul'un lehine,
akla, bilime uygun projeler 
hayata geçirdiklerini söyledi.
Güncel tutarı 875 milyon 
TL’ye tamamlanan projenin
4,5 buçuk milyon İstanbulluya
su nakli sağlayacağını belirten
İmamoğlu, “Böylesi mantıklı
ve millete fayda getiren çalış-
malara devam edeceğiz” dedi.
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Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme
Yönetmeliği’nin talepleri
karşılamadığını ve sağlık
çalışanları arasında ayrım
yaptığını belirten Sağlık
Hizmetleri Sendikası Genel
Başkanı Özlem Akarken
“Bakanımız beyaz reform
dese bile bu ek ödeme
yönetmeliği gönül kırgınlığı
olmuştur. SAHİM-SEN olarak
bazı maddelerin iptali için
yargıya gideceğiz” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, önceki gün

Esenyurt'ta saldırıya uğrayan 
2 partiliye destek için Esenyurt'a
adeta çıkarma yaptı. Saldırganlara
gözdağı veren Akşener, “Burada 
2 arkadaşımıza 25 kişi birden 
saldırdı. Bunlar namert, şerefsiz,
korkak insanlar, aşağılık saldırgan-
lar. Bu saldırıyı lanetliyorum. İYİ
Parti'nin genel başkanının evine

bile saldırdılar ki buradaki 
arkadaşlarımıza saldırmalarına 
şaşırmadım. Saldırganların isim-
leri belli. Hepsi de bir siyasi parti-
nin yöneticisi konumunda. Ama
biliyoruz ki günümüz Türki-
ye'sinde kesinlikle hiçbiri hakkında
herhangi bir hukuki ceza verileme-
yecektir. Çünkü ülkede ne hukuk
var ne adalet var. Biz bu düzeni
yıkacağız” diye konuştu.
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SALdIrGANLAr Bir 
SiYASi pArTiNiN ÜYeSi!

Saldırganların siyasi 
iktidardan güç aldığını

söyleyen Akşener, “Arkadaşlarıma
saldıranlara sesleniyorum, ben
buradayım namertler. Şeref-
siz, korkaklar ben buradayım.
2 kişiye 25 kişiyle saldırılmaz,
ben buradayım gelin bakalım
haramiler. Ülkeyi partili cum-
hurbaşkanlığı denilen ucube
bir sistemle uçuruma sürükle-
diniz. Vatandaşı mağdur etti-

niz. Harami düzeni kurdunuz.
Ant olsun ki bu harami düzenini
milletimizin helal oylarıyla, 
demokrasiyle ve sandıkla yıkaca-

ğız. Bu harami düzenini 
milletimizle beraber ortadan
kaldıracağız. 5 maaş alan 
danışmanları, o danışmanlar
karşısında iki büklüm olan-
ları, kul hakkı yiyenlere 
karşı ezik duranları artık 
görmeyeceğiz” dedi. I SAYFA 9
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GeLiN BAKALIM HArAMiLer
KArŞIMA ÇIKIN

dediğimiz 
yeRe geldileR

BiZiM PROJELERiMiZ

iSTANBUL’UN LEHiNE

Ekrem İmamoğlu

BARIS iCiN CALISALIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, resmi temaslarda bu-

lunmak üzere gittiği Ukrayna’nın Lviv 
kentinde Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna ve
Rusya arasındaki savaşın bir an önce
bitmesini dilediklerini anlatan Erdo-
ğan, “Biz Türkiye olarak barış için 
çalışıyoruz. Diliyorum ki bütün dünya
da barışa katkı vermek için çalışsın. 
İki ülke arasındaki savaş hali son bul-
sun. Biz bu konuda üzerimize düşeni
yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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Yıldız Tilbe'yi üçüncü kez
sahne aldığı Kuruçeşme Açık-
hava'da hayranları yine yalnız
bırakmadı. Tilbe, kendine has
dansıyla hem oynadı, hem oy-
nattı. Sıra 9/8'lik ritimlere gel-
diğinde yorulana kadar uzun
süre dans eden Yıldız Tilbe,

“Bayılacağımı hissediyorum, o
yüzden duruyorum” sözleri ile
kendisini sahnedeki koltuğuna

attı. O dakikadan sonra aşk
şarkıları ile tempoyu düşüren
ünlü sanatçı, müzikseverleri

dinlendirdi. Sık sık imaj değiş-
tiren Yıldız Tilbe, yine kıyafeti
ve saç stili ile ilgi odağı oldu. 
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DANS 
etmekten
bayılacaktım!

AK Parti Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, bir dizi

ziyaret için gittiği Tokat'ta 6'lı masayı
eleştirdi. Kurtulmuş, “6 artı 1 bir masa
var. Sürekli olarak bizim aylardır söy-
lediğimiz bir şey var. Seçime gidiyoruz.
Seçim yaklaşıyor, artık 6 artı 1 masa-
nın aday tespit etmekten kaçma vakti
kalmamıştır. Zaman geliyor, adayınız
kim? Biraz daha oyalanırlarsa Yüksek

Seçim Kuru-
lu'nun seçim 
takvimi başladı-
ğında herhalde
mecburen aday-
larını gidip belli
edeceklerdir. De-
mokrasi yarıştır.
Tek kişiyle yarış
olmaz. Adayınızı
açıklayın” dedi.
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Zaman geliyor
adayınız kim?

6’LI MASAYA SESLENDİ

Numan Kurtulmuş

Kadıköy'de 12 Ağustos'ta 
başlayan “Mahallemde Çocuk

Tiyatrosu”nda çocuklar açık havada
tiyatro izlemenin keyfini doyasıya 
yaşıyor. Kadıköy'ün 4 mahallesinde
kurulan gezici sahnelerle 23 Ağustos'a
kadar sürecek program kapsamında 
ilçede tiyatroyla tanışmayan çocuk
kalmayacak. I SAYFA 5
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Mahallede
tiyatro var

SANATA DOYACAKSINIZ

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, ESENYURT’TAKİ
PARTİLİLERE SALDIRAN KİŞİLERE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ:

SEREFSIZLER
NAMERTLER!

YAKUP
TEZCAN

HABER

iSMi BEYAZ
KENDi SiYAH

Sağlık Bakanlığı Ek
Ödeme Yönetmeliği tepki

topladı. Konuya ilişkin Sağlık
Hizmetleri Sendikası Genel Baş-
kanı Özlem Akarken de açıkla-
mada bulundu. Akarken, “Ek
ödeme yönetmeliği bakanlığa
bağlı hastanelerde çalışanlara 
12 günlük yıllık izin ve hastalık
durumunda kesilmeyecek ek
taban ödeme ile bir nebze iyileş-
tirme sağlamış durumda. Fakat
bunda da başta hekimler ara-
sında olmak üzere sağlık kurum

çalışanlarında ciddi bir ayrım 
yapılmıştır. Halk Sağlığı, İSM,
112 komuta, Aile hekimleri başta
olmak üzere sağlık kurum çalı-
şanları, eczacılar, temel bilimlerde
çalışan mikrobiyoloji ve biyo-
kimya hekimleri, 926 sayılı perso-
nel kanununa tabi devrolan
personel ile TSK, Emniyet, Ada-
let Bakanlığı’na bağlı kurum he-
kimleri ve bu kurumlarda çalışan
sağlık kurum çalışanları kapsam
dışı ya da düşük katsayılara
maruz kalmıştır” dedi. I SAYFA 8
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA AYRIM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, Zeytin-

burnu’nda esnaf ziyaretinde bulunup aşure
dağıttı. Bakan Kurum “İftira atmaktan, algı
peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyor-
lar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan
öteye geçemediler. Böyle belediyecilik
olmaz. Belediye
dediğin halkın ya-
rarına işler yapar.
Bu arkadaşlar al-
gıdan, konserden,
başka bir şey bil-
miyorlar” dedi. 
I SAYFA 9
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algI peşinde
koşTuRuyoRlaR

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Sa-
karya Caddesi'nde saat 09.00 sırala-

rında, 34 DJM 949 plakalı TIR'ın şoförü
B.Ç. iddiaya göre trafik ışığı yeşildeyken ha-
reket etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye
çalışan 60 yaşlarındaki kadın TIR'ın altında
kaldı ve sürüklendi. TIR şoförü bir süre iler-
ledikten sonra, çevredekilerin uyarısıyla
durdu. İhbar üzerine olay yerine polis,
itfaiye ve sağlık
ekipleri sevk
edildi. Sağlık
ekipleri tarafın-
dan yapılan
kontrolde kadı-
nın hayatını kay-
bettiği belirlendi.
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TIR’In alTInda
can veRdi
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AvrupA
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Küçükçekmece
önlemler alıyor

17 Ağustos
Marmara 

Depremi’nin 23. yıl
dönümünde Yeşilköy
AFAD Yerleşkesi’nde
düzenlenen törende,
İstanbul’un 23 ilçesin-
den 507 AFAD gönül-
lüsü, akreditasyon
sertifikalarını İçişleri
Bakanı Süleyman
Soylu’nun elinden
aldı. 20 kişilik Sivil 
Savunma Amirliği eki-
biyle AFAD eğitimini
başarıyla tamamlayan
Küçükçekmece Bele-
diyesi de akredite olan
belediyeler arasında
yerini aldı. I SAYFA 4
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Avcılar depreme
karşı hazırlanmalı

HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

Sizi görünce
fikrim 
değişti!
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İYİ Parti Lideri 
Meral Akşener
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, önceki gün Esenyurt'ta saldırıya
uğrayan 2 partiliye destek ziyaretinde bulundu. Saldırganları 
sert sözlerle lanetleyen Akşener, “Şerefsizler, namertler. 2 kişiye 
25 kişi saldıran alçaklar. Gelin işte ben buradayım. Halep 
orada ise arşın burada. Yüreğiniz varsa gelin” diye konuştu



KALP yetmezliği hastaları 
artmış risk grubunda olduk-
ları için enfeksiyonlardan 
korunmalıdırlar. Bu yüzden 
hastaların zatürre, influen-
za ve Covid aşısı olmaları 
öneriliyor.

Mevsimsel etkiler kalp 
yetmezliği hastaları için 
önem taşıyor. Dolayısıyla 
çok sıcak ve soğuk havalar-
da zorlayıcı fiziksel aktivite-
den kaçınılmalıdır.  

Kıyafetler yaz ve kış için 
uygun olmalı. Örneğin 
sıcak havalarda ince açık 
renkli terletmeyen giysiler 
kışın ise kalın - koruyucu 
giysiler giyilmelidir.

Sağlıklı ve yeterli beslen-
meye mutlaka dikkat edil-
meli. Yeterli miktarda sıvı 

alınmalı ve alkol ile kafeinli 
içeceklerden kaçınılma-
lıdır. Diyetteki tuz içeriği 
azaltılmalı, kardiyolog ve 
diyetisyen koordinasyonu 
ile belirlenen kişiye özel 
diyetler aksatılmamalıdır.

Hastanın tedavi disip-
lini iyi olmalıdır. Düzenli 
olarak sağlık kontrolü 
yaptırılmalıdır. Acil du-
rumlar için hastanın ve 
ev halkının mutlaka bir 
hareket planı olmalıdır. 
Acil durumlarda 112 
veya diğer özel acil sağlık 
hizmeti sunan kuruluşlara 
müracaat edilmelidir.  

Hasta, aile ve sağlık siste-
minin koordineli yaklaşımı 
yaşam kalitesini ve süresini 
arttırır.

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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Yürümekhafızaya
çok iyigeliyor

Fazlaşekerkomayasokuyor
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
ÇAMLICAMedipol 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 olanmikroorganizmalar
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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Prostat 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. HalimHattat, “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 ürolojikmuayene 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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Yürümekhafızaya
çok iyigeliyor

Fazlaşekerkomayasokuyor
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
ÇAMLICAMedipol 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 olanmikroorganizmalar
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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Prostat 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. HalimHattat, “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 ürolojikmuayene 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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Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, toplumda kalp yetmezliği ile ilgili doğru sanılan hatalı bilgile-
rin erken tanı ve tedaviyi önleyebildiğine dikkat çekerek, doğru sanılan 6 yanlış bilgiyi anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

ÇOCUKLARDA FITIK
TEHLİKELİ OLABİLİR

BEBEKLERDE ve çocuk-
larda kasık fıtığının kasık 
bölgesinde oluşan şişlikle 

kendini gösteren bir sağlık sorunu 
olduğunu belirten Medical Park 
Bahçelievler Hastanesi Çocuk 
Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. 
Süleyman Çelebi, hastalığın belir-
tileri ve tedavisi hakkında bilgilen-
dirmede bulundu.

Bağırsaklar karın duvarını 
aştığında kasıkta fıtık oluştuğunu 
ifade eden Çocuk Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, 
“Bebeklerdeki kasık fıtığının ana 
belirtisi, kasıklarında veya tes-
tis torbalarında (skrotum) deri 
altında görebileceğiniz bir şişkin-
liktir. Kasık fıtığı tedavisi cerrahi 
yöntemle yapılmaktadır” diye 
konuştu.

Şişlik varsa dikkat edin
Doç. Dr. Süleyman Çelebi, kasık 
fıtığının bir bebekte nasıl oluştuğu 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kasık; karın ile uyluk arasın-
daki alandır. Kasık fıtığı; bağır-
sağın bir kısmı karın duvarındaki 
bir açıklıktan, kasık kanalından 
geçtiğinde ortaya çıkar. Kasık 
kanalı bebeğin karnından cinsel 
organına kadar uzanır. Kasık ka-
nalının doğumdan önce kapanması 
gerekir ancak bazen tam olarak 
kapanmaz. Bu durum çocuğunu-
zun bağırsağının kasık kanalından 
geçmesi için açık bir delik bırakır. 
Çocuğunuzun kasıklarında veya 
skrotumunda anormal bir şişkinlik 
veya kitle görülebilir. Şişkinliği 
bazen yalnızca çocuğunuz ağlar-
ken, öksürürken veya ıkınırken 
fark edebilirsiniz.” Kasık fıtıkları-
nın genellikle çocuğun kasıklarının 
sadece bir tarafında geliştiğini söy-
leyen Doç. Dr. Süleyman Çelebi, 
“Sağ tarafta, sol taraftan daha sık 
gelişirler. Yaklaşık yüzde 10’unda 
ise kasık fıtıkları kasıkların her iki 
tarafında gelişir” dedi.

Prematüre bebeklerde gö-
rülüyor
Kasık fıtığının bebekleri, çocukları 
ve yetişkinleri etkileyebileceğini 
vurgulayan Doç. Dr. Çelebi, “En 
çok 6 yaşın altındaki çocuklarda 
görülür. Yeni doğanlarda görülen 
kasık fıtıklarının yaklaşık yüzde 
90’ı erkek bebeklerdedir. Pre-
matüre bebeklerde kasık fıtıkları 
daha sık görülür. Sağlıklı, zama-
nında doğan erkek bebeklerin 
yüzde 1-5’inde kasık fıtığı görülür. 
Prematüre bebeklerin yüzde 30’u 
kasık fıtığı ile doğar” şeklinde 
konuştu.

Tedavi edilmesi şart
Kasık fıtığının basit bir cerrahi 
operasyon ile tedavi edilebilece-
ğini ancak tedavi edilmediğinde 

nadiren de olsa ciddi 
komplikasyonlar geli-
şebileceği uyarısında 
bulunan Doç. Dr. 
Çelebi, bu sorunları 
ise şöyle sıraladı: “Sı-
kışmış veya hapsedil-
miş fıtık: Hapsedilme, 
fıtık içeriği sıkıştı-
ğında meydana gelir. 
Bu durum meydana 
geldiğinde hekim fıtığı 
çocuğun karnına geri 
itemez.

“Boğulmuş fıtık: Bir fıtık sıkıştı-
ğında boğulma meydana gelebilir. 
Bu, çocuğunuzun bağırsaklarına 
giden kan akışının kesildiği anla-
mına gelir. Çocuğunuzun bağırsak-
larına kan akışının olmaması doku 
ölümüne neden olabilir. Bu durum 
son derece ciddi ve tıbbi bir acil 
durumdur.”

Ağlayınca şişlik büyüyebilir
Çocuklarda kasık fıtığının ana 
belirtisinin çocuğun kasığında veya 
testis torbalarında (skrotumların-
da) deri altında gözle görünebilen 
bir şişlik olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Çocu-
ğunuz ağladıktan veya ıkındıktan 
sonra şişlik büyüyebilir. Çıkıntı ge-
lip-gidebilir. Çocuğunuz rahatlar-
ken ya da uyurken küçülebilir veya 
kaybolabilir. Kasıklarının bir veya 
iki tarafında bir çıkıntı olabilir” 
dedi. Doç. Dr. Çelebi, çocukluk 
döneminde görülen kasık fıtığının 
diğer önemli belirtilerini şu şekilde 
sıraladı:
● “Dinlenme ile düzelen ağrı ve 
rahatsızlık
● “Kasıklarında ağırlık veya 
basınç
● “Şişmiş skrotum
● “Çıkıntı bölgesinde yanma hissi.
● Bebeklerde huysuzluk ve bes-
lenme zorluğu.”

Tıbbi yardım alın
Çocuğun (sıkışmış) hapsedilmiş bir 
fıtığı veya boğulmuş bir fıtığı varsa 
bunun tıbbi bir acil durum olduğu-
na dikkat çeken Doç. Dr. Çelebi, 
aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birinin görülmesi halinde acilen 
tıbbi yardım alınması gerektiğini 
söyledi:
● “Şiddetli ağrı veya hassasiyet
● Çıkıntı bölgesi çevresinde kıza-
rıklık ve morarma
● İştahsızlık
● Ateş
● Mide bulantısı ve kusma
● Kanlı dışkı.”

BEBEKLERDE 
larda kasık fıtığının kasık 
bölgesinde oluşan şişlikle 

yetmezliği hastaları 
artmış risk grubunda olduk-
ları için enfeksiyonlardan 
korunmalıdırlar. Bu yüzden 
hastaların zatürre, influen-
za ve Covid aşısı olmaları 

Mevsimsel etkiler kalp 
yetmezliği hastaları için 
önem taşıyor. Dolayısıyla 
çok sıcak ve soğuk havalar-
da zorlayıcı fiziksel aktivite-
den kaçınılmalıdır.  

Kıyafetler yaz ve kış için 
uygun olmalı. Örneğin 
sıcak havalarda ince açık 
renkli terletmeyen giysiler 
kışın ise kalın - koruyucu 
giysiler giyilmelidir.

Sağlıklı ve yeterli beslen-
meye mutlaka dikkat edil-
meli. Yeterli miktarda sıvı 

alınmalı ve alkol ile kafeinli 
içeceklerden kaçınılma-
lıdır. Diyetteki tuz içeriği 
azaltılmalı, kardiyolog ve 
diyetisyen koordinasyonu 
ile belirlenen kişiye özel 
diyetler aksatılmamalıdır.

Hastanın tedavi disip-
lini iyi olmalıdır. Düzenli 
olarak sağlık kontrolü 
yaptırılmalıdır. Acil du-
rumlar için hastanın ve 
ev halkının mutlaka bir 
hareket planı olmalıdır. 
Acil durumlarda 112 
veya diğer özel acil sağlık 
hizmeti sunan kuruluşlara 
müracaat edilmelidir.  

Hasta, aile ve sağlık siste-
minin koordineli yaklaşımı 
yaşam kalitesini ve süresini 
arttırır.
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Çocuklarda kasık fıtığı hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Cerrahi-
si Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Kasık fıtığı basit bir cerrahi operasyon 
ile tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmezse, nadiren de olsa ciddi kompli-
kasyonlar gelişebilir. Bir fıtık sıkıştığında boğulma meydana gelebilir. Bu, 
çocuğun bağırsaklarına giden kan akışının kesildiği anlamına gelir” dedi

KALP YETMEZLİGİKALP YETMEZLİGİ
NEDİR NE DEGİLDİR?NEDİR NE DEGİLDİR?
Dolaşım sisteminin pompası 

olan kalbin yeteri kadar ve-
rimli çalışmayıp vücudun kan 

dolaşım ihtiyacını karşılamada yetersiz 
kalması durumuna ‘kalp yetmezliği’ 
deniyor. Ülkemizde HAPPY (Heart 
Failure Prevalence and Predictors in 
Turkey) çalışmasına göre; 2 milyon 
üzerindeki kişide değişik evrelerde 
kalp yetmezliği mevcut. Gelecekte 
bu sayının artması öngörülüyor. Kalp 
yetmezliği tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu 
olmaya devam ediyor. Öyle ki kalp 
yetmezliğinde sağ kalım oranları, 
prostat, meme ve bağırsak gibi bazı 
kanser türlerinden daha düşük. Kalp 
yetmezliği tehlikeli bir sorun olsa da, 
erken tanı ve tedavi sayesinde aslında 
kontrol altına alınabiliyor, bu sayede 
hastaların yaşam kaliteleri artarken 
yaşam süreleri de uzuyor. Acıbadem 
Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, toplumda 
kalp yetmezliği ile ilgili doğru sanılan 
hatalı bilgilerin erken tanı ve tedaviyi 
önleyebildiğine dikkat çekerek, doğru 
sanılan 6 yanlış bilgiyi anlattı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu!

Kalp yetmezliği bir hastalıktır. 
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın 
inanışın aksine, kalp yetmezliği bir 
hastalık değil, çeşitli hastalıkların 
oluşturduğu bir sonuçtur. Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, 
kalp fonksiyonlarının bozulmasına 
ve kalp yetmezliğine yol açan başlıca 
nedenleri şöyle sıralıyor:   
● Kalp damar hastalıkları (kalp krizi 
geçirilmiş veya geçirilmemiş)
● Kalp kası hastalıkları (kalbin 
kasılma ve gevşeme fonksiyonunda 
bozulma)
● Kalp kapaklarının hastalıkları (dar-
lık veya yetersizlik)
● Doğumsal kalp hastalıkları
● Çeşitli ritim bozuklukları
● Hipertansiyon, diyabet,  tiroit 
problemleri (hipo-hipertroidi), toksik 
kimyasallar (alkol, çeşitli ilaçlar...)  

Kalp yetmezliği şikayetleri her 
hastada aynıdır. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kalp yetmezliğinde 
her hastada şikayet ve bulgular aynı 
olmayabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, “Bazı 
hastalarda şikayetler kalbin fonksiyon 
düzeyine göre daha az iken, diğerle-
rinde daha şiddetli olabiliyor” diyerek, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Nefes 
darlığı, halsizlik-bitkinlik, çabuk yorul-
ma, ayaklarda ve vücutta ödem, kilo 
artışı, karında şişkinlik, çarpıntı-nabız 
düzensizliği ile kronik öksürük, kalp 

yetmezliğinin başlıca 
şikayet ve bulgularını 
oluşturuyor.  Hastalarda 
yetmezliğin derecesine 
bağlı olarak bu şikayet-
lerden birkaçı veya çoğu 
gelişebiliyor” 

Kalp yetmezliği 
olup olmadığını 
şikayetlerime baka-
rak kendim anlaya-
bilirim. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kalp yet-
mezliğinde gelişen belirtilerin bazıları 
başka hastalıklarda da görülebiliyor. 
Örneğin nefes darlığı, halsizlik ve 
çabuk yorulma sorunları; kalp dışında 
akciğer, kan ve kas hastalıklarında 
da oluşabiliyor. Ödem-kilo artışına, 
böbrek ve tiroit hastalıkları da yol 
açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, bu yüzden 
şikayetlerimizin ilgili branş doktorları 
tarafından yorumlanması gerektiği-
ne işaret ederek, “Kalp yetmezliği 
tanısını koymak için fiziki muayene 
yanında, ekokardiyografi, kardiyak 
MRI, kan testleri ve gerekirse koro-
ner anjiyografi ile kalp kateterizasyo-
nu yapılıyor” bilgisini veriyor.

Tedaviyle şikayetlerim geçti. 
Bu durumda ilaçlarımı bıraka-
bilirim. YANLIŞ!
DOĞRUSU: “Tedavi ile şikayetlerin 
geçmesi hastanın iyileştiği anlamı-
na gelmiyor. Dolayısıyla ilaçların 
bırakılması son derece yanlış bir 
davranıştır” uyarısında bulunan Prof. 
Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, “Bazı durum-
larda altta yatan nedenin tedavisi ile 
kalp yetmezliği düzelse bile, çoğu 
durumda hastalık süreçleri devam 
eder. İlaçlar ile denge sağlanıp, kalp 
yetmezliği şikayet ve bulgularının 
geçtikten sonra tedavinin kontrolsüz 
bırakılması yetmezlik tablosunun tek-
rar oluşmasına neden olur. Hastalığın 
evresine göre ilaçlarda değişiklikler 
yapılsa bile tedavi yaşam boyu devam 
eder” diyor. Günümüzde şikayetleri 
gideren ve altta yatan süreçleri kont-
rol eden modern ve etkili ilaç teda-
vilerinin mevcut olduğunu belirten 
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir 
Sıtkı Cebeci, bunların yanı sıra bazı 
hastalara kalbin kasılma etkinliğini 
arttıran ve ölümcül ritim bozuklukla-
rını tedavi eden kalp pilleri ile meka-
nik kalp destek cihazlarının takıldığı 
bilgisini veriyor. Prof. Dr. Bekir 
Sıtkı Cebeci, bu sayede hastaların 
hem yaşam kalitelerinin arttığını 
hem yaşam sürelerinin uzadığını 
belirtiyor.   

Kalp hastalarının cinsel 
hayatı sona erer. YANLIŞ!
DOĞRUSU: “Aksine düzenli bir 
cinsel yaşam genel sağlık açısın-
dan çok önemlidir ve kalp hasta-
ları için de bu durum geçerlidir” 
şeklinde konuşan Prof. Dr. Bekir 
Sıtkı Cebeci, şöyle devam ediyor: 
“Kalp yetmezliği, miyokard 
enfarktüsü, by-pass operasyonu 
ve stent gibi kardiyak olaylardan 
sonra cinsel yaşam devam etme-
lidir. Enfarktüs sonrası 2 hafta, 

by-pass operasyonu sonrası hastanın 
durumuna bağlı olarak 6-8 hafta süre 
ile cinsel aktivite kısıtlaması yeter-
lidir. Bu süre sonrasında hastanın 
bireysel performansı ve klinik tablosu 
göz önüne alınarak serbestleştirilir” 
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, seksü-
el aktivitede harcanan eforun 2 kat 
merdiven çıkmak veya düz yolda 20 
dakika canlı yürümek ile  eşdeğer 
olduğunu vurgulayarak, “Bu aktivite-
leri sorunsuz ve şikayet oluşmaksızın 
yapan hastalar uygun olarak kabul 
edilir. Ayrıca hastane ortamında ya-
pılacak olan efor stres testi de karar 
vermede yardımcı olur” diyor. Prof. 
Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, hastalarda 
gerek kullanılan ilaçlara gerekse kalp 
hastalığına bağlı çeşitli cinsel fonksi-
yon bozuklukları oluşabileceğini,  bu 
durumlarda da gerekli tedavi düzen-
lemelerin yapılıp Üroloji ve Kadın 
Doğum gibi diğer branşlardan destek 
alınabileceğini ifade ediyor.

İlişki sırasında ağrı oluşursa, 
tüm hastalar dilaltı damar ge-
nişletici ilaç alabilir. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Cinsel ilişki esnasında 
göğüs ağrısı olmuş ise erektil dis-
fonksiyon ilaçlarını kullanmış olan 
hastalar kesinlikle dilaltı nitrogliserin 
içeren ilaç almamalıdır, çünkü ciddi 
ölümcül tansiyon düşüklüğü oluşa-
biliyor.  Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, bu durumda 
cinsel aktiviteye ara verilmesinin 
yeterli geleceğini belirterek, “Şi-
kayet geçerse ilişkiye daha düşük 
tempoda devam edilebilir. Geçmez 
devam eder ise bir sağlık kurumuna 
başvurulmalıdır diyor. Eğer hasta bu 
tür ilaç kullanmıyorsa göğüs ağrı-
sı durumunda dilaltı nitrogliserin 
kullanabilir. Tüm bu konuları hasta-
nın doktoru ile açıkça konuşmasını 
öneriyorum.”  diyor.
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Bu öneriler
hayat kurtarıyor!

MEDİCA-
NA Kadıköy 
Hastane-

si’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent Arman terleme-
nin insan hayatına etkilerini anla-
tarak tedavi yöntemlerine ilişkin 
bilgi verdi. Aşırı terlemenin hasta-
lar için çok zor olduğunu ve hayat 
kalitelerini kötü etkilediğini belirten 
Prof. Dr. Arman, aşırı terlemenin 
çözümünün mümkün olduğunu dile 
getirdi. Aşırı terlemenin bazı krem 
ya da ilaçlarla hafiflese de tamamen 
ortadan kalkmayabileceğini aktaran 
Prof. Dr. Arman, “Aşırı terleme 
ikincil yani sekonder olan kişilerde, 
altta yatan hastalık tedavi edildi-
ğinde aşırı terleme sorunu ortadan 
kalkabilir. Primer terlemesi olan 
bireylerde ise ailelerinde en az bir 

kişide daha aşırı terleme mevcuttur. 
Primer terlemesi bulunan bireylerde 
antiperspirant tedavisi uygulanabi-
lir. Ayrıca antiperspirant kullanımı 
hafif terlemesi olan kişilerde etkili 
olabilir. Ancak aşırı terlemesi olan 
bireylerde bu tarz tedavilerin işe ya-
rama oranı çok düşük, kesin çözüm 
Endoskopik Torakoskopik Sempa-
tektomi (ETS) adı verilen ameliyat-
tır” diye konuştu.

Ameliyat yarım saat sürüyor
Botoks gibi bazı geçici yöntemlerin 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent 
Arman bunların kalıcı çözüm olma-
dığını; kalıcı tek çözümün Endos-
kopik Torakoskopik Sempatektomi 
yani ETS ameliyatı olduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Arman, “Bu ameliyat 
el avuç içleri, ayak tabanı ve yüz 

bölgelerinde aşırı terlemesi olan ve 
primer kaynaklı terlemelerde kul-
lanılmaktadır. Endoskopik torakos-
kopik sempatektomi ameliyatı genel 
anestezi altında koltuk altından 
açılan küçük bir kesiden endoskopik 
olarak yapılmaktadır. Bu kapalı ya-
pılan ameliyat koltuk altından açılan 
küçük delikten terlemeye neden olan 
sinirlerin klipslenmesidir. Bu sebeple 
klipsli ETS ameliyatı olarak da bilin-
mektedir. Aşırı terlemenin olduğu 
bölgeye göre klips uygulanan sinirler 
de değişmektedir. Sağ ve sol taraftan 
sinirler aynı anda bloke edilebilir. 
Ameliyat yarım saat kadar sürüyor. 
Endoskopik torakoskopik sempatek-
tomi ameliyatının başarı oranı yük-
sek. Hastaların aynı gün eve dönerek 
birkaç gün içinde normal hayatlarına 
devam edebilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle yaz aylarında herkeste görülen terlemenin günlük hayatı kabusa çevirdiğini 
söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman, “Bazı bireylerde olması gereken-
den daha fazla terleme görülebilir. Bu aşırı terleme olayına hiperhidrozi denir. Endoskopik 
Torakoskopik Sempatektomi (ETS) ameliyatı ile aşırı terlemeden kurtulabilirsiniz” dedi

AŞIRI TERLEMEYE ÇARE 



KAZA dün sabaha karşı 
TEM Otoyolu Kavacık 
mevkiinde meydana 

geldi. İddiaya göre Ankara is-
tikametinde ilerleyen ve şofö-
rünün kimliği belirlenemeyen 
34 CTY 473 plakalı otomobil, 
üzerinde Metin Sarıyer ve Ab-
dülmecit Alğan’ın bulunduğu 
34 CBL 894 plakalı motosikle-
te çarptı. Kaza sonucu Metin 
Sarıyer ve Abdülmecit Alğan 
hayatını kaybederken, otomo-
bil sürücüsü olay yerinden ka-
çarak kayıplara karıştı. Abdül-
mecit Alğan dün Sultangazi’de toprağa 
verildi. Metin Sarıyer ise bugün kılınan 
öğle namazının ardından Sultangazi 
Gazi Mezarlığına defnedildi. 

Baba Ertuğrul Sarıyer, “Ne söyleye-
yim ki kaçmış ama adalet onu yakala-
yacak. Adaletten başka yapacağımız 
bir şey yok. Nereden kaçarsa kaçsın, 

hakkın yanındaki 
adaletten kaçabilir 
mi? Öbür dünyada 
da bunun hesabını 
verecek.” dedi. 

Evimize ateş düştü
Metin Sarıyer Amcası 
Murat Sarıyer, “Kaza 
otobanda oluyor. 
Vurduğunu fark ettik-
ten sonra iniyor kaza-
yı görüyor ve aracını 
bırakıp kaçıyor. Polis 
evine gidiyor. Eşi de 
evde yokmuş haber 
alınamıyor kendisin-
den. Vefat eden diğer 
arkadaş evli, çoluk 
çocuğu varmış. Allah 
rahmet eylesin, aile-
sine sabır versin. Ne 
diyeceğiz bilmiyorum. 

Evimize ateş düştü. 21 yaşındaki kar-
deşimizi kaybettik.” ifadesi kullanıldı.  
Metin Sarıyer’ın teyzesi Ayşe Şimşek, 
“ Yakalansın bulunsun bu kişiler. 
günah değil mi? Çarpıyor kaçıyor. Yüz 
metre kadar da sürüklüyor. Çarptın bir 
in bak ne oldu diye, onu da yapmamış” 
dedi.  DHA

KAZA 
TEM Otoyolu Kavacık 
mevkiinde meydana 
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
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geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
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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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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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Güngören Merkez Ma-
hallesi’nde 3 Ağustos 
Çarşamba günü, dene-

tim yapan İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın 
Arı’nın bıçaklı saldırısına uğradı. 
Şüpheli dükkanına denetime 
gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.’nun 
dışarı çıkmasını istedi. Tarım 
müdürlüğü ekibinin denetim yap-
mak zorunda olduğunu belirtme-
si üzerine sinirlenen Aydın Arı, 
elindeki bıçakla saldırdı. Kasap 
dükkanından çıkarak koşmaya 
başlayan denetçileri bıçakla ko-
valayan Aydın Arı, müdahale et-
mek isteyen esnafı da tehdit etti. 
İhbar üzerine olay yerine gelen 
polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına 
aldı. Arı, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Aydın Arı’nın tarım mü-

dürlüğü görevlilerine saldırdığı 
görüntüler bir iş yerinin güvenlik 
kamera kayıtlarına girdi. 

Hakaret etmeye devam ettiler
Bir iş yerinin güvenlik kamera-
sına yansıyan olayın ardından 
kasapta çalışan ve olaya şahitlik 
eden çalışanlar konuştu. Çalışan-
lardan Muhammet Kasap, “İlçe 
Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, 
denetim yapacaklardı. Sonra re-
yondaki satır kıymasını gördüler. 
Bize bu kıymanın satışının yasak 
olduğunu söylediler. Patron 
da satış ruhsatının olduğunu 
ve kıymayı sadece kebapçılara 
sattığını söyledi. Hepsi barkotlu 
zaten satılmış ürünler. Fakat 
denetime gelenler ‘Siz laftan an-
lamıyorsunuz’ diyerek hakarette 
bulundular. Sonra patron sinir-

lendi. Polisi aradı, ‘gelin burada 
olay çıkacak’ dedi. Sonra ‘Neden 
polisi arıyorsunuz’ dediler. Dışarı 
çıkınca hakaret ve küfretmeye 
devam ettiler, patron da sinirlen-
di. Elinde bıçak vardı. Bıçakla 
dışarı çıktı” dedi.

Niyeti bıçaklamak değildi
Bir diğer çalışan Reha Tanrıverdi 
ise, “Ben o gün iş başı yaptım. 
Denetime gelmişler. Satır kıy-
masını görünce de ceza yazmak 
istemişler. Ancak satış ruhsatı 
var, sadece kebapçılara satılıyor. 
Hakaret etmişler, dışarı çıkıp 
bir daha hakaret etmişler. Bizim 
arkadaş da sinirlenmiş, peşlerine 
koşuyor. Niyeti bıçaklamak değil-
di. Bıçaklamak olsa zaten kurtu-
lamazlardı” ifadelerini kullandı.
DHA

Güngören’de denetime gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü per-
sonellerine bıçakla saldıran kasap Aydın Arı’nın çalışanları konuştu.  
Çalışanlardan Muhammet Kasap, “İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, 
denetim yapacaklardı. Fakat denetime gelenler ‘Siz laftan anlamıyor-
sunuz’ diyerek hakarette bulundular. Sonra patron sinirlendi” dedi

SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

TRAFİK Denetleme Şube Müdür-
lüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere 
yönelik ile ilgili olarak denetim 

gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 
Mecidiyeköy’de taksiler tek tek durdurul-
du. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve 
belediye belgeleri kontrol edildi. Evrak-
larında eksik olan şoförlere cezai işlem 
uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı ve 
telefonla konuştuğu için cezai işlem uy-
gulanan taksi şoförü Mustafa Peker “Bas 
konuş uygulaması ile konuşuyorum. Ama 
bu telefon yerine geçiyor. Telefon ile ko-
nuşuyorum diye ceza yazdılar. Benim bas 
konuş ile merkeze haber vermem lazım. 
Başka türlü nasıl haber verebilirim? Şuan 
yüz tane taksi durdursunlar. Yüzünde de 
emniyet kemeri takılı değildir.  Biraz son-
ra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. 
Çok sıcak. Takamıyorum” dedi.

Taksi bulmak çok zor
Taksilerin durmadığını söyleyen Ferdi 
Topuz “Osmanbey’den beri yürüyorum. 
Annemin parasını çekmeye gittim. 3-4 
taksiye el işareti yaptım. Hepsi de boştu 
ama durmadılar.  Beni neden almadıkla-
rını ben de bilmiyorum. Galiba turist av-
lıyorlar. Sürekli başıma geliyor. İstanbul 
genelinde bu sorunlar var. Taksi bulmak 
şu an zor” diye konuştu. DHA

KUŞTEPE Köz Sokak’ta önceki 
gün meydana gelen olayda, iki aile 
arasında nişan bozulması nedeniyle 

tartışmanın ardından kavga çıkmıştı. Si-
lahların da kullanıldığı kavgaya polis ekip-
leri müdahale etmiş, biri polis 5 kişi çeşitli 
yerlerinden yaralanmıştı. Polis soruştur-
ması sonucu Yaren G. ile Emir K.’nın 
nişanlandıkları ancak daha sonra araları-
nın bozularak nişanın atıldığı tespit edildi. 
İki aile arasında bu sebeple bir husumet 
oluştu. Önceki gün erkek tarafından bir 
kadın iddiaya göre kızın ailesi 
tarafından darbedildi. Aynı 
gün darbedilen kadın, akra-
balarını toplayıp kızın evine 
geldi ve kavga çıktı.

3 tabanca ele geçirildi
Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri 1’i çocuk 8 kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan şüphelilerin arasında 
nişanlı çift Yaren G. ve Emir 
K.’nın da olduğu öğrenildi. 
Şüpheliler Yaren G. annesi 

Meral G. teyzesi Sevinç D. ve Barış Ç. ile 
erkek tarafından Emir K. babası Gökhan 
K. kardeşi G.K. ve annesi Sevil K. em-
niyetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçen 
3 tabancanın ise balistik incelemesinin 
sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin emniyet-
teki ifadelerinde bir birlerini suçladıkları 
öğrenilirken kız tarafının; “Kızımız evlilik 
vadiyle kandırıldı.”  dediği öne sürülürken 
erkek tarafının ise; “Zorla evlendirmeye 
çalışıyorlar” dediği belirtildi. DHA

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Kavganın sonu gözaltı

Şişli’de sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim-
de emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılan şoför Mustafa Peker “Biraz 
sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum” dedi

Şişli’de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan 1 polis 5 kişinin ya-
ralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

TRAFİK 
lüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere 
yönelik ile ilgili olarak denetim 

KUŞTEPE 
gün meydana gelen olayda, iki aile 
arasında nişan bozulması nedeniyle 

Güngören’de denetime gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü per-

PATRON
SİNİRLENDİ!

Güngören’de düzenlenen 
operasyonda kaçak imalat-
hanede üretilen sahte cinsel 
ürün ele geçirildi. İmalatha-
ne sahibi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri Güngören’de 
operasyon düzenledi. Kaçak 
olarak çalıştırılan imalat-
haneye yapılan baskında 
sahte cinsel içerikli macun 
ve jel ele geçirildi. Ürünlerin 
önemli sağlık sorunlarına 
neden olduğu, kalp ve ritim 
bozukluğuna yol açabildi-
ği belirtildi. Operasyonda 
imalathane sahibi gözaltına 
alındı. 

Sahte cinsel ürün 
OPERASYONU

Beykoz’da otomobil ile motosik-
letin çarpışması sonucu meyda-
na gelen trafik kazasında moto-
siklet sürücüsü Metin Sarıyer ve 
arkasındaki Abdülmecit Alğan 
hayatını kaybetti. Metin Sarıyer 
bugün Sultangazi Gazi Mezarlı-
ğı’nda toprağa verildi

ÜMRANİYE’DE 3 katlı mobilya 
atölyesinde çıkan yangın paniğe 
neden oldu. Dumandan etkile-

nerek kendini dışarı atan çalışanlara, 
esnaf ayran ikram etti. Yangında iş 
yerinde hasar meydana geldi. Esenşehir 
Mahallesi Güneyli Sokak’ta bulunan 
3 katlı mobilya atölyesinde saat 11.30 
sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre 
yangın imalathanenin depo kısmındaki 

cilahane bölümünden başladı. Kısa sü-
rede imalathanenin tamamını dumanın 
sardığı yangında çalışanlar kendilerini 
dışarı attı. Komşu esnaf, dumandan 
etkilenen işçilere ayran ikram etti. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edil-
di. Ekiplerin bir saat süren çalışmaları 
sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da 
yaralananın olmadığı yangında, mo-
bilya atölyesinde hasar meydana geldi. 
Yandaki binada oturan bir kişi “Zehirli 
duman, bizde ayran ikram ettik. Arka-
daşlarımız bize lazım” diye konuştu. 
Bir iş yeri çalışanı ise “Yangın cilahane 
bölümünde çıktı. Yoğun duman vardı. 
İçeride kimse yok” dedi.

ÜMRANİYE’DE 
atölyesinde çıkan yangın paniğe 
neden oldu. Dumandan etkile-

KAYGISIZ ESNAF!



YAKUP TEZCAN
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İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD akreditasyon
sürecini tamamlayan  STK ve bazı belediyelerin
arama kurtarma ekiplerinin sertifikalarını düzenle-

nen törenle takdim etti. Programa Bakan Soylu’nun yanı
sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus
Sezer, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çeşitli ku-
rumlardan yüzlerce afet gönüllüsü katıldı.Soylu teşekkür
ettiAFAD eğitimini başarıyla tamamlayan afet gönüllüle-
rine sertifikalarını takdim eden Süleyman Soylu, “Tür-
kiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri ancak aynı
zamanda afet riski oldukça yüksek topraklarında yer alı-
yor. Tropikal fırtınalar ve aktif volkanlar dışında dünya
genelinde görülen 31 çeşit doğal afetin neredeyse tama-
mına karşı risk altındayız. Bir niyet beyanı ve bir duruş
örneği sergileyen siz değerli afet gönüllülerine, akredite
olan 24 kuruluş nezdinde bütün kurumlarımıza almış ol-
duğunuz bu önemli sorumluluk için teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Belediye sivil gücü artırıyor

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nin 20
kişi katıldığı törende akreditasyon sertifikasını Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Kuzugüden aldı. Küçükçekmece
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sivil
Savunma Amirliği, 16’sı balık adam olmak üzere toplam
53 kişiden oluşan arama kurtarma personeli, 1 adet
arama kurtarma köpeği, 2 adet zodiac bot, 2 adet acil
müdahale aracı ve ekipmanlarla her türlü afetle müca-
dele için çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, 2019 yılı Tunceli
Ovacık ilçesindeki boğulma vakasında, 2020 İzmir Bay-
raklı ilçesinde yıkılan sitede ve Kastamonu sel felaketinde
arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Küçükçekmece
Belediyesi Sivil Savunma Amirliği tarafından 55 bin va-
tandaşa Temel Afet Bilinci eğitimi verilirken, 60 bin va-
tandaşla da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 

B üyük Zafer’e giden süreç adım adım
yaklaşmaktadır. Ancak Ordu’nun ta-
arruza kadar 2 milyon 100 bin li-

raya ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır.  Millî
Savunma Bakanı bastırıyor, Maliye Bakan-
lığı ise “hazine de beş kuruş kalmadı” diye
feryat ediyordu.  Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa “Beyler” dedi, “Tamamen çare-
siz değiliz. Hindistan Müslümanlarının yolla-
dığı 600 bin lira bankada duruyor. Hiç
dokunmadım kimseye de dokundurtmadım.
Bu parayı Maliye Bakanlığı emrine verece-
ğim. İlk ihtiyaçları karşılar.”

Mustafa Kemal Paşa, Maliye Bakanı
Hasan Fehmi Bey’e dönerek; “Geriye bir
buçuk milyon lira kalıyor. Onu da Maliye Ba-
kanı olarak siz bulacaksınız!” der. Hasan
Fehmi Bey çaresiz bir sesle “Nerden? Bula-
bileceğim hiçbir yer yok.” diye yanıt verir.
Başkomutan mazeret kabul etmez bir ta-
vırla; “Bunu ben bilemem.” der, “Siz bu gö-
reve işte bu zor gün için seçilmiştiniz.”
Hasan Fehmi Ataç parasızlık yüzünden taar-
ruzun yapılamaması halinde başına gelebile-
cekleri düşünmekten gece uyuyamaz ancak
sabah işe geldiğinde bir çare bulmuştur. An-
kara Osmanlı Bankası Müdürü Mösyö Boje-
ti’yi makamına davet eder ve “…

Maliye’ye bir buçuk milyon lira lazım ve
bu parayı bana sen bulup borç olarak vere-
ceksin.” der. Müdür telaşla; “Ben, hayır,
buna imkân yok.” diye cevaplar. Hasan
Fehmi Bey, “Boşuna çırpınma. Millî hükü-
metin sınırları içinde on altı şubeniz var. İste-

diğim bu parayı vermezsen, şubelerinin ta-
mamına el koyar, kasalardaki bütün parayı
alır, yerine makbuz bırakırım. Düşünmek için
sana bir saat mühlet. Git, düşün, gel!”
Mösyö Bojeti durumun ciddiyetini anlamıştır.
“Mühlet istemem.” der, “Yarın emrinizde
olur.” İngiliz sever gazeteci Ali Kemal şöyle
yazar: “Tehlike üzerimize doğru yürüyor. İz-
mir’i, Edirne’yi kılıçla, kuvvetle kurtarmak,
Yunanlıları denize dökmek tasavvuru, bir
rüya idi, bir hülya oldu. Ankara’nın iç ve dış
siyaseti iflas etmiştir.”Hiç kimse Türk ordu-
sunun büyük taarruz için hazırlandığından
haberdar değildir. Ankara’da görünürde her
şey sakindir. Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa, 13 Ağustos gecesi Ankara’da Sovyet
Elçiliği’nde kaza sonucu çıkan ve etrafa ya-
yılma tehlikesi gösteren yangını söndürme
çalışmalarını izler.

Afyon güneyine kaydırılacak birliklerin ge-
çeceği yollar, konaklayacakları yerler belir-
lenmiştir. İstihkâm birlikleri ve işçi taburları
ağır topların geçeceği yolları düzeltmekte,
köprüleri güçlendirmekte, dar geçitleri geniş-
letmektedir. Toprakta kalan izler çalışıldığı
anlaşılmasın diye ağaç dalları ya da samanla
örtülmektedir. Yürüyüş sırasına bağlı olarak
köyler boşaltılmaktadır. Yürüyüş emrini alan
birlik hava kararınca yola çıkacak, yol bo-
yunca ışık kullanmayacak, gün doğmadan
önce konaklayacağı yere varacaktı. Herkes
ağaç altlarına, evlere, ahırlara, ambarlara sı-
ğınıp akşama kadar gözden saklanacak, gün-
düz kimse görünmeyecek, ateş

yakılmayacak, açıkta kalan her
şey maskelenecekti. Amaç çok sık uçan
Yunan uçaklarına açık vermemekti.

Bazı birliklerin ayrıldıklarının anlaşılma-
ması için çadırları sökmeden bırakması
uygun görülür. Geride kalacak az sayıda er,
birlik ayrılmamış gibi günlük etkinlikleri sür-
dürmeye devam edecektir. Düşmanı kandır-
mak için kimi küçük birlikler gündüz ters
yönde yürütülüp gece tekrar geri alınacaktı.

İsmet Paşa yürüyüşü günlük, kısa emir-
lerle kendisi yönetecektir. 14/15 Ağustos ge-
cesi Birinci Kolordu’dan 15. Tümen Çay
batısına kayacak, onun boşalttığı yere de
Dördüncü Kolordu’dan 11. Tümen gelecektir.

Afyon’un güneyine dört kolordu kaydırıla-
caktır. Birinci Kolordu Çay yakınında, İkinci
Kolordu Emirdağ’da, Dördüncü Kolordu Bol-
vadin civarında, Süvari Kolordusu ise Ilgın
ve Akşehir çevresindedir.

14 Ağustos gecesi yola çıkacak olan 15.
Tümen’in Komutanı, Batı Cephesi eski Kur-
may Başkanı Yarbay Naci Tınaz’dır. 15. Tü-
men’in eski komutanı Şükrü Naili Bey, 2.
Ordu’ya bağlı Üçüncü Kolordu’nun komutanı
olmuştur.

14/15 Ağustos 1922 gecesi Başkomutan,
orduları harekete geçirir.100 bin kadar
insan, binlerce at, hayvan ve araba…Subay-
lar ve askerler erkenden yemeklerini yerler ve
hava iyice kararınca 15. Tümen yürüyüşe
geçer.

Yunanlılar, sonsuza kadar Anadolu’da ka-

lacakları hayaliyle çeşitli gi-
rişimlerde bulunmuşlardır.
Anadolu’da Yunan Millî
Bankası’nın şubeler açma-
sını, ilk şubenin de Eylül’de
Ayvalık’ta açılmasını uygun
görmüşlerdir. Bunun yanı
sıra İzmir’de de bir üniver-
site kurulması kararlaştırıl-
mıştır. Yunanlılar,
Anadolu’nun deyimiyle “de-
reyi görmeden paçaları sıva-
maya” başlamışlardır.

Türk ordularının yer de-
ğiştirmesi 16 Ağustos saba-
hına kadar yavaş yavaş ve
çok gizli bir şekilde sürdürü-
lür. Dördüncü Kolordu’dan
5. Tümen de 17 Ağustos ak-
şamı güneye doğru yola
çıkar. Yunanlıların hayalleri
de kendileriyle birlikte de-
nize dökülmek üzeredir.

Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa da gizlice Kon-
ya’ya doğru yola çıkar. 17
Ağustos’ta öğleden sonra şehre girer. Geceyi
demiryolları genel müdürü olarak Konya’da
görev yapan Behiç (Erkin) Bey’in evinde ge-
çirir. 18/19 gecesi de yine gizli olarak
Konya’dan Akşehir’e hareket eder.

20 Ağustos 1922’de Hâkimiyet-i Milliye
gazetesinde bir haber yayımlanır: “Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Ağus-
tos’un 21. Pazartesi günü öğleden sonra saat
4:00’da Çankaya’daki köşklerinde şehrimizde
bulunan kordiplomatiğe bir ziyafet verecekler-
dir. Ziyafette bütün elçiler ve siyasî kişiler

hazır bulunacaktır. Birçok ki-
şiye dün bu hususta davetiye
gönderilmiştir.”

Herkesin ziyafet hazırlıkları
içinde olduğunu düşündükleri
Başkomutan cephededir ve bu
haber, onun cepheye gittiğini
gizlemek amacıyla 
yayımlanmıştır.

20 Ağustos akşamı İkinci
Kolordu ile Süvari Kolordusu
da harekete geçerler. İki kol-
ordu güneye inerken büyük ko-
mutanlar da Akşehir’de Batı
Cephesi Karargâhı’nda Başko-
mutan’ın odasında bir araya
gelirler. Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa, Birinci Ordu Ko-
mutanı Nurettin ve İkinci Ordu
Komutanı Yakup Şevki Paşa-
lara taarruz planını harita
üzerinde ayrıntılı olarak anla-
tır ve Batı Cephesi Komutan-
lığı Kurmay Başkanlığına
vekâlet eden Asım Gündüz’e
dönerek:

“25 Ağustos akşamı her türlü haberleş-
meye son verilecek. Limanlara giriş-çıkış dur-
durulacak. İstanbul ile İzmit arasındaki kara
ve demiryolu ulaşımı kesilecek. Yani biz işi bi-
tirene kadar dünyanın Anadolu’dan haberi ol-
mayacak. Yeteri kadar uçağımız var.
Çocuklar düşmanın hava keşfi yapmasını da
önlesinler.” emrini verir. Ardından da İsmet
Paşa’ya bakarak üç yüz yıldır verilmemiş bir
emir ve kararı bildirir: 

“Siz de ordulara yazılı emrinizi veriniz. 26
Ağustos Cumartesi sabahı düşmana taarruz
edeceğiz.”Devam edecek…

Ataşemiliterlikten, 
başkomutanlığa (2)

Esenyurt’a
yeni meydan
İlçe genelinde vatandaşların keyifli vakit
geçirebileceği alanları artırmak için çalışan
Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi
1664. Sokak’a, içerisinde mahalle konağı
ve dinlenme yerlerinin yer alacağı 602
metrekarelik meydan kazandırıyor

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sür-
düren Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçe genelinde yeşil alan ihtiyacı

olan mahallelerde park yapımına devam ediyor. Va-
tandaşların dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebile-
ceği alanları artıran ekipler, ilçedeki mevcut parkların
bakımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere de
meydan ve park yapıyor. Çalışmalar kapsamında, Or-
hangazi Mahallesi 1664. Sokak’ta bulunan 602 metre-
karelik atıl alan değerlendirilerek içerisinde mahalle
konağı, dinlenme yerleri, süs havuzu ve endemik bitki
türlerinin yer alacağı meydan ve park projesinin yapı-
mına başlandı. Kısa sürede tamamlanacak proje ile
mahalle sakinleri yeşil alanları da kapsayan yeni bir
meydana kavuşacak.

İş garantisi
veren kurs

esenyurt Belediyesi’nin meslek edinmek,
hobi ve yeteneğini geliştirmek isteyen vatan-
daşlar için hayata geçirdiği Ahşap Atölyesi

ve Marangozluk kursunu n yeni dönem kayıtları baş-
ladı. Vatandaşlar, istihdam garantili bu kursa 26 Ağus-
tos tarihine kadar online olarak kayıt yaptırabilecek.
Esenyurt’ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşıla-
mak ve vatandaşların bir meslek edinmelerini sağlamak
amacıyla hayata geçirilen Ahşap Atölyesi ve Marangoz-
luk kursunun yeni dönem kayıtları başladı. Esenyurt
Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) bün-
yesindeki istihdam garantili kursun başvuruları, 26
Ağustos tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, yıl
boyunca teorik ve uygulamalı eğitimin verileceği MEB
sertifikalı kursla ilgili detaylı bilgiyi, merkezin 0212 699
64 36 numaralı telefonunu arayarak alabilir.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde Yeşilköy AFAD Yerleşkesi’nde düzenlenen törende, İstanbul’un 23 ilçesinden
507 AFAD gönüllüsü, akreditasyon sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı. 20 kişilik Sivil Savunma Amirliği
ekibiyle AFAD eğitimini başarıyla tamamlayan Küçükçekmece Belediyesi de akredite olan belediyeler arasında yerini aldı

KUCUKCEKMECE
ONLEMLER ALIYOR

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ
tulayhrg@gmail.com

AFAD eğitimini başarıyla tamamlayan afet gönüllülerine sertifikalarını takdim eden Süleyman Soylu, “Türkiye dünyanın
en güzel ülkelerinden biri ancak aynı zamanda afet riski oldukça yüksek topraklarında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Başakşehir Belediyesi,
17 Ağustos 1999’da mey-
dana gelen Marmara

Depremi’nin 23’üncü yılında, Ka-
yaşehir’de deprem ve tahliye tatbi-
katı gerçekleştirdi. İlçe sakinlerini
afetlere karşı bilinçlendirmek ama-
cıyla kurulan Başakşehir Arama
Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞA-
KAY) tarafından yürütülen tatbikat
gerçeğini aratmadı. Kayaşehir 8.
Bölge’deki deprem ve tahliye tatbi-
katı, farkındalık oluşturmak adına
vatandaşların evlerindeki ışıkları
söndürüp yakmasıyla başladı. Se-
naryoya göre; BAŞAKAY ve zabıta
ekipleri, tatbikatın yapılacağı böl-
geye ambulans, arazöz, sepetli araç
eşliğinde intikal etti. Bir yandan va-
tandaşların güvenli bir şekilde acil
toplanma alanında bir araya gel-
mesi sağlanırken diğer yandan ya-
ralı, engelli ve mahsur kalanlar ise
ekipler tarafından kurtarma araçla-
rıyla tahliye edildi. Tatbikat so-
nunda Kayaşehir Kültür Yaşam

Parkı'ndaki Deprem Simülasyon
Merkezi'nde iilçe sakinlerine temel
afet eğitimi de verildi.

Binlerce kişiye eğitim verildi

Başakşehirlilere afet bilinci kazan-
dırmak ve temel afet eğitimi vermek

için kurulan BAŞAKAY, bir buçuk
yıl içinde 115 bin 800 ilçe sakinine
afet eğitimi verdi. Verilen eğitimler
ile Başakşehir Belediyesi, 2021 yı-
lında İstanbul’daki 39 ilçe beledi-
yesi arasında en fazla afet eğitimi
veren belediye oldu. ARİF ELMAS

BAŞAKAY
tatbikat yaptı

Başakşehir Belediyesi, Marmara
Depremi’nin 23’üncü yılında 
deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta yaralı, engelli ve 
mahsur kalanlar BAŞAKAY 
ekipleri tarafından kurtarma
araçlarıyla tahliye edildi
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M altepe Belediyesi bu yıl üçüncüsünü
düzenleyeceği Sokak Festivali’ne ha-
zırlanıyor. Maltepe Belediyesi 3. Sokak

Festivali, 22-28 Ağustos tarihlerinde Maltepe’nin
18 mahallesinde gerçekleştirilecek. Festival 22
Ağustos Pazartesi Maltepe’nin 4 ayrı mahalle-
sinde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak.
Bando, sokak sanatları ve halk oyunları ekipleri-
nin yer alacağı kortej Bağlarbaşı Mahallesi Gül-
yolu Parkı güzergahında saat 18.00’de
vatandaşlar ile buluşacak. Bando, saat 18.30’da
Gülyolu Parkı’nda ve 19.00’da Yalı Mahalle-
si’ndeki tarihi Beşçeşmeler Meydanı’nda seslen-
direceği eserlerle vatandaşların karşısına çıkacak.
Masal, resim ve çorap kukla atölyeleri Gülyolu
Parkı’nda saat 19.30’da, sokak sanatları gösterisi
19.30’da Feyzullah Mahallesi Barış Manço Par-
kı’nda düzenlenecek. Maltepe Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korosu Şefi Füsun Batum, saat
20.00’de Gülyolu Parkı’nda Türk sanat müziği
konseriyle sahne alacak. Festivalin ilk gün prog-
ramı Yalı Mahallesi’ndeki Kumkumoğlu Par-
kı’nda saat 20.30’da sokak sanatları gösterisiyle
tamamlanacak.

Küba müziği de var Karadeniz'de

Festivalde Türk sanat müziğinden halk müzi-
ğine, Karadeniz müziklerinden, pop ve caza uzanan yelpazede konserler
organize edilecek. Küba müzikleri konseriyle festival renklenecek. Ma-
hallelerde halk oyunları ve sokak sanatları gösterileri sahnelenecek. Ço-
cuklar için masal, resim ve çorap kukla atölyeleri düzenlenecek. İlknur
ve Tayfun ikilisi Türk halk müziği konseriyle vatandaşlara müzik ziyafeti
sunacak. Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği
(SANSEV) pop müzik ve caz konseriyle, Türkiye’nin ilk kadın tulum sa-
natçısı Filiz İlkay, Karadeniz müzikleri konseriyle sahne alacak.

Bando sesleri yükselecek

Maltepe’nin parklarında bando konserleriyle vatandaşlar müzikle bulu-
şacak. Bando ve sokak sanatları gösterileri Bağlarbaşı Mahallesi Gül-
yolu Parkı’nda, Yalı Mahallesi Beşçeşmeler’de, Küçükyalı Mahallesi
Şehit Anneler Parkı’nda ve Atatürk Parkı’nda, Esenkent Mahallesi 2
Temmuz Parkı’nda, Gülsuyu Mahallesi Atatürk Heykeli’nde, Aydınevler
Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda, Çınar Mahallesi Adnan Kahveci Par-
kı’nda, Başıbüyük Mahallesi Atatürk Parkı’nda, Zümrütevler Mahallesi
Maltepe Huzurevi’nde, Girne Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, Cevizli
Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda, İdealtepe Mahallesi 50. Yıl Parkı’nda,
Yalı Mahallesi Kumkumoğlu Parkı’nda Maltepeliler’le buluşacak. Üc-
retsiz olarak gerçekleştirilecek festival programına Maltepe Belediye-
si’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1677849)

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi”
veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli 

imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen

belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 

gerekmektedir.
7) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
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TÜRKAN ERVAN

22-28 Ağustos
tarihleri arasında

gerçekleşecek
olan 3. Maltepe
Sokak Festivali
ile Maltepe’de
sanat, sokağa

taşınıyor

MALTEPE SOKAKLARI

Encümen
Kayıt No

İlçe/
Mahalle

Ada
No

Parsel
No

Alanı
(m²)

Satılacak
Hisse Oranı

Halihazır
Durumu

Vakfiye 
Bilgisi

İmar 
Durumu

Muhammen
Bedeli (TL)

İhale 
Saati

4616 Kağıthane/
Merkez

6163 4 100 52/100 İşgalli Yok Ticaret Alanı +
Yola Terk

Arsa 2.496.000,00 74.880,00 1.000,00 11:15

İhale 
Tarihi

31.08.2022

Şartname 
Bedeli (TL)

Geçici 
Teminat (TL)

Cinsi

S evgili okurlar yaz ayı geldi geçiyor. Cennet ülke-
mizin her mevsim tadını çıkartabileceğimiz pek
çok turistik yerleri var. Fakat kendi ülkemizin

bu güzelliklerini keşfetmiş, gezip görmüş kaç vatanda-
şımız var bilmiyorum. Geçim derdi öylesine hayatımızı
kuşatmış durumdaki ne yazık ki yaşamayı unuttuk
desem yeridir. Yaşamaktan anladığımız; iyi kötü bir
işin var mı, kiranı ödeyebiliyor musun, yiyecek ekme-
ğin var mı, bankalara olan kredi kartı borcunun asgari
tutarını bile ödeyebiliyorsan, çocuğunun ihtiyaçlarının
on tanesinin birine yetişebiliyorsan şükretmek bizim
yaşam biçimimiz oldu. 

Tatilmiş, gezip görmek falan bunlar lüks ihtiyaçlar
grubunda yer alıyor. Diğer yandan bakıyoruz ki en lüks
oteller yabancı ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor. Ül-
kemize tatil için gelen turist gelir kaynağı bunun için
bir yanımız mutlu ancak diğer yandan başka ülkeler-
den çoluğunu çocuğunu almış günlerce tatil yapıp
mutlu aileleri ve bir aylık emekli maaşını alıp gönlünce
eğlenen diğer ülkelerin emeklilerini görünce bir yanı-
mızda buruk ve üzgün oluyor. 

Ülkemizde çalışanlar asgari ücretle kıt kanaat
geçim mücadelesinde, emekliler ise son günlerde bu
yaz sıcağında yanına torununu, çocuğunu almış banka
banka gezip en çok promosyon veren bankayı bulup
maaşını taşıma derdinde. Aynı ülkede biri turist diğeri
ülkenin vatandaşı bu iki insan manzarasını yan yana
görünce üzülmemek elde değil. Bizim emeklimiz pro-
mosyonu alayım, kış için kenarıma koyayım doğal
gazım elektriğim kesilmesin diye düşünüyor, bu ala-
cağı promosyona bel bağlayıp seviniyor diğer ülkeden
gelen emekliler ise gelecek yaz için hangi ülkeye tatile
gitsem diye şimdiden onun planlarını yapıyor. 

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş, çalış-
mış çabalamış artık dinlenmeyi, hayatının geri kalan
kısacık zamanını huzur içinde geçirmeyi fazlasıyla hak
etmiş emeklisini ya bankalarda promosyon kuyru-
ğunda ya da ucuz ekmek telaşıyla halk ekmek kuyruk-
larında görüyoruz. Bakıyorum da yolunda gitmeyen ne
çok şey var. Gençler işsiz iş bulma kurumlarının
önünde kuyrukta, emekliler bankalarda, halk ekmek
önlerinde kuyrukta, erken emeklilik için çırpınanlar
seslerini duyurmak için ya meydanlar da ya da devlet
kurumlarının önünde kuyrukta… Herkes çözüm için
sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Bu hayatta bekle-
mek, umut etmek ve daha düşkünleri görüp şükret-
mekle bitip gidiyor. 

İnsan bu durum karşısında durup düşünüyor hem
bugünün emeklisi için üzülüyor hem de gelecekte
emekli olup rahat ederim diye düşünmenin ne kadar
anlamsız olduğuna karar verip, emekli olduğundaki
halini şimdiden görüp kaygı duyuyor. İşte bunları ya-
zarken aklıma birden L.N. Tolstoy’un o muhteşem kla-
siği geliyor İNSAN NEYLE YAŞAR? Bu satırları
okuduktan sonra sizler ne düşüneceksiniz. İnsan ne
için yaşar ve İnsan neyle yaşar? Bizler gerçekten yaşı-
yor muyuz yoksa yaşıyor gibi yapıyor hiç yaşamadan
ölüyor muyuz?

Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

İnsan neyle yaşar?

festivale 
hazırlandı

Mahallede
tiyatro var
Kadıköy'de 12 Ağustos'ta
başlayan "Mahallemde
Çocuk Tiyatrosu"nda 
çocuklar açık havada 

tiyatro izlemenin keyfini
doyasıya yaşıyor.

Kadıköy'ün 4 mahallesinde
kurulan gezici sahnelerle

23 Ağustos'a kadar 
sürecek program

kapsamında ilçede
tiyatroyla tanışmayan

çocuk kalmayacak
KADIKÖY Belediyesi bu yıl ikinci-
sini gerçekleştirdiği programla
Acıbadem, 19 Mayıs, Dumlupı-

nar ve Bostancı mahallelerinde gezici kuru-
lan sahnelerle çocuklara tiyatroyu
götürüyor. Birbirinden eğlenceli ve öğretici
oyunların sahne aldığı programla çocuklar
hem gönüllerince eğleniyor, hem de daha
önce hiç tiyatro izlememiş çocuklar tiyat-
royla tanışıyor. Mahallemde Çocuk Tiyat-
rosu 12 Ağustos'ta Balon Kukla Tiyatrosu
oyuncularının sahneye taşıdığı Korkusuz
Salyangoz adlı oyunla açılışını gerçekleş-
tirdi. Yoğun ilgiyle izlenen oyunda çocuk-
lar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.
Oyuna çocuğunu getiren aileler de çocuk-
larının burada eğlenceli vakit geçirmelerin-
den memnun olduklarını ve bu etkinliğin
çocuklara tiyatro sevgisini kazandırıyor ol-
masının değerli olduğunu söyledi. 

Vatandaş memnun

Sibel Türkmen: “Kadıköy Belediyesi’nin
çocuklara hediyesi Mahallemde Çocuk 
Tiyatrosu bizi çok mutlu etti. Mahallemize
bu tiyatronun gelmesi bizim için çok 
avantajlı bir durum. Örneğin ben kreşten
çocuğumu aldım ve birlikte yemek yedikten
sonra buraya geldik. Çocuğumla 
birlikte burada vakit geçirmekten çok 
memnunum.” 
Dinçer Erdemir: “Tiyatronun özelliklerini,
tiyatronun çocuklar üzerindeki etkilerini ele
aldığımızda böyle bir etkinliğin yapılması
ve bu etkinlik vesilesiyle çocukların bir
araya gelmesi, en güzeli de bu yaşta 
çocuklara tiyatro sevgisi kazandırması çok
değerli.”  ÖMER FARUK ARPACIK



17 Ağustos'un üzerinden 23 yıl geç-
mişken hemen herkesin gözü de
Avcılar'a çevrildi. 17Ağustos dep-

reminde en çok can kaybının yaşandığı yerler-
den birisi olan Avcılar'da, olası bir depreme
karşı kentsel dönüşüm çalışmaları da hız ka-
zanmış durumda. Konuya ilişkin Damga'ya ko-
nuşan Ceya Mimarlık Mühendislik Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özdemir, Av-

cılar'ın depreme karşı yoğun bir kentsel dönüşüm çalış-
ması gayreti içine girdiğini fakat bu çalışamaların
sayısının daha çok artması gerektiğini söyledi.

Deprem değil çürük bina öldürür

Çürük binaların yıkılması ve yerine yeni ve sağlam binala-

rın inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, “Şunu
herkesin net bir şekilde bilmesi gerekiyor ki deprem değil
çürük bina öldürür. 17 Ağustos 1999 tarihinde bunun acı
örneklerini gördük. Bu felaketlerin tekrar yaşanmaması,
deprem nedeniyle can kayıplalarının olmaması adına
kentsel dönüşüm konusunun üzerine titremeliyiz. Ceya
Mimarlık ve Mühendislik olarak biz bu anlamda örnek
çalışmalar yapıyoruz. Ama bunların sayısı yeterli değil.
Özellikle yetkili makamlar kentsel dönüşüm konusunda
bizlere ön açmalı. Bürokratik engeller ve yavaşlamalar or-
tadan kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.

Seferberlik ilan edilmesi lazım

Deprem gerçeğinin Türkiye için bir milli güvenlik sorunu
teşkil edebileceğinin de altını çizen Cemal Özdemir,

“Depreme karşı bu anlamda seferberlik ilan edilmesi
lazım. Allah korusun bugün İstanbul'da olacak büyük bir
deprem Türkiye'yi zor durumda bırakacak, milli bir gü-
venlik meselesi haline gelecektir. Buna ön almak adına
devletin, milletin seferber olması deprem meselesine karşı
acil önlemlerle, kentsel dönüşüm çalışamalarına ağırlık
vermesi gerekmektedir” diye konuştu.
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Türkan ERVAN
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REKLAM, ABONE VE REKLAM HABER: 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26  

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ
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İstihbarat  
Selvi SARITAÇ 

Tahsin GüNER

YÖNETİM MERKEZİ
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Semanur POLAT - Merkez
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Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN
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Damga'ya konuşan Ceya Mimarlık Mühendislik Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özdemir, Avcılar'da
kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir marka
olduklarını söyledi. Özdemir, “Kentsel dönüşüm
anlamında bir gayret var evet ama yeterli değil. 
Biz de birçok binayı yıkıp yeniden yapıyoruz ama
bunların sayısı artmalı, devlet desteği güçlenmeli.
Avcılar'ın adı depremle anılmamalı” dedi

AVCILAR’IN
ADI DEPREMLE 
ANILMAMALI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1676428)

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.’DEN
MECİDİYEKÖY SEMTİNDE CAM CEPHE REKLAM ALANININ KİRAYA VERİLMESİ

İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Taşınmazlara Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi : Mecidiyeköy
c) Cinsi : Reklam alanı
d) Adresler(Cadde-Sokak-No) : Büyükdere Cad. No:48/8 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul
Muhammen Bedeli Aylık 102.623,00 TL+KDV (1.231.476,00+KDV/YIL)’dir.

İşletme süresi yer teslim tarihinden itibaren 31.07.2023 Tarihine 
Kira/İşletme Süresi Kadardır. Ancak sözleşme süresinin İstanbul İmar İnş. 

A.Ş. tarafından uzatılması halinde, alt yükleniciye de 
uzatılan süre kadar ek süre verilecektir.

İhale Tarihi ve Saati 29.08.2022 günü Saat: 11:00
Geçici Teminat Geçici teminatın miktarı 36.944,28 TL 

(OtuzaltıbinDokuzyüzkırkdört Türk Lirası Yirmisekiz Kuruş)’dir
İhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü  
İhale şartnameleri Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 

34010 Topkapı-Zeytinburnu/ İstanbul adresinden satın alınacaktır.
Tel: 0212 467 07 00 Fax: 0212 467 07 28

Şartname Bedeli 2.000,00 TL’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf

ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgele-
rinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onay-
lanmış olması gerekir.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi,

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

4. İmza Sirkülerini Vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan ya-

bancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6. İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak 3 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
tasarrufunda bulunan reklam alanlarında, en az 100.000,00 TL tutarında bir sözleşmeye dayalı olarak
açık hava reklam alanı işletmeciliği yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. Kamu kurum ve
kuruluşlarından alacakları belgelerle tevsik edeceklerdir

7. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini,
diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir.
Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim
belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

8. İDARE’ye İşletme, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına ve/veya 
haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi,

9. Ortak girişim beyannamesi
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli standart forma uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter
tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini 
şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

b) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır
ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli veyahut da aslının ibrazı suretiyle idarece 
aslı gibidir yapılmış olması gerekmektedir.

YAKUP
TEZCAN

ÖZEL
HABER

Ucuz bilezikler

ikinci el olabilir
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 
ikinci el bileziklerin sıfır ürün gibi satıldığını, bu durumu 
6 ilde tespit ettiklerini açıkladı. Yazıcı, “Piyasadan düşük fiyatla
hasır satın alanlar, ikinci el ürün almış olabilirler” dedi

Vatandaşın alım gücü altın fi-
yatlarının geldiği seviyeye yet-
mezken, şimdi bir de ikinci el

ürünler sıfır gibi satılmaya başladı. Trab-
zon’da bir asrı aşkın geçmişi bulunan Trab-
zon hasırı bileziklerinde ikinci el ürünlerin,
sıfır ürün gibi satışa sunulma riskine karşı
tüketicilerin dikkatli olması istendi. Makine
kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki
altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapı-
lan hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve
yüzükten oluşuyor. Yörede yapılan düğün-
lerde gelinlerin vazgeçilmez takısı haline
gelen Trabzon hasırının fiyatı, örüldüğü altın
telin ayarı, gramajı ve şekline göre değişiyor.
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası
Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon ekonomisine
önemli katkı sağlayan Trabzon hasırının, ku-
yumcular tarafından ikinci el satışının yapıl-
maması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın haberi olmuyor

Yazıcı, ikinci el hasır ürün alanların yaşadığı
kayba da değinerek, “Kullandım hırpalandı
ve yıprandı. Haliyle bunu alıyorlar, ütü dedi-
ğimiz temizlik işleminin ardından bir vatan-
daşa satılıyor. Buna ‘ikinci el’ demiyor ve sıfır
olarak satıyor. Alan tüketici de bakıyor ve
başka bir yerinde arıza verince kötü bir imaj
oluşuyor. Sıfır ürün alsa böyle bir şey olma-
yacak” dedi. “Kullanılmış ürünü aldığından
kendisi haberdar değil” diyen Yazıcı, “Bu
sefer, Trabzon hasır bileziği kötüleniyor. Ha-
liyle yarışamayacağımız bir pazarla da karşı
karşıya kalıyoruz.” diye konuştu.

Fiyatı düşük diye almayın

Bu durumun mali açıdan hem ülkeye hem
de tüketiciye olumsuz yansımaları olduğu-
nun altını çizen Yazıcı, “Siz altını getirip boz-
duruyorsunuz, ben buna fatura dahi
düzenlemiyorum. Çünkü alıp orada belirt-
mek zorundayım. Onu mutlaka bir toptancı-
dan almak zorundadır. Vergisini vermediği
halde vitrinine koyuyor ve tüketiciyi kandırı-
yor” ifadelerini kullandı. Yazıcı, Trabzon ha-
sırı almak isteyenlere mutlaka güvendikleri
bir kuyumcuya ya da odaya danışmaları tav-
siyesinde bulunarak, piyasadan düşük fiyatla
hasır satın alanların, ikinci el ürün almış ola-
bileceklerini vurguladı. Hasır bileziğin gra-
mının bugünlerde bin 107 liradan satışa
sunulduğunu belirten Yazıcı, “Düşünün ki
bu eğer bin lira ya da bin 30 liraya alındıysa
anlayın ikinci eldir. Çünkü öyle bir rakam
yok ve bunun bir maliyeti var, vitrine geliş fi-
yatı var” değerlendirmesini yaptı. DHA

Çiftçiye
zulüm!
Tarımda tehlike çanları çalıyor, üretim
düşüyor, maliyetler ve ithalat artıyor. CHP
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere,
“İşte AKP’nin çiftçiye zulüm tablosu” diyerek;
gübre, tohum, ilaç, yem gibi temel girdilere
yapılan zamları kalem kalem sıraladı

Son bir yılda gübrede yüzde 53,
yemde yüzde 170'e ulaşan artış oldu.
Ekmeklik buğday tohumu 3.5 liradan

10.5 liraya çıktı. Besi yemi yüzde 83, süt yemi
yüzde 97, yumurta yemi yüzde 169.4 arttı. Zirai
ilacın litresi de 125 liradan 320 liraya çıktı. Tutdere,
2007'den bu yana, çiftçiye verilmeyen tarımsal des-
teklerin toplamının 272 milyar lira olduğunu da
belirterek, “Kendi çiftçisine borç takan bir iktidar
var. Çiftçinin bankalara olan borcu 224 milyar li-
rayı aştı. 1 milyon 366 bin hektar tarım arazisine
ödenemeyen borçlar nedeniyle bankalar tarafından
rehin konuldu. 28 milyon hektarlık tarım arazi
alanı 23 milyon hektara geriledi. Üretim her geçen
gün azalırken dışa bağımlılık artıyor. Üreticinin da-
yanacak hali kalmadı” diye konuştu.

Ceya Mimarlık 
Mühendislik Şirketi 

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Özdemir
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A K Parti Grup Başkan Vekili Ünal,
bir dizi toplantıya katılmak üzere
Osmaniye'ye geldi. İlk olarak

Bahçe Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden
Ünal, daha sonra Halk Ekmek Fabrikası
Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende ko-
nuşan AK Parti'li Ünal, ülkesini seven, ül-
kesine aşık insanların hizmetini
engellememek gerektiğini vurguladı. 1991
ile 2002 yılları arasında Türkiye'de 10 hü-
kümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, "Sizle-
rin seçip, Ankara'ya gönderdiği her
hükümet 1 yıl ancak görevde kalabildi.
Bunu düşünelim. 1960 ile 2022 arasında
42 yılda 38 hükümet değişti. Burada siya-
set yapmak adına bunu söylemiyorum.
Bir tespit olarak söylüyorum. Peki, şu so-
ruyu soralım. 1960 ile 2002 arasında bu
milletin seçip, Ankara'ya gönderdiği hükü-
metler neden 1,5 yıldan fazla görev yapa-
madılar? Bu sorunun cevabı önemli.
Devletle ilgili kararları kim vermelidir? Bu
sorunun cevabı da önemlidir. Peki, 1960
ile 2002 arasında 42 yılda 38 tane hükü-
met değişmişse millet nasıl iktidar olacak?
Buradan seçmiş göndermişsiniz. Darbeyle
indirilmiş. Seçmiş, göndermişsiniz. Muh-
tırayla indirilmiş, seçmiş göndermişsiniz.
Bir daha darbeyle indirilmiş. Seçmiş gön-
dermişsiniz. Beşli çetenin ilanıyla indiril-
miş. İndirilmiş de indirilmiş. Peki, bunları
kim indirmiş? Millet iradesi üzerinde vesa-
yet kuranlar indirmiş. 'Millet devleti yöne-
temez, devleti biz yönetiriz' diyenler,
indirmiş. Bu millete 'Göbeğini kaşıyan
adam, bidon kafalı' diyenlerin indirmiş"
diye konuştu.

Bugünün sorunlarını çözeriz

Millet iradesinin 20 yıldan beri tam olarak
egemen olduğu dile getiren Ünal, şöyle
konuştu: “Bundan rahatsızlar. Bundan
neden rahatsız olduklarını da biliyoruz.
Onlara diyoruz ki söz de karar da milletin-
dir. İktidarı, millet belirler. Bizi kim getirdi?
Bizi bu millet, getirdi. Peki, bizi kim götü-
rür? Yine bu aziz milletin kararı götürür.
Bugün hamdolsun, bu ülkenin evlatları
milli egemenliğe sahip çıkmış. 20 yıldan
beri de ilçe ilçe, mahalle mahalle kendi ev-
latlarının hizmetiyle yollarına devam edi-
yorlar. Bu millete 14 Ağustos 2001 günü
bir konuşma yaptı, bu milletin evladı.
Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki 'Artık
Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
ve Türkiye'de hamdolsun, o günden sonra
hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün bıra-
kın elliyi, altmışı, yetmişi, sekseni, doksanı.
Bugün 2005'in sorunlarını konuşuyor
muyuz? Hayır. 2010'un sorunlarını konu-
şuyor muyuz? Hayır. 2015'in sorunlarını
konuşuyor muyuz? Hayır. Bugünün so-
runlarını konuşuyoruz. Peki, bu ülkenin 80
yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün so-
runlarını çözer mi? Evet; evelallah 70 yıl-
lık, 80 yıllık sorunları çözen, emin olun,
bugünün sorunlarını da çözer.”Mahir
Ünal, temel atma programının ardından
Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti.  DHA

MIllet getIrdI
Millet götürür
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “İktidarı, millet belirler. 
Bizi kim getirdi? Bizi bu millet, getirdi. Peki, bizi kim götürür? 
Yine bu aziz milletin kararı götürür. Bugün hamdolsun, 
bu ülkenin evlatları, milli egemenliğe sahip çıkmış” dedi
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
2) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi”
veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin

bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza

beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
7) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, “Biz Saadet Partisi
olarak seçimlere ve iktidara hazırız.
Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz
ki insanımız da yeni bir başlangıcı 
istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden
biri olarak partimizi görüyor” dedi
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Karamollaoğlu, “Biz Saadet Partisi
olarak seçimlere ve iktidara hazırız.
Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz
ki insanımız da yeni bir başlangıcı 
istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden
biri olarak partimizi görüyor” dedi
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Karamollaoğlu, “Biz Saadet Partisi
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ki insanımız da yeni bir başlangıcı 
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biri olarak partimizi görüyor” dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, “Biz Saadet Partisi
olarak seçimlere ve iktidara hazırız.
Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz
ki insanımız da yeni bir başlangıcı 
istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden
biri olarak partimizi görüyor” dedi

Karamollaoğlu, parti
genel merkezinde düzenle-
diği basın toplantısında,

Marmara Depremi'nin yıl dönümü ol-
duğunu hatırlatarak, "Bu büyük dep-
remde hayatını kaybeden
vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ge-
ride kalan yakınlarına bir kez daha sa-
bırlar diliyorum. Ne yazık ki bugün bir
kez daha dönüp baktığımızda yaşanı-
lan acı hadiselerden ders alınmadığını
görüyoruz. Deprem başta olmak
üzere, afetlere karşı hala hazırlıklarımız
tamamlanabilmiş değil. Deprem olu-
yor, orman yangınları oluyor, sel olu-
yor; olay sıcakken büyük büyük
cümleler kuruluyor ve ardından bunla-
rın hepsi unutuluyor. Ta ki bir sonraki
afete kadar fakat alarmın rengi artık
kırmızı. İl, ilçe ve siyasi parti ayrımı gö-
zetmeden bunu söylüyorum. Afetlere
hazırlık meselesi, siyasi polemik ko-
nusu yapılmamalıdır" dedi.

Geleceğe karar vereceğiz

Seçimlerin hızla yaklaştığını anımsatan
Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Vaktinde yapıldığı takdirde dahi
önümüzde yaklaşık 10 aylık

bir zaman dilimi kaldı.
Bizler de çalışma tem-

pomuzu her geçen
gün daha da ar-

tıyoruz.
Yoğun bir

haftayı
ge-

ride bıraktık. 6'lı masa toplantılarının
6'ncısını bildiğiniz üzere, bu hafta sonu
partimizin ev sahipliğinde gerçekleşti-
receğiz. Geçtiğimiz hafta değerli genel
başkanları tek tek ziyaret ettim, top-
lantı öncesi istişarelerde bulunduk.
Cumartesi günü ise Ankara'da büyük
bir coşkuyla ve 2 bine yakın teşkilat
mensubumuzun katılımıyla bir toplantı
gerçekleştirerek, bir nevi seçim startını
verdik. Biz Saadet Partisi olarak seçim-
lere ve iktidara hazırız. Gittiğimiz tüm
il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız
da yeni bir başlangıcı istiyor ve bu baş-
langıcın öncülerinden biri olarak da
partimizi görüyor. Evet her seçim
önemlidir ancak bu seçim tarihi bir se-
çimdir. 20 yıllık AK Parti iktidarının so-
nunun geldiğine işaret eden bir seçim
olacak. Vereceğimiz her bir oyla Türki-
ye'nin yolunu ve yönünü belirleyecek;
Türkiye’nin geleceğine karar
vereceğiz." 

Suriye ile iletişim önemli

Karamollaoğlu, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu'nun, Suriye'ye yönelik
'Kalıcı barış için muhalefetle rejimi an-
laştırmamız lazım' sözlerini ise Suriye
politikası adına olumlu gelişme olarak
gördüklerini dile getirerek, "Fakat keşke
yıllardır dile getirdiğimiz bu yaklaşıma
kulak verselerdi. Bunca dram yaşan-
madan, bunca insan hayatını kaybet-
meden, bunca aile parçalanmadan,
bunca insan memleketlerini terk etmek
zorunda kalmadan, bu aklıselimi anla-
yabilselerdi. Tarih çok enteresan. İn-
sanlar öyle laflar ediyor ki bir gün
geliyor bunu yalamak mecburiyetinde

kalıyorlar. Bildiğiniz üzere, Suriye iç
savaşının henüz başlarında biz

Saadet Partisi olarak bir heyetle
Suriye'ye gitmiştik. Esad'la da

görüştük. Düşüncelerimizi,
fikirlerimizi, Suriye'nin ne

yapması gerektiğiyle ala-
kalı tavsiyelerimizi on-

lara ilettik ama şimdi
en azından bu ifade-

lerin kullanılmış ol-
masını, geri

planda da Su-
riye ile siyasi

bir irtibat ku-
rulmuş ol-
masını çok
önemsi-
yoruz"
dedi.
DHA

Cemevlerİ 
ibadethane sayılmalı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hacıbektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat 
etkinliklerinde cemevlerinin statüsüne değinerek, "Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka 
verilmelidir. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden mutlaka pay ayrılmalıdır" dedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir’in
Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 59'uncu Ulusal,
33'üncü Uluslararası Hacıbektaş Veli anma törenleri

ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Hacıbektaş Veli Türbesi ve

Müzesi'ni gezen Sarıgül, aslanlı çeşmeden su içti. Ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Hacıbektaş
Veli’yi en derin saygılarımızla anıyoruz. Ne diyor Hacı Bektaş Veli
efendimiz? ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım', 'İncinsen de in-

citme’, 'Sana ağır gelen
sözü başkasına söyleme’
Büyük Hünkar Hacıbektaş
Veli’nin bu öğreticilerini biz uygu-
lasaydık tüm dünyada barış olurdu.
Hacıbektaş Veli bir eline aslanı bir
eline ceylanı alıyor ve ‘Ben ceylanı as-
lana boğdurtmam' diyor. Ne demek isti-
yor? 'Ben din, dil, ırk, kültür ve mezhep farkı
ayrımı yapmam' diyor" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyi bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen
Sarıgül, "Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka
verilmelidir. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak
için genel bütçeden mutlaka pay ayrılmalıdır. Alevi
Bektaşi dergahları ve inanç merkezleri Alevi-Bektaşi
topluluğuna mutlaka devredilmelidir. Sayın Cumhurbaş-
kanı bir A4 kağıdına bu kararları yazıp, imzalarsanız hak-
sızlık ve eşitsizliği sona erdirmiş olursunuz. Hacıbektaş
Veli efendimizin huzurundan bunları sizden mutlaka bekli-
yoruz. Alevi yurttaşlarımıza bir jest yapmayacağız. Alevi
yurttaşlarımızın anayasal haklarını Alevi vatandaşlarımıza
vermiş olacağız. O nedenle Aalevi yurttaşlarımızın hak ettikleri
bir düzenlemeyi Türkiye Değişim Partisi olarak bekliyoruz. Ko-
nunun aynı zamanda takipçisi olacağız" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, “Biz Saadet Partisi
olarak seçimlere ve iktidara hazırız.
Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz
ki insanımız da yeni bir başlangıcı 
istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden
biri olarak partimizi görüyor” dedi

Seçime
hazırız!
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BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM

 KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Binaları Muhtelif Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/802506
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Süleymaniye Cad. Nu: 177 34116 Süleymaniye 

Fatih/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124400070 - 2124400071
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Binaları Muhtelif Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 16.000 metrekare alanda onarım işleriAyrıntılı 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi, Fatih / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 02.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden 
(B) Üst Yapı (Bina) İşlerden III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve/veya Mimarlık Diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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yayımlanan Sağlık Bakan-
lığı Ek Ödeme Yönetme-
liği, sağlık kamuoyunda
tepki topladı. Konuya iliş-
kin Sağlık Hizmetleri Sen-
dikası Genel Başkanı

Özlem Akarken de açıklamada bu-
lundu. Akarken şunları kaydetti: “Ek
ödeme yönetmeliği bakanlığa bağlı
hastanelerde çalışanlara 12 günlük
yıllık izin ve hastalık durumunda ke-
silmeyecek ek taban ödeme ile bir
nebze iyileştirme sağlamış durumda.
Fakat bunda da başta hekimler ara-
sında olmak üzere sağlık kurum çalı-
şanlarında ciddi bir ayrım yapılmıştır.
Halk Sağlığı ,İSM ,112 komuta ,Aile
hekimleri başta olmak üzere sağlık
kurum çalışanları, eczacılar, temel bi-
limlerde çalışan mikrobiyoloji ve biyo-
kimya hekimleri,926 sayılı personel
kanununa tabi devrolan personel ile
TSK, Emniyet, Adalet Bakanlığı’na
bağlı kurum hekimleri ve bu kurum-
larda çalışan sağlık kurum çalışanları
kapsam dışı ya da düşük katsayılara
maruz kalmıştır. Her ne kadar yönet-
melik çıkacak dense de aile hekimleri,
eczacılar, üniversite hastanelerinde
çalışan hekimler ve sağlık kurum çalı-
şanları mağdur edilmiş durumda. Bu
kabul edilemez.”

Maaş talebimiz karşılanmadı

Başkan Akarken açıklamasının deva-
mında şunları vurguladı: ‘’Ayrıca
hekim dışı sağlık personelinin taban
ek ödemesi çok düşük tutulmuş du-
rumdadır. Bu da maalesef adil olma-
mıştır. Biz hep tek kalem maaş derken
şimdi ise maaş-eski sabit-yeni taban
ek ödeme-yeni teşvik ek ödeme-
nöbet/ek mesai ile 5 kaleme bölün-
müş durumda maaşlar. Bu
ödemelerin artık enflasyonla artacağı
söylense de tek kalem emekliliğe yan-
sıyan maaş talebimiz karşılanmadı.
Kısacası bazı hekim gruplarına saha-
nın isteğine aykırı biçimde yine eski
performans sistemine benzer şekilde
tabiri caizse havuç gösterilmiş du-
rumdadır, kim yakalarsa artık o ha-
vucu koştur koştur.‘’

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER

BEYAZ REFORM
SIYAH KALDI!

“KliniK hekimleri ve sağlık
kurum çalışanları olarak yönet-
meliği yetersiz ve adaletsiz bul-
duk.’’ diyen Özlem Akarken
açıklamasına şöyle devam etti:
‘’Bu yönetmeliğin en iyi yanı ise
bütün büyük hastanelerin yükünü
sırtlayan klinik asistan hekimleri-
nin katsayılarının yüksek tutul-
ması oldu. Ek ödeme
yönetmeliğinde harp cerrahisi ge-
çiyor. Asker Hastaneleri kapan-
dıktan sonra bu alanda kaç kişi
kaldı düşünmemiz lazım. Harp
cerrahisi esasları bilinmeden tab-
loya eklenmiş durumda. Zama-
nında harp cerrahisi yapan
hekimler, şimdi eğitim araştırma
hastanelerinde hekim olarak
görev yapmakta ve ek ödeme ala-
mamaktadırlar. Ek Ödeme Yö-
netmeliği’nin diğer acı reçetesi ise
devlet mecburi hizmet yükümlü-

lüğü kapsamında TSK, Emniyet
Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum-
ların kadrosuna atanan başta he-
kimler olmak üzere sağlık
çalışanlarına oldu. Asker Hasta-
nelerin kapanmasıyla TSK da
kalan sağlık çalışanları bile toplu
sözleşmedeki düzenlemelerden
sonra bir kez daha hüsrana uğra-
dılar. İçişleri Bakanlığı, Adalet Ba-
kanlığı' na bağlı kurumlarda
görev yapan hekimlere ise yıllar-
dır bir düzenleme yapılmadı. Adı-
nız sağlık çalışanı fakat ek ödeme
yönetmeliğinde adınız geçmediği
gibi özlük haklarında bir düzen-
leme bu kurumda çalışan sağlık
çalışanlarına maalesef yok. Baka-
nımız beyaz reform dese bile bu
ek ödeme yönetmeliği gönül kır-
gınlığı olmuştur. SAHİM-SEN
olarak bazı maddelerin iptali için
yargıya gideceğiz.’’

Harp cerrahisi ihmal edildi

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme
Yönetmeliği’nin talepleri
karşılamadığını ve sağlık çalışanları
arasında ayrım yaptığını belirten
Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel
Başkanı Özlem Akarken “Bakanımız
beyaz reform dese bile bu ek ödeme
yönetmeliği gönül kırgınlığı 
olmuştur. SAHİM-
SEN olarak bazı 
maddelerin iptali
için yargıya
gideceğiz” dedi

“Klinik hekimleri ve sağlık kurum çalışanları olarak yönetmeliği 
yetersiz ve adaletsiz bulduk.’’ diyen Özlem Akarken, “Bu yönetmeliğin
en iyi yanı ise bütün büyük hastanelerin yükünü sırtlayan klinik asistan
hekimlerinin katsayılarının yüksek tutulması oldu” şeklinde konuştu.

Sizi görünce fikrim değişti!
Ataşehirliler, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le görüştü. Kıraathanede geçen 
sohbette kendi belediye başkanlarına ulaşamadıklarını söyleyen bir vatandaş, “Ben AK Parti’ye
oy vermem. CHP’ye oy veririm ama sizi gördükten sonra fikirlerim değişmeye başladı” dedi

AK PArti İstanbul İl Başkanlı-
ğı'nın kısa bir süre önce başlat-
tığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi

kapsamında Ataşehir halkıyla buluşan
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özde-
mir, vatandaşların takdirini topladı. Sanayi
sitesindeki işçilerden Kuran Kursu’ndaki
çocuklara kadar toplumun her kesimiyle
bir araya gelen Özdemir, İçerenköy Ma-
hallesi’nde bir kıraathaneye de uğradı.

Kendi başkanımıza ulaşamıyoruz

Kahvehanedeki vatandaşlarla selamlaşan
Özdemir, davet üzerine bir masaya
oturdu. Karşısında Özdemir’i görmenin
şaşkınlığını yaşayan vatandaş, “Biz ziya-
retlere alışkın değiliz. Böyle başkanları gör-
mek buralarda. Biz kendi başkanımıza
ulaşamıyoruz burada” dedi.

Belki 2024’te de kalıcı olarak geliriz 
Bunun üzerine Özdemir de “Biz de zaten
şunu dedik. Belki Ataşehir’dekiler, AK Par-
tili belediye başkanlığı özlemi çekiyordur.
Bir günlük de olsa giderelim dedik. Belki
de 2024’te de kalıcı olarak geliriz” diye 
konuştu.

CHP'ye oy veriyordu

Sözlerine devam eden vatandaş, şunları
söyledi: “Ben AK Parti’ye oy vermem.
CHP’ye oy veririm ama sizi gördükten
sonra fikirlerim değişmeye başladı. Yani şu
an değişmeye başladı.” Gün boyunca Ata-
şehir’i sokak sokak dolaşan Özdemir, ilçe
sakinlerinin takdirini topladı. Yüz Yüze
100 gün ilerleyen günlerde başka ilçeler-
deki programlarla devam edecek. 
ARİF ELMAS
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B U yıl da yani 2022-2023 eğitim öğretim yılın
da öğrenci yurtları meselesi kamuoyunun en
çok tartıştığı konuların başında geliyor.Ülke-

mizde yaşanan enflasyon nedeniyle kiralardaki ciddi
artış yüksek öğrenim düzeyindeki çocuklarımızın
yurtlara yönlenmesine neden oluyor. Yükseköğretim
düzeyinde KYK’ya bağlı 774 yurt ve 724 bin yatak
kapasitesi bulunuyor. Başka bir ifade ile devlet yurt
ihtiyacı olan 3,8 milyon öğrencinin sadece yüzde
19’una yurt sağlanabiliyor.Öte yandan 2006'dan
sonra özel öğrenci yurtları ciddi oranda arttı. 2 bin
735 olan sayı 4 bin 406'ya yükseldi. (Özel yurtların
kapasitesi ise 442 bin 245.) Bu yurtların 3 bin 331'i
vakıf ya da derneklere ait. 2006’dan sonra özel öğ-
renci yurtlarının sayısında ve kapasitesinde ciddi bir
artış yaşandı. 2006’dan sonra özel yurt sayısı yüzde
61,09, kapasiteleri ise yüzde 93,41 oranında arttı.
Bu artışta vakıf ve dernek yurtlarının sayısının önemli
ölçüde artması etkili oldu.

Yurtlar ateş pahası oldu

Devlet vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yara-
rına çalışan derneklerin yurtlarına öğrenci başına
aylık bin liradan fazla destek veriyor. Resmi olarak
açıklanmasa da KYK yurtlarında kalacak öğrenciler-
den de 800 lira ücret talep ediyor.Bir öğrencinin aylık
maliyeti ailesine en az 7-8 bin lira. Şuan evde kalan
ara sınıf öğrencilerimiz bile evden ayrılıp yurda çık-
mayı planlıyor. Şuan KYK yurtlarının kapasitesinde
önemli bir artış görünmüyor. Hal böyle iken 7-8 bin
lira olan kirasını ödeyemeyecek öğrenciler yurtlara
akın edecek. Bir buçuk ay sonra parklarda, sokak-
larda barınan öğrenci manzaraları ile karşı karşıya
kalacağımız kesin gibi.

Aileler perişan halde

Özel öğrenci yurtlarının fiyatları ise aylık 3 bin
500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Bu hayat
pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan/okuyacak
aileler kara kara düşünmeye başladı. Bu yıl çocuğu-
nun giderlerini karşılayamadığı için bazı aileler üni-
versiteye kayıt bile yaptıramayacak.Yukarıda
bahsettiğimiz gibi vergi muafiyeti tanınan vakıf ve
kamu yararına çalışan derneklerin yurtları revaçta
olacak. Özellikle maddi yoksunluk çeken çocukları-
mız yine tarikat ve cemaatlerin legal yapıları vakıf ve
derneklerin yurtlarına mecbur kalacak.Öte yandan
merdiven altı yurt ya da ev benzeri yapıların sayıları
daha da artacak. Pedegojik eğitimi olmayan kişilerin
manevi rehberliğinde çocuklarımız barınmak zorunda
kalacak.

Çocuklarımıza bakamıyoruz

TÜİK verilerine göre; nüfusumuz 84.680.273.
Çocuk nüfusumuz ise 22.738.300 olarak gerçekleşti.
2008 yılında toplam nüfus içerisindeki çocuk oranı
yüzde 31,5 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 26,9’a
geriledi. AB üyesi ülkelerde ise bu oran ortalama
yüzde 18,2 oldu. Ülkemizde 1 milyon 567 bin çocu-
ğun aile reisi işsiz.2 milyon 432 bin 998 çocuğun ai-
lesinde çalışan bulunmuyor.520 bin çocuk çalışıyor,
87 bin çocuk iş arıyor. Çocukların yüzde 33,7’si
(7.662.807) maddi yoksunluk çekiyor. Başka bir
ifade ile 7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli 
beslenemiyor.

Neler yapılmalı?

Durum böyle iken üniversiteyi kazanacak çocukla-
rımızın barınma-beslenme-ulaşım gibi giderleri ciddi
meblağlar tutacak. Ne yapılmalı? Önümüzdeki bir
buçuk aylık dönemde yurt binası yapılamayacağına
göre, KYK yurda uygun binaları kiralayarak ivedi bir
şekilde yurda çevirmelidir. Yurt ihtiyacı karşılanama-
yan ve maddi yoksunluk çeken öğrencilerimize kira
yardımı yapılmalıdır. Her il ve ilçede denetimi
KYK'da olmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği yapı-
larak yurt sayısı artırılmalıdır. AKP'nin ilk Milli Eği-
tim Bakanı Erkan Mumcu "eğitimde fırsat
eşitliğinden bahsetmek mümkün değil" demişti.  Son
Milli Eğitim Bakanı ise eğitimde fırsat eşitliği temalı
şura yaptı. Görüldüğü gibi 20 yılda eğitim alanında
bir arpa boyu yol alınamadı. 4+4+4 eğitim modeli
ile maddi yoksunluk çeken ailelerin çocukları eğitime
eşit erişim  imkanını bir kenara bırakalım, eğitim im-
kanından faydalanamayacak noktaya geldi. Nitelikli
eğitim satın alınır oldu. Siyasi iktidar varsılın çocu-
ğunu düşündü. Bir kaç yıl öncesinde özel okula giden
çocuklar için 4-6 bin lira destek verildi. Kimse yoksul
ailelerin çocuğunu özel okula gönderemeyeceğini he-
saplayamadı.Bir buçuk ay sonra yine maddi yoksun-
luk çeken ailelerin çocuklarının dramlarını
izleyeceğiz. Daha fazla vakit kaybetmeden gereken
tüm tedbirler alınmalı. Aksi halde eğitimde telafisi
mümkün olmayan durumlar ortaya çıkacak.

Çözülemeyen 
yurt sorunu

İ Yİ Parti, "Ekonomide Kurtu-
luş Planı" başlıklı toplantı dü-
zenledi. İstanbul'da

düzenlenen toplantıya İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener de
katıldı. Konuşmasına, “İYİ Parti
hiç kurulmamış olsaydı bugün 18

Ağustos 2022’de her biriniz ve her birimiz
neyi konuşuyor olacaktık?” diye sorarak baş-
layan Akşener, “Bugün burada bir ekonomik
programı ve diğer muhalefet partilerinin de
açıkladığı ekonomik programları konuşmak,
dinlemek için bir araya gelmişsek, bunlar
artık yapılabiliyorsa ve bir umut varsa bir he-
yecan varsa ‘Biz yapabiliriz, olabilir.’ diyorsak
bunun birinci kilometre taşı İYİ Parti’nin ku-
ruluşudur” dedi.

Saygı göstereceksiniz

Muhalefette ya da iktidarda olsun diğer parti
seçmenlerin de çok kıymetli olduğunu vurgu-
layan Akşener, “Orada bir sorunumuz yok
ama İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün
muhalefet kavramı içerisinde biz neyi konu-
şuyor olacaktık? Bu hakkın, bu hukukun, bu
saygının İYİ Partililere gösterilmesi gerekti-
ğine inanıyorum” diye konuştu.

Amacımız seçmene velinimet olsun

Türkiye’de çok pis bir dil olduğunu söyleyen
Akşener, “Muhalefete atılıyor bir yün yu-
mağı. Aynı kediler gibi takılınıyor o işe. Çık
çıkabilirseniz. O yün yumaklarının sayısını
azaltan, o yün yumaklarına muhalefetin ta-
kılmasının önüne geçen tavrı da koyan İYİ
Parti’dir.” dedi. 2 buçuk yılda Türkiye’nin
tüm şehirlerini ve 900’ün üstünde ilçesini tek
tek gezdiklerini kaydeden Akşener, şöyle ko-
nuştu: “Buradaki amacımız seçmen velini-
met olsun. Çok uzun bir zamandır
seçmenlerin sahipleri var. Adınıza ahkam ke-
siyorlar. Böyle bir şey olamaz. Halbuki seç-
men velinimettir. Seçmen siyasetçileri kendi
dertlerinin çözümleri üzerinden rekabet ettirir
ve karar verir. Seçmenin aldığı tutumu tartı-
şamazsınız. Hür irade ile atılmış oyun sonu-
cunu tartışamazsınız. ‘Niye beni seçmedin
kardeşim’ diyemezsiniz. Seçmen karar verir
ve der ki; ‘Siz iktidar olacaksınız ve bizi yöne-

teceksiniz.’ Bizim gibi muhalefette olanlara
da der ki; ‘Sizin zamanınız var bizim avukatı-
mız olacaksınız.’ Siyaset yıllarca bu anlayış
üzerinden gitti ama sonra birden taş devrin-
deymişiz gibi düşmanların olduğu hatta
bazen dinozorların olduğu, herkesin birbirine
bu nedir diye baktığı, ipin ucunun kaçıp çok
ilginç bir şekilde seçmenin suçlandığı bir dile
evrildi.”

Korku duvarı yıkıldı

Esnaf ziyaretleri sırasında basın mensupları-
nın dükkanlardan çıkması ardından en aklı
başında sorun tarifleri ile çözüm önerilerini
AK Parti’ye oy verenlerden aldığını ifade
eden Akşener,şöyle konuştu: “Burada asıl
mesele şu; biz öğrenmeye devam ettik. Me-
sela 5 emekli maaşı olduğundan haberim
yoktu. 1500 lira emekli maaşı varmış. 1650 li-
ralık emekli maaşı varmış.1800 liralık varmış.
1900 lira ve 2200. Farklı farklı emeli maaşı.
Onlardan öğrendik. O dükkanların içerisin-
deki müşterilerin dertlerini dinledik ve biz öğ-
rendik. Öğrendikçe üretmeye başladık.Biz
ürettikçe dikkat çekmeye başladı. Dükkan sa-
hipleri bir süre sonra basın mensuplarına
‘Çek kardeşim durumumuz bu’ demeye baş-
ladı. Artık o korku duvarı yıkıldı. Bu 2 buçuk
yılın sonunda insanlarda korku duvarı yıkıldı.
Çok ilginç hikayelerle karşılaştık.”

Yakında profesör olacağım

Akşener şöyle devam etti: “Birazdan Sayın
Bilge Yılmaz başkanımın ve ekibinin hazırla-
dığı, size sunacakları programın çıkış noktası
budur. Sokağın, insanların dertlerinin çaresi-
nin, çözümlerinin üretildiği bir program bu.
Dolayısıyla gerçekten beslenen bir program-
dır. Biz bir şey daha yaptık bu arada. Esnaf
gezdikten sonra bir şeyi fark ettik ki, ıskalamı-
şız. Şehirlere yeniden gitmeye başladık ve
şehrin o iş insanlarıyla toplantı zinciri yaptık.
O toplantılarda da başka şeyler öğrendik. Ya-
kında profesör doktor Meral Akşener olaca-
ğım haberiniz olsun. İnanılmaz şeyler
öğrendik.”

Atatürk'ün vizyonunu takip ediyoruz

Atatürk’ün ekonomiye, iktisada ve insana

dair vizyonunun takipçisi olmaya gayret gös-
teren bir siyasi parti olduklarını belirten Akşe-
ner, şu ifadeleri kullandı: “Bireysel kalkınma
değil bu dediğim. Bireyin kalkınma mesele-
sini yıllar evvel ortaya koyan rahmetli Ata-
türk’tür. O yıllarda birey diye bir kavram yok.
O yıllarda henüz sanayi devriminin sonuçla-
rının oluşturduğu değer setleri ‘Ver talimatı al
tekmili’ şeklinde. Müşteri denilen kavram
odakta değil. Habire savaş olmuş. İnsanlar
hayatta kalmaya çalışıyor ama o günün şart-
larında Anadolu’dan bir siyasi lider çıkıyor,
bireyin kalkınmasına dair bir vizyon ortaya
koyuyor. Mesela inovasyon diye bir kavram
yok o yıllarda. Onu da anmadan geçemeye-
ceğim. Erol Güngör hocamız, inovasyonun
adını söylemiyor ama inovasyona dair ne
varsa tarif olarak yapıyor. Atatürk ve sonraki
vizyonu takip edenlere baktığınız zaman ger-
çekten yüzyılların ilerisinde bir durum.
Bugün nedir durum? Bugün çok komik bir
durumdayız. Partili cumhurbaşkanlığı yani
şu bardağım nereye konulacağına dair kağıdı
imzalamak durumunda, her şey bir
kişide. Bir kişinin her şeye karar ver-
diği bir ülkede ne demokrasi ne hu-
kukun üstünlüğü ne adalet söz
konusu olur. Ne de dış politikada
rasyonel, gerçekçi, çıkara dayalı,
karşılıklı ülkeler arası saygıya dayalı
bir ilişkiler biçimi olur.”

Esad niçin oldu Esed?

Dış politika ilişkilerine eleştiride bu-
lunan Akşener, şöyle konuştu: “Çok
şaşırıyorum biliyor musunuz? ‘Beni
seviyor’ diyorlar. Çok ilginç. İnsan-
lar dış politikada birbirlerine ‘Beni
seviyor’, ‘Değerli dostum’, ‘Kadim
dostum’… Ya arkadaş bu nasıl bir
psikolojidir, bu nasıl bir şuur altı-
dır?Sürekli sevgi talep eden bir psi-
koloji ile karşı karşıyayız. Dış
politikada saygı tamamdır, bireysel
ilişkilerde sevgi de olsun anladım da
‘Beni seviyor mu’ diyor. Böyle bir
dış politika olamaz. 23 trilyon do-
larlık bir çerçevede yaşıyoruz. 7 tril-
yon dolar ilk sınırlar. Avrupa’yı da

kattığınız zaman 23 trilyon dolar. Biz niçin
kavga ediyoruz? Niçin o kavgaların sonunda
çırak çıkıyoruz? Niçin o kavgaların sonunda
Türkiye her seferinde zarara uğruyor? Yani
Suriye mevzusunda bugün Suriyeli sorunu
olan bir ülke halindesiniz ve bu sorunun se-
bebi olan hakkında kimse bir şey konuşmu-
yor. Özne Suriyeliler. Beşar Esad niçin oldu
Esed? Şimdi ne zaman olacak Beşar? Bu
savrulmaların, bu tuhaf psikolojinin ve bu
tuhaf yönetim anlayışının, bu içinde yaşadığı-
mız partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getir-
diği sonuçlar bunlar. Partili
cumhurbaşkanlığı sisteminin talebi ise ‘Beni
seviyor mu?’ zihniyetinden kaynaklanan,
‘Ben her şeyim’ denilen, Allah’ın vasıfları, sı-
fatları söylendiği zaman haşa demeyen o psi-
kolojinin sonucudur.” şeklinde konuştu.
Akşener’in konuşmasının ardından İYİ Parti
Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge
Yılmaz “Ekonomik İstikrar ve Kapsayıcı Bü-
yüme İçin Eylem Planı”nın sunumunu ger-
çekleştirdi.
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı, 267 Ada, 149 Parsel sayılı adresteki taşınmazın
2.413 m²’lik kısmının kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No 4114
Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı, 
267 Ada, 149 Parsel sayılı adresteki taşınmazın ekli 
krokide işaretli 2.413 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile 
kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

3) Muhammen Bedel 20.000.-TL + KDV/AY (720.000.-TL + KDV/3 YIL)
4) Geçici Teminat 21.600.-TL
5) İşletme Süresi 3 Yıl
6) İhale Tarihi ve Saati 31 Ağustos 2022 Saat: 11.05      
7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinde görülebilir veya satın alınabilir. 
Tel: 0212 449 33 88      Fax: 0212 449 51 33

10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
10.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

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

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.1.a.)’deki esaslara göre
temin edecekleri belge.
10.2. İmza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.2.a.)’deki esaslara göre

temin edecekleri belge,
10.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. 
10.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 
sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün
ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
10.5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
10.6. Dernek ve Vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın
noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
11) İhaleye sadece; 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğü giren ‘’Pazar
Yerleri Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. Maddesinin 8. Bendinde belirtilen hizmetleri ifa etme yetkisine sahip olan
istekliler katılabilir. 
12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin
bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 
15) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR. 

9) İhale şartnamesinin 
görülebileceği
veya satın alınabileceği yer 

2) İşin Konusu 
/ Nevi / Miktarı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün İstanbul'a adeta çıkarma
yaptı. Günün ilk programında partisinin düzenlediği
Ekonomik Kurtuluş Programı'na katılan Akşener daha sonra
ise Esenyurt'ta saldırıya uğrayan partilileri ziyaret etti. Burada
konuşan Akşener, İYİ Partili isimlere saldıranlara seslenerek,
“Gelin bakalım namertler ben buradayım” dedi

YAKUP
TEZCAN

HABER 

Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelın bakalım
namertler!
Gelİn bakalım
namertler!

Biz bu düzeni yıkacağız
Ekonomi programının ardından Esenyurt'a
giden İYİ Parti Lideri Meral Akşener burada ön-
ceki gün saldırıya uğrayan partililere destek açık-
laması yaptı. Saldırıyı kınayan Akşener, İYİ Parti
olarak kötülerle her zaman mücadele etmeye
hazır olduklarının altını çizdi. Akşener, “Burada 2
arkadaşımıza 25 kişi birden saldırdı. Bunlar na-
mert, şerefsiz, korkak insanlar, aşağılık saldırgan-
lar. Bu saldırıyı lanetliyorum. İYİ Parti'nin genel
başkanının evine bile saldırdılar ki buradaki arka-
daşlarımıza saldırmalarına şaşırmadım. Saldır-
ganların isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin
yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki günü-
müz Türkiye'sinde kesinlikle hiçbiri hakkında her-
hangi bir hukuki ceza verilemeyecektir. Çünkü
ülkede ne hukuk var ne adalet var. Biz bu düzeni
yıkacağız. Arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyo-
rum, ben buradayım namertler. Şerefsiz, korkak-
lar ben buradayım. 2 kişiye 25 kişiye saldırılmaz,
ben buradayım gelin bakalım. Ülkeyi partili cum-
hurbaşkanlığı denilen ucube bir sistemle uçuruma
sürüklediniz. Vatandaşı mağdur ettiniz. Harami
düzeni kurdunuz. Ant olsun ki bu harami düzeni
milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle ve san-
dıkla yıkacağız. Bu harami düzeni milletimizle be-
raber ortadan kaldıracağız. 5 maaş alan
danışmanları, o danışmanlar karşısında iki bük-
lüm olanlar, kul hakkı yiyenler karşısında iki bük-
lüm olanları artık görmeyeceğiz. Her şeyden önce
milletimizin hakkını yedirmeyecek, ezilip, bükül-
meyecek insanlar olacağız. Halep oradaysa arşın
burada. Hadi bakalım haramiler, şerefsizler ben
buradayım buyurun gelin. Sizin düzeninizi yıka-
cağım. Göreceğiz o zaman. Bugünün kabadayı-
ları yarın nasıl korkak olacak. Nerelere
kaçacaklar” ifadelerini kulandı.

Sahte ilanlara dikkat edin
Sultangazi'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa
çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, bir esnaf arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde
gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul da-
nışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı.
Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı
çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir internet
sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi. Türk,
internete ilan vermedeği halde aracının kimler tarafından
satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti. İlandaki
numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora is-
temesiyle yaşadı. Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa
da suç duyurusunda bulundu. Türk, ilanı yayınlayan site-
den ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.  

İlanı görünce kötü oldum

Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette

satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi
kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola
gidip, şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan
kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim ara-
cım satılık ama, internette ilan vermedim. İlandaki numa-
rayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak
için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi
bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin
konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istedi-
ğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın
yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta ol-
duğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolan-
dırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora
alıp insanları dolandırıyorlar" dedi. DHA



“ Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal”
söylemi ile ilçedeki kültür sanat faali-
yetlerini artıran Kartal Belediyesi,

Kartallı komşulara farklı ulusların kültür ve
danslarını tanıma olanağı sunmak, ayrıca
Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de ulus-
lararası alanda tanıtımını sağlamak amacı
ile bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslar-
arası Halk Oyunları Festivali düzenliyor.

900'e yakın sanatçı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü

ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile ger-
çekleştirilecek olan festivale; Kanada,
Mısır, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaris-
tan, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan,
Kırgızistan, Gürcistan, KKTC, Senegal ve
Türkiye olmak üzere toplam 13 ülkeden
22 grup ve 900’e yakın sanatçı katılım
sağlayacak. Kartal Meydanı, Cevizli
Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile Ya-
kacık Meydanı 27 Ağustos-1 Eylül tarih-
leri arasında düzenlenecek olan festivalin
buluşma noktaları olacak. Kortej yürü-
yüşleri, halk dansları gösterileri, yurt dı-
şından gelecek olan halk oyunları

ekiplerinin ülke kültürlerini sergileme ve
tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra; birçok
sürpriz etkinlik de festivalin bünyesinde
yer alacak. Festivalin finali ise 1 Eylül Per-
şembe günü saat 21.30’da Kartal Meyda-
nı’nda gerçekleştirilecek olan Tolga
Sağ-Muharrem Temiz konseri ile 
yapılacak.

Amaç geleneksel hale getirmek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
de Uluslararası Halk Oyunları Festiva-
li’ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları
söyledi, “Kartal Belediyesi olarak hem ge-

leneksel kültürel değerleri yaşatmak, hem
farklı ülkelerden, kültürlerden sanatçıları-
mızı ağırlayarak Kartallı komşularımıza
bu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve aynı
zamanda kendi kültürümüzün tanıtılma-
sına olanak sağlamak amacı ile Uluslar-
arası Halk Oyunları Festivali’ni organize
ettik. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz fes-
tivalimiz ile alakalı oldukça heyecanlıyız.
Niyetimiz böyle kültürel etkileşimleri ve
faaliyetleri artırmak ve geleneksel hale ge-
tirmek. Her yaştan komşularımızı içeri-
sinde sürpriz etkinliklerin de yer alacağı
festivalimize katılmaya davet ediyorum.”
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Kartal’da halK
oyunları oynanacaK

Kartal Belediyesi, 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilki
gerçekleştirilecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Elİnİz
yıkamaktan asla
vazgeçmeyin!
Pandemi süresince ellerimizi daha sık
yıkamak ve antibakteriyel sabun kullanmak
vazgeçilmezimiz oldu. Salgının etkisi azalsa
da ellerimiz bakteri ve virüslerin geçiş yeri
konumunda olduğu için pandemide
kazandığımız sık el yıkama
alışkanlığımızdan vazgeçmemeliyiz

Ellerimiz, vücudumuzun dış ortamla en
çok temas eden bölgesi olmakla birlikte
bakteri ve virüslerin de birer geçiş yeri ko-

numunda. Bu nedenle el hijyenine dikkat etmek
hastalıklarla mücadelenin en önemli kurallarından
biri. El temizliğimiz için bilinçsiz kullandığımız sa-
bunlar ise hijyen sağlamak yerine bakterileri daha
dirençli kılıyor; bu da mantar veya egzama gibi cilt
hastalıklarına yol açabiliyor.

Antibakteriyel sabun şart

El hijyeni için katı sabun yerine antibakteriyel sıvı
sabun kullanılması gerektiğini belirten Beyaz Kağıt
Ar-ge Müdürü Abdullah Avşar, “Antibakteriyel sa-
bunların ileri düzey hijyen sağlıyor düşüncesiyle sık
kullanılması doğru değil. Bu ürünler sık kullanıldı-
ğında eğer bir de içeriği cildimizle uyumlu değilse
alerjik reaksiyonlara sebep olabildiği gibi ellerde ku-
ruluk ve çatlamalara da yol açabiliyor. Bu durum
sandığımızın aksine ellerimizi mikroplara daha açık
hale getiriyor. Bu nedenle aloe vera bitki özü takvi-
yesi kullandığımız Peros “Antibakteriyel & Aloe
Vera” sıvı sabunda hem mikropların önüne geçmeyi
hem de cildin sağlıklı yapısını korumayı hedefledik.
Zararlı bakterileri %99,9 öldüren Aloe Vera içerikli
antibakteriyel sıvı sabun, 5.5 ph seviyesiyle de cildin
tabii dengesini koruyor. Yüzde 98 doğal içeriğe
sahip Antibakteriyel & Aloe Vera, dermatolojik ola-
rak tüm testlerden de başarıyla geçti. Aynı za-
manda formülündeki gliserin ve doğal yağlar
sayesinde cildin nem dengesini korurken hassas
ciltlerin en büyük şikayeti olan kurumanın da
önüne geçiyor” dedi.

Sıvı sabun en sağlıklısı

Avşar, “Katı sabunlar ortak alanda pek çok kişi ta-
rafından defalarca kullanıldıkları için üzerlerinde
zamanla bir çok mikroorganizmanın üremesine
neden olabiliyor. Bundan dolayı özellikle toplu ya-
şanan alanlarda katı sabun kullanımı hijyen açısın-
dan önerilmemekte. Sıvı sabunlarda ise durum
farklı; gerekli miktarda ele alındıktan sonra, amba-
laj içerisinde kalanıyla hiçbir şekilde temas olmu-
yor. Burada dikkat edilmesi gereken husus; tercih
edilen sabunun Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış biyo-
sidal ruhsatının olması ve cildin antibakteriyel sa-
bunlarla gereğinden fazla yıkanmaması. Aksi halde
ciltteki yararlı bakteriler de ölüyor. Bu da türlü cilt
problemlerine yol açıyor. Birçok insan, gün içinde
ellerini doğru teknikle yıkamıyor. Etkin bir el hij-
yeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygu-
lanmasıyla sağlanabilir. Sadece 30 saniyede
uygulanabilecek doğru el yıkama tekniğiyle, bulaşıcı
ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem almak
mümkün. Antibakteriyel sabunları kullandıktan
sonra da ellerimizi iyice durulamamız gerekiyor. El-
lerimizde sabun artığının kalması cilt sağlığı için
olumsuz bir durum. Antibakteriyel sabunlar ancak
doğru ve bilinçli kullanıldığında mikrop ve virüsleri
etkisiz kılmaktadır” açıklamalarında bulundu. 
NEŞE MERT



İngiltere hükümetine bağlı Çevre 
Ajansı’ndan yapılan açıklama-
da, ülkede 14 bölgeden 8’inde 

kuraklık yaşandığı doğrulandı. 
Cambridge Üniversitesi’nden 6 
bilim insanı ise kuraklığın sebep ve 
sonuçlarına ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. İngiltere’nin elekt-
rik ihracatı konusunda Norveç’e 
bağımlı olduğunu belirten çevre 
ekonomisti Dr. Matthew Agarwa-
la , “Düşük su seviyeleri, Norveç 
hükümeti yerli tüketicilere öncelik 
verdiği için elektrik ihracatını tehdit 
ediyor. Ren Nehri’ndeki su seviye-
leri o kadar düşük ki yük gemileri 
yüzemiyor, yani kömür ve petrol 
gibi kritik hammaddeler sevk edile-
miyor. Bu da enerji krizini daha da 
şiddetlendiriyor” dedi. 
Dr. Agarwala yüksek sıcaklıkları 
ani ve şiddetli yağışın izlediğini 
belirterek “Daha sıcak, daha kuru 
bir iklime uyum sağlayabiliriz. Daha 
nemli bir iklime de uyum sağlayabi-

liriz. İkisine birden uyum sağlamak 
zor” ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma etkiliyor
Atmosfer dinamiklerinde uzman 
Cambridge Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Alison Ming, aşırı sıcak-
larla bağlantılı orman yangınlarına 
uzun vadede çözümün, karbon 
dioksit emisyonlarını düşürmek 
olduğunu söyledi. İnsanoğlunun 
2 bin yıldır dünyanın ısınmasına 
neden olduğunu vurgulayan Ming, 
endüstrileşmeyle birlikte bu etkinin 
1950’den itibaren hızlandığını ve 
arttığını ifade etti. Ming, İngilte-
re’de bu yaz devlet kurumlarının 
resmi olarak kuraklık ilan ettiğini ve 
bunun önemli bir gösterge olduğu-
nu belirtti. Ekonomist Dr. Kamiar 
Mohaddes, müdahale olmazsa 
ekstrem hava olaylarının, maliyetle-
ri yükselterek dünya ekonomisinde 
gelir kayıplarının 2100 yılına kadar 
yaklaşık iki katına çıkacağını söy-

ledi. Mohaddes “Bu hızda devam 
ederse, küresel GSYİH’nin yüzde 
7’si 2100 yılına kadar yok olacak” 
dedi.

Arılar da tehlikede
Cambridge Üniversitesi Zooloji 
Fakültesi’nden Dr. Lynn Dicks, aşırı 
sıcaklar sebebiyle doğadaki böcek 
faunasının azaldığını ifade ederek; 
özellikle arıların en fazla 44 derece 
sıcaklığa dayanabildiklerini ve bu 
kapsamda arıcılık sektörünün de 
tehlikede olduğunu söyledi. Bit-
ki Bilimleri Fakültesi’nden Prof. 
Howard Griffiths, kuraklığın kısa 
ve uzun vade sonuçlarına odaklan-
mak gerektiğini ifade ederek olgun 
ağaçların günde 200 ila 400 litre su 
ihtiyacı olduğunu belirtti. Özellik-
le kayın gibi kısa köklü ağaçların 
kuruma tehlikesinde olduğunu ifade 
eden Griffiths, kuraklığın etkileri-
nin ağaçlarda bir yıl sonra ortaya 
çıkacağına dikkat çekti.

 
 

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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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın Yunanistan’daki dinleme 
skandalında AP milletvekili de olan PASOK lideri Nikos Andrulakis’in yasa dışı 
şekilde takip edilmesini “affedilemez” ve “hoş görülemez” bulduğu bildirildi

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ 
ATAMASI MESAJI

İRAN ANLAŞMA
ZEMİNİ ARIYOR

YUNANİSTAN’A TEPKİ

KURAKLIK DUNYAYIKURAKLIK DUNYAYI
TEHDTEHDiiT EDT EDiiYORYOR

HERZOG sosyal medya me-
sajında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek 

“Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin 
yenilenmesini takdir ediyorum- geçen 

yıl öncülük ettiğimiz, İsrail ile Türk 
halkları arasındaki daha fazla ekono-
mik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dost-
luğu teşvik edecek önemli bir gelişme” 
dedi.    Herzog bir diğer mesajında ise 
Ortadoğu’da iyi komşuluk ilişkilerinin 
herkes için önemli olduğunu vurgu-
layarak Müslüman, Yahudi ve Hristi-
yanlar gibi tüm inanç mensuplarının 
barış içinde yaşayabileceğini belirtti. 
İsrail Başbakanı Yair Lapid ise “İsrail 
ve Türkiye, geri dönen büyükelçiler 
de dahil olmak üzere, milletlerimiz 
arasındaki tam diplomatik bağları 
yeniden kurma kararı aldı. Bu, sade-
ce ikili ilişkilerimizi derinleştirmeye 
değil, bölgesel istikrarı güçlendirmeye 
de katkıda bulunacaktır” ifadelerini 
kullandı.

İRAN devlet televizyonunun habe-
rine göre, Mecliste nükleer müza-
kerelerin sonuçlarını ve muhtemel 

bir nükleer anlaşmayı değerlendirmek için 
basına kapalı özel toplantı yapıldı. Top-
lantıda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 
Genel Sekreteri Ali Şemhani, Atom Ener-
jisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Muhammed İslami, Dışişleri 
Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüza-
kereci Ali Bakıri gibi üst düzey isimler 
hazır bulundu. Muhtemel bir anlaşmayla 
ilgili milletvekillerinin sorularını yanıt-
layan Abdullahiyan ile Bakıri, müzakere 
sürecine ilişkin bir raporu da milletvekil-
lerine sundu. Toplantıya ilişkin açıklama 
yapan Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu 
Ebulfazl Emuyi, son haftalarda nükleer 
müzakereler sürecinde ilerleme kayde-
dildiğini ve bu sebeple milletvekillerinin 
bilgilendirilmesi amacıyla üst düzey hükü-
met yetkililerinin de katılımıyla Mecliste 
kapalı kapılar ardında önemli bir toplantı 
gerçekleştirildiğini belirtti. Muhtemel bir 

anlaşma için kilit noktanın İran ulusunun 
ekonomik çıkarlarının garanti altına alın-
ması olduğunu kaydeden Emuyi, “İran’ın 
dış ticaretinin önündeki engeller ve petrol 
satışına yönelik yasa dışı kısıtlamalar 
kaldırılmalıdır. Vatandaşlarımızın eko-
nomik ihtiyaçlarını karşılamak için petrol 
satışlarından elde edilen kaynaklara da 
erişmeliyiz.” diye konuştu.

Çeşitli önlemler alınmalı
Emuyi, 2015’te varılan ancak ABD’nin 
tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya 
işaret ederek, şöyle devam etti: “Anlaş-
manın eksikliklerinden biri de doğrulama 
konusuydu. İran’ın taahhütleri Ajans 
(Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) 
tarafından doğrulandı ancak diğer tarafın 
yaptırımları kaldırma taahhütleri doğru-
lanmadı. Bu yüzden hem yaptırımların 
kaldırıldığının doğrulanması için bir 
zaman çerçevesinin göz önünde bulun-
durulması hem de İran’ın yaptırımların 
kaldırıldığını doğrulayabilmesi için çeşitli 
önlemler alınması gerekiyor.”

HERZOG 
sajında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek 

İRAN 
rine göre, Mecliste nükleer müza-
kerelerin sonuçlarını ve muhtemel 

Gece gündüz
sulama ihtiyacı

Türkiye ve İsrail’in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı 
Isaac Herzog, “İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, 
karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” açıklamasını yaptı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muk-
tedayi, nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını söyledi

İngiltere Çevre Ajansı’nın 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlara rağmen son 50 
yılın en kurak yazının yaşandığı belirtildi. Buna kapsamda, İngiltere’deki 14 bölgeden 8’inde 
hali hazırda kuraklık yaşandığı resmi olarak ilan edildi. Cambridge Üniversitesi’nden 6 bilim 
insanı ise aşırı sıcak ve kuraklığın ekonomi ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti

ÜNİVERSİTEYE ait botanik bahçesi-
nin direktörü Prof. Beverley Glover, 
kuraklığın dünya bitki çeşitliliğini 
de tehdit ettiğini ve özellikle akıllı 
sulama yöntemlerinin tercih edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Glover, buhar-
laşma yoluyla kaybedilen su miktarını 

en aza indirmek için 
mümkün olduğunca 
gece sulama yapıl-
dığını, ancak aşırı 
sıcaklar sebebiyle 
gündüzleri de sula-
ma yapılmaya baş-
landığını ifade etti.

METSOLA’NIN sözcüsü Jüri 
Laas, konuyla ilgili açıklama-
sında, AP Başkanı’nın Avru-

palı milletvekillerinin yasa dışı şekilde 
dinlenmesinin kapsamlı şekilde soruş-
turulmasını sağlayacağını belirtti. Laas, 
“Üyelerin iletişiminin yasa dışı şekilde 
takip edilmesi hoş görülemez ve affedile-
mez. Demokratik sistemimizin temelini 
oluşturan ilkelerimizin ve değerlerimizin 
bu tür ihlalleri hangi üye ülkede olursa 
olsun hoş görülmemelidir.” ifadesini 
kullandı. Pegasus adlı casus yazılımla 
ilgili AP soruşturma komitesinin geçen 
bahar aylarında çalışmalara başladığı-
nı hatırlatan Laas, yasa dışı 
uygulamaları sonlandıracak 
çabalara katkı verecekleri-
ni aktardı. Laas, Yunanis-
tan makamlarıyla iş birliği 
yapmaya hazır olduklarını, 
bunu Andrulakis ve par-
lamentonun siyasi grup-
larına bildirdiklerini, 
soruşturmada elde 
ettikleri bilgileri 
sunacaklarını 
bildirdi. Jüri Laas, 
“Avrupa Parlamen-
tosu, Yunanistan 
makamlarından 

bilgi sağlanması için ilk talebi almıştır ve 
bu bilgi gelecek günlerde verilecektir.” 
dedi.

Dinlendiği ortaya çıkmıştı
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşki-
latının (EYP), PASOK lideri ve Av-
rupa Parlamentosu Milletvekili Nikos 
Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis 
Koukakis’in telefonlarını “Predator” 
adlı yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı. 
AP, casus yazılımlarla birçok siyasetçinin 
dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra 
geçen bahar aylarından beri üyelerinin 
de dinlenip dinlenmediği konusunda 
çalışma yürütüyordu. Andrulakis’in 
dinlendiği de AP’nin siber güvenlik 
uzmanlarının yardımıyla belirlenmişti. 
Yunanistan’da yasa dışı dinlemelerin 
ortaya çıkmasından sonra EYP Başkanı 
Panagiotis Kontoleon, “bilgi toplama 
sürecindeki dikkatsizlik” gerekçesiyle, 

Miçotakis’in “sağ kolu” ve ye-
ğeni olan Başbakanlık Genel 
Sekreteri Grigoris Dimitria-

dis ise söz konusu casus 
yazılım şirketiyle 

ticari bağlantıları 
olduğu yönünde-
ki iddialar üzeri-

ne istifa etmişti.
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ki iddialar üzeri-

ne istifa etmişti.

Dünya müzeleri sanal geziyor
KANADALI bilim insanları, yalnız 
yaşayan ve yalnızlık çeken 65 
yaş üstü yetişkinlerde internet 

üzerinden yayınlanan sanal müze ge-
zisi gibi faaliyetlerin sosyal izolasyon, 
mutluluk, yaşam kalitesi ve kırılganlık 
duygularında kayda değer olumlu ge-
lişme gösterdiğini ortaya koydu. 

KANADALI 
yaşayan ve yalnızlık çeken 65 
yaş üstü yetişkinlerde internet 
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BUNDAN önceki yıllarda 
gerçekleşen İstanbul Co-
cktail Festivali’nde 40 bine 

yakın kişiyi ağırlayan festivalin 
yaratıcısı Wonder Wheel Agency, 
bu sene rekor bir katılım bekledik-
lerini açıkladı. 20 Ağustos Cumar-
tesi günü 12.00’de kapılarını ara-
layacak olan festivalin ilk günü, 8 
farklı ülkede 100 milyon dinleyici-
ye ulaşan Güneş’in yanı sıra BaBa 
ZuLa, Jakuzi, Selin, Melis Güven 
ve Aybüke Albere performans 
sergileyecek.  21 Ağustos Pazar 

günü ise festivalin kapanışını 
muhteşem sahne performansı ile 
Kenan Doğulu yapacak. Aynı 
gün KÖFN, Palmiyeler, Serel 
Yereli, Mert Demir ve Sena Şa-
hin kokteyl meraklılarını müziğe 
doyuracak.  İstanbul Cocktail 
Festival’de, Blok.Mekan, Korto 
Roof, Moretenders’ Cocktail 
Crib, Yuka Beach Bar, Wu, 
Ranchero, Tavern ve Tür-
kiye’nin önde gelen kokteyl 
barları en lezzetli içeriklerini 
festivalcilere sunacak. 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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Shakespeare’in Noel kutla-
malarının son gecesinde 
sahnelemek için yazdığı 12. 

Gece, aşk ilişkileri üzerine kuru-
lu bir oyundur. Eğlenceli olayla-
rın ve entrikaların birbirini izle-
diği komedya, Elizabeth dönemi 
İngiltere’sinin kültürel hayatının 
izlerini taşır. Elizabeth dönemin-
de sahnede kadın oyunculara yer 
verilmediği için oyunda erkekler 
kadın kılığına girerler. Bu durum 
oyunda yanlış anlaşılmalara 
neden olur, karmaşık aşk ilişkile-

rinin başlamasını sağlar. Sha-
kespeare kendi döneminin yarı 
masalsı, birbirine yıldırım hızıyla 
aşık olan olağanüstü karakterleri 
yerine psikolojik derinliği olan 
modern karakterler yaratmıştır. 
İtalyan ve Fransız masallarının 
izlerini taşıyan oyunun masalsı 
havası, Shakespeare’in zekâsı, 
mizah anlayışı ve ustalıklı karak-
ter çizimiyle birleşince ortaya 
bir başyapıt çıkmıştır. Oyunların 
biletleri, https://sehirtiyatrolari.
ibb.istanbul/  adresinden ve İBB 
Şehir Tiyatroları mobil uygula-
masından temin edilebilir.

Oyun ne anlatıyor?
Shakespeare’in en sevilen kome-
dilerinden biri olan 12. Gece’de, 
ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, 
bir gemi kazasından sonra, bir-
birlerini öldü sanıp ayrı düşerler. 
Viola, Illyria dükü Orsino’nun 
hizmetine girebilmek için erkek 
kılığına girer. Orsino adına 
güzel Olivia’ya kur yapmakla 
görevlendirilir. Olivia ise karde-
şinin ölümünden sonra yastadır 
ve ayağına gelen herkesi geri 
çevirmektedir, ta ki şimdi erkek 
kılığındaki Viola’ya aşık olana 

dek. Bu sırada, Olivia’nın dayısı 
Tobi, tutucu hizmetkâr Malvoli-
o’ya şamatalı bir oyun oynarak, 
bu cümbüşlü kimlik yanılması 
ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice 
kızıştırır. William Shakespeare’in 
yazdığı,  Serdar Biliş’in yönet-
tiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, 
Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin, 
Emrah Özertem, Ersin Umulu, 
Gürkan Başbuğ, Mehmet Avdan, 
Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, 
Özge Kırdı, Özge Özder, Seda 
Fettahoğlu, Senan Kara Tutum-
luer, Tolga Yeter, İsmet Şahin 
rol alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu 
Açık Hava Sahnesi Açık Hava Yaz Oyunları’nda buluşturuyor. Şehir Tiyatroları, tiyatro tutkunlarının 
karşısına Shakespeare’in en beğenilen romantik komedyası 12. Gece’yle çıkıyor. William Shakespe-
are’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece; 23, 24 Ağustos tarihlerinde 21.00’de sahneleniyor
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ÇORLU’YA SIFIR 
ATIK BELGESİ

ÇORLU Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 
her noktasında ‘Temiz Çorlu, Temiz 

Çevre ve Temiz Nefes’ anlayışıyla titizlikle ve 
başarıyla yürütülen “Sıfır Atık” uygulamaları 
kapsamında bir kez daha belgenin sahibi oldu. 
Sıfır Atık Belgesi’ni Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret eden 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ 
İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu takdim etti.

Belgenin ikinci kez sahibi oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 
2020 yılında israfı önlemek, kaynakları daha 
verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, 
geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya 
bırakmak amacıyla başlatılan ve “Daha Yeşil, 
Daha Temiz Bir Dünya İçin Hadi Sen De Sıfır 
Atık Hareketine Katıl!” çağrısı doğrultusunda 
atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı-
na verdiği önemle birlikte gerçekleştirdiği 
çalışmaları sonucunda tüm hizmet binaları ile 
şantiyelerini kapsayan “Sıfır Atık Belgesi”ni 
almaya hak kazan Çorlu Belediyesi, Tekirdağ 
Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme-
ler çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi”nin farklı 
kapsamda ikinci kez sahibi oldu.

Proje kent geneline yayıldı
Çorlu Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Siste-
mi’ne entegre bir şekilde kent genelinde geri 
dönüşüm ve sıfır atık projesine yönelik teşvik 
edici uygulamalar ile uygulama alanlarını dev-
reye alarak sistemin işlevsel hâle gelebilmesi 
ve geri dönüşüm bilincinin tüm kent geneline 
yayılabilmesi amacıyla vatandaşlar için okul-
larda ve kurumlarda eğitim ve bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmesi, vatandaşları sıfır 
atık konusunda teşvik edebilmek için ödüllü 
geri dönüşüm proje uygulamaları ve yatırımlar 
kapsamında kentin bir çok noktasında halka 
dokundu.

‘BİLMEM Mi’, ‘Affettim’, “Tutsak” 
ve son olarak “Isabelle” ile zirveden 
inmeyen Sefo, Jako ile seslendirdiği 

“Kördüğüm” şarkısıyla bir kez daha sevenle-
riyle buluşuyor. Konserlerde söylendiği anda 
büyük dikkat çeken “kördüğüm” 19 Ağustos’ta 
yayınlanıyor. Sözlerini Jako ile kaleme alan, 
prodüktör koltuğunda Aerro’nun oturduğu 
“kördüğüm”, uzak mesafe ilişkisi yaşayan 
birinin dilinden süreci dinlememize neden olu-
yor. Şarkı, MFÖ’nün “Sarı Laleler” parçasına 
göndermede de bulunuyor.B Sefo ve Jako’nun 
birlikte imza attığı “kördüğüm” 19 Ağustos’ta 
tüm dijital platformlarda yayında. 

DİLEK BOZKURT

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddet ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu eğitimlerini sürdürüyor

Çorlu Belediyesi, kendi öz sermayesi ile kent genelinde 
çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunla-
rının çözümüne yönelik sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle 
Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu

TEKİRDAĞ Büyükşehir 
Belediyesi Süleymanpaşa 
Kadın Danışma Merkezi 

tarafından Malkara ilçesin-
de faaliyet gösteren bir özel 
işletmede çalışan 150 kadın, 

50 erkek toplam 200 çalışana 
yönelik ‘’Kadına Yönelik Şiddet 
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ 
eğitimi gerçekleştirildi. Eği-
timde şiddet, şiddet türleri ve 
etkileri, şiddet esnasında destek 
alınacak kurum ve kuruluşlar, 
6284 sayılı kanunun önemi ve 

kanun kapsamında koruyucu ve 
önleyici tedbirler hakkında bilgi 
verildi. Ardından toplumsal 
cinsiyet eşitliği nedir, toplumsal 
cinsiyetin nasıl ortaya çıktığı, 
sosyal roller, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin değişimi için 
nerden başlanmalı, toplumsal 
cinsiyete duyarlı kurum olmak 
konuları hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. Yaklaşık 3 saat 
süren eğitim sonunda personel-
lerin soruları cevaplandırıldı.  

Şiddete karşı eğitim şart
Konu ile ilgili açıklama yapan 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, kadı-
na yönelik şiddetin toplumun 

önemli bir sorunu olduğunu 
belirterek, “Toplumda kadına 
yönelik psikolojik, fiziksel ve 
cinsel şiddetin önüne geçmek 
ancak bu konuda toplumu 
bilinçlendirmek ile mümkün-
dür. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu konudaki 
sorumluluğumuzun farkında-
yız ve çalışmalarımızı büyük 
bir titizlikle sürdürüyoruz. 
Süleymanpaşa Kadın Danışma 
Merkezimiz tarafından ger-
çekleştirilen eğitime katılan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak vatandaşlarımız 
için çalışmaya devam edece-
ğiz.” dedi. 

KÖRDÜĞÜM
sevenleriyle buluşacak!

İRFAN DEMİR

İRFAN DEMİR

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 
KARŞI EĞİTİM

günü ise festivalin kapanışını 
muhteşem sahne performansı ile 
Kenan Doğulu yapacak. Aynı 
gün KÖFN, Palmiyeler, Serel 
Yereli, Mert Demir ve Sena Şa-
hin kokteyl meraklılarını müziğe 
doyuracak.  İstanbul Cocktail 
Festival’de, Blok.Mekan, Korto 
Roof, Moretenders’ Cocktail 
Crib, Yuka Beach Bar, Wu, 
Ranchero, Tavern ve Tür-
kiye’nin önde gelen kokteyl 
barları en lezzetli içeriklerini 
festivalcilere sunacak. 

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, kadı-
na yönelik şiddetin toplumun 

ediyorum. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak vatandaşlarımız 
için çalışmaya devam edece-
ğiz.” dedi. 

FİNAL KENAN
DOĞULU’DAN
Türkiye’nin ilk ve tek kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival,
beşinci yılını 20-21 Ağustos tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta kutluyor

BUR-
ÇİN 
Cin-

göz, söz ve 
müziği ken-
dine ait olan 
yeni single’ı 
“Gün Ağar-
madan” ı kliplendirdi. 
Şarkının video klibi Yunus 
Koray Akar’ın yönetmen-
liğinde Poyrazköy Limanı 
ve Belgrad Ormanı’nda 
çekildi. Burçin’e video 
klibinde arkadaşları; Ezgi 
Özipek, Cem Çıldır, Mar-
jan Sajadi, Ege Birden 
eşlik ettiler. Burçin, “Gün 
Ağarmadan” single’nın 
imaj fotoğrafları için Tun-
cay Kaynar’ın objektifine 
poz verdi. 

ARKADAŞLARI
klibinde
oynadı

PAZARTESİ akşamları Bod-
rum Küfe’de sahne alan Reyhan 
Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel 
Alaş ve Metin Özülkü’den olu-
şan “Şimdi 90’lar”, Bodrum’da 
90’lar rüzgarı estirmeye devam 
ediyor. Müzikseverlerin büyük 

ilgi gösterdiği konserlerinde 
90’ların hit şarkılarını izleyen-
lerle hep bir ağızdan söyleyen 
sanatçılar, gece boyunca birbir-
lerine takılarak esprileriyle de 
bol bol güldürdüler. Geçtiğimiz 
haftalarda muhtar adayı olaca-

ğını açıklayan Metin Özülkü; 
“Ümit Sayın yakında Bodrum’a 
yerleşecek. Bu gidişle Jale, 

Sibel, Reyhan’da yerleşir. Hepsi-
ni ihtiyar heyetine alacağım” 
sözleriyle güldürürken, “Aman 
yanlış anlaşılmasın! Biliyorsunuz 
burada ihtiyar ‘seçilmiş’ anla-
mında kullanılıyor sonra aramız 
bozulmasın” dedi.

90’lar rüzgarı estiriyorlar



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

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

İsmail’e özel sözleşme yapıldı

BİLARDO MÜSABAKASI
İLKLERE SAHNE OLDU
Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Gölbaşı tesislerinde hafta sonu dü-
zenlenen Türkiye 10 Top (cepli) Bilardo Şampiyonası ilklere sahne oldu

5’inci İslami Dayanışma Oyun-
ları’nın bitimine 1 gün kala 
Gençlik ve Spor Bakanı Meh-

met Muharrem Kasapoğlu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ziyaretin-
de bulundu. Başkan Altay, şehre 
kazandırılan tesisler ve organizasyon 
için Bakan Kasapoğlu’na teşekkür 
etti. 2022 yılının en kapsamlı spor 
organizasyonunun Konya’da ger-
çekleştirildiğini ifade eden Bakan 
Kasapoğlu, “2022 yılının en kapsam-
lı spor organizasyonunu Konya’mız-
da gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık bir 
çalışma süreci ve bugün ve yarınla 
birlikte hamdolsun başarıyla niha-
yetlenecek. Çok büyük emek var. 
Çaba var, iş birliği var ve neticesinde 
de Allah’a şükürler olsun. Mükem-
mel bir organizasyon var. Bu emeğin 
ardında pek çok kurum, kuruluş var 

ama en önemlilerinden birindeyiz. 
Teşekkür ziyareti için sayın başka-
nımıza, değerli ekibine katkıları için 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni arenalara gidilecek
5’inci İslami Dayanışma Oyunları 
için kentte yapılan tesislerin birçok 
organizasyona ev sahipliği yapması 
dışında sporcu yetiştirme merkezleri 
haline de geleceğini söyleyen Bakan 
Kasapoğlu, “Bu süreçte inşa edilen, 
yeni kazandırılan tesislerle birlikte 
bu altyapı bundan sonra da inşallah 
hem ev sahipliği olarak organizas-
yonlarda, hem antrenman merke-
zi olarak, kamp merkezi olarak, 
uluslararası arenasına açık olacak ve 
bununla birlikte de tabii Konya’mı-
zın gençlerini o yetenekli gençleri 
bu tesislerden yetiştirmeye yeni 
yıldızları da birer birer keşfetmeye 

devam edeceğiz” diye konuştu.

Önemli başarılar elde ettik
Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye hem bir ev 
sahibi olarak bu organizasyonda 
tarih yazdı hem de sporcularımız 
kazandıkları madalyalarla pek çok 
uluslararası organizasyonun üstün-
de madalyayla rekorlarla ayrı bir 
tarih yazdılar. Ben sporcularımızı 
tebrik ediyorum. Biz ülke olarak 
hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde her alanda iddia 
sahibiyiz artık. Türkiye 21 önceki 
Türkiye değil, Türkiye vizyonuyla 
ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, 
değerleriyle konulara gündeme 
yaklaşımıyla bir marka ülke ve 
sporda da gençlikte de hamdolsun 
bu çabamızı her geçen gün yukarıya 
taşıyoruz.”

TURKTURKiiYE TARYE TARiiH YAZDIH YAZDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye hem bir ev sahibi olarak, 
bu organizasyonda tarihi yazdı. Hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok 
uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar” dedi

MİNİK, yıldız ve genç yaş 
gruplarında pek çok kez şam-
piyon ve milli olan genç yete-

nek Ibrahim Vatansever, ilk kez bu 
yıl katıldığı büyük erkekler katego-
risinde gümüş madalyaya uzanarak 
büyük bir başarı elde ederken, şam-
piyon olan milli sporcu Melih Dağaş 
da ilk kez altın madalyanın sahibi 
oldu. Genç oyuncular 
Samet Değirmenci ve 
Yasin Kartal’ın üçüncü-
lüğü paylaştığı Türkiye 
şampiyonasında 7-13 
Eylül tarihlerinde ger-
çekleşecek Final etabı 
ile 2023 milli takımı be-
lirlenecek. Ankara’daki 
şampiyona hakkında 
açıklamalarda bulunan 
Türkiye şampiyonu 
sporcu Melih Dağaş; 
“Öncelikle çok mutlu-
yum , daha önce bilardo 
kariyerimde resmi tür-
kiye şampiyonalarında 3 

kez final, 3 kez de yarı final oynamış 
ama hiç kazanamıştım. Benim için 
bu şampiyonluğun en özel yanı sev-
gili dostum iş insanı Tayfun Gerdan 
ile menajerliğini üstlendiğimiz genç 
yıldızımız İbrahim Vatansever’in 
büyük erkekler finaline ulaşması ve 
finali onunla oynamış olmamdır” 
şeklinde konuştu.

MİNİK
gruplarında pek çok kez şam-
piyon ve milli olan genç yete-

TUZ ÜZERİNDE FUTBOLTUZ ÜZERİNDE FUTBOL
ÇANKIRI Belediyesi’nce dü-
zenlenen Tuzfest 2022 Futbol 
Turnuvası, Karatekin Parkı 

yanında oluşturulan alanda başladı. 
Tuz zemin üzerinde gerçekleştirile-
cek ve 28 takımın katıldığı turnuva-
nın ilk maçı Çankırı Belediyespor 
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
arasında oynandı. Sporcuların alın 
ayak tuz zemin üzerinde mücadele 
verdiği maç, 2-2 eşitlikle sona erdi. 
Maç sonu açıklamalarda bulunan 
Çankırı Belediyespor takımından 

Şenol Kıyak, tuz zemin üzerinde 
futbol oynamanın farklı bir duygu 
olduğunu söyledi. Kıyak, etkinliği 
beğendiğini belirterek, “Çok güzel 
bir deneyimdi bizim için. Ben 19- 20 
sene profesyonel futbol oynadım. 
Antrenörlük yaptım ama ilk defa 
tuz üzerinde futbol oynadık. Çok 
değişik bir ortam. Kumdan daha 
farklı bir ortam” dedi.

Turnuva ilgi görüyor
Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz 
festival kapsamında dünyada bir 
ilk olan Tuzda Voleybol ve Tuzda 
Futbol Turnuvası’nı düzenledikle-
rini belirterek, “Turnuvaya şu ana 
kadar 51 takım müracaat etti ve 
turnuvanın startını vermiş durum-
dayız. Buradan tüm Çankırılılara ve 
ülkemizde yaşayan bütün vatandaş-
larımıza sesleniyoruz, Çankırımıza 
ve tuz festivalimize bekliyoruz. Ta-
kımlarımıza da başarılar diliyoruz” 
ifadelerini kullandı. DHA

Çankırı’da 26- 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ‘1’inci Uluslararası Tuz Festivali’ (Tuz-
fest 2022) kapsamında tuz zemin üzerinde gerçekleştirilen futbol turnuvası başladı

Antalya’da geçen şubat ayında gerçekleşen Türki-
ye Wushu Şampiyonası’nda derece elde eden Nisa 
Demir (15) ve kardeşi Eda Demir (9), okulların tatil 
olduğu dönemde babalarının iş yerinde çaycılık 
yapıyor. Türkiye 3’üncüsü Nisa Demir, “Olimpiyatlara 
katılmak ve Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğ-
lu gibi iyi bir boksör olmak istiyorum. Çay bahçesin-
de çalışmak motivasyonumu arttırıyor” dedi

Eskişehir’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan 10 ve 21 kilometrelik yarı 
maratona 19 farklı şehirden toplam 4 bin sporcunun katılacağı açıklandı

ÇANKIRI 
zenlenen Tuzfest 2022 Futbol 
Turnuvası, Karatekin Parkı 

KAYSERİ’DE yaşayan 
Nisa Demir ve kardeşi Eda 
Demir, küçük yaşta Wus-

hu sporuna ilgi duymaya başladı. 
Kayseri’de önemli dereceler elde 
eden iki sporcu, geçen şubat ayın-
da Antalya’da düzenlenen Türkiye 
Wushu Şampiyonası’na katıldı. 
Nisa Demir 3’üncü olurken, Eda 
Demir ise 2’nci olma başarısı gös-
terdi. Sporcu iki kardeş daha fazla 
başarı elde etmek için çalışmaları-
nı sürdürüyor.

İki kardeş yaz tatilin-
de antrenmanlardan 
kalan zamanlarda ise 
çay ocağı işletmesi bulunan baba-
ları Cemalettin Demir’e yardım 
ederek geçiriyor. Nisa ve Eda kar-
deşler, çay ocağında demledikleri 
çayları müşterilere servis ediyor. 
Kızlarıyla gurur duyduğunu 
belirten baba Cemalettin Demir, 
“Kızlarım ile birlikte mücadele 
ediyorum. İkisi de spor ile ilgileni-
yorlar. Kızlarım 5-16 Şubat’ta An-
talya’da yapılan Türkiye Wushu 
Şampiyonası’nda Türkiye derecesi 
elde ettiler. Kızım Nisa Türkiye 
üçüncüsü, Eda ise Türkiye ikincisi 
oldu. Bir baba olarak kızlarımın 
vermiş olduğu mücadeleden çok 
büyük mutluluk ve gurur duyuyo-
rum. O küçük yürekleriyle ringde 
verdikleri mücadele bizim için çok 
büyük bir gurur verici bir durum. 
En büyük hayalimiz milli takım 
altında mücadele etmeleri” diye 
konuştu. 

Babama yardım etmek çok iyi
9 yaşındaki Eda Demir ise, “Yaz 
aylarında çay ocağımızda babama 
yardım ediyorum. Babama yardım 

etmek çok güzel bir duygu. Yaptı-
ğım sporda annem ve babam be-
nim destekçim. Her yerde babam 
bana çok yardım etti. Çay oca-
ğında çay götürüyorum. Masaları 
siliyorum. Temizlik yapıyorum. 
Boksta başardıkça daha mutlu 
oluyorsun. Özgüven kazanıyorsun. 
Maçı kazandığın zaman daha çok 
hırslanıyorsun. Türkiye ikincisi 
olmak çok güzel bir duygu” ifade-
lerini kullandı.

En büyük destekçim ailem
Çay bahçesinde babasına yardım 
ettiğini kaydeden Nisa Demir, söz-
lerini şöyle noktaladı:

“Çay bahçesinde çalışmak mo-
tivasyonumu arttırıyor. Babama 
yardım ediyorum. Hatta çay bah-
çesinde çalışıyorum ama ara sıra 
da çay bahçesinde antrenman da 
yapıyorum. Her gün düzenli ola-
rak koşularıma devam ediyorum. 
Gölge boksu ve birkaç yapılabi-
lecek hareketleri çay bahçesinde 
yapıyorum. Ailemden böyle bir 
destek görmek beni mutlu edi-
yor.” DHA

ÖRNEK SPORCULARÖRNEK SPORCULAR

KAYSERİ’DE 
Nisa Demir ve kardeşi Eda 
Demir, küçük yaşta Wus-

ESKİŞEHİR Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 3’üncü kez 
yarı maraton düzenleyecek. 

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 
desteğiyle 27 Ağustos günü yapılacak 
olan yarı maratona 10 kilometrede 
1960 kişi kayıt olurken, 21 kilometre 
için ise 2 bine yakın sporcu kayıt oldu. 
Ayrıca yarı maratonda şirketler koşu-
su ve paralimpik koşusu ile çocuklar 
koşusu da yapılacak. Yarı maraton 
öncesinde konuşan Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet 
Ali Çeliksoy, “Şehrimizin markası Es-
kişehir yarı maratonumuza bu yıl şeh-
rimizin güzelliklerini de katarak bir 
süreç gerçekleştireceğiz. Eskişehir’de 
düzenleyeceğimiz organizasyonda Sa-
zova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda 
spor şenliğimiz, 27 Ağustos’ta da yarı 
maraton içerisinde 10K ve 21K etkin-
liğimiz olacak” dedi. Yarı maraton 
organizasyon şirketi kurucusu Ozan 
Demir de Eskişehir yarı maratonunun 

heyecanını yaşadıklarını belirterek, 
“Bu yıl Eskişehir yarı maratonuna 4 
bine yakın sporcu, 19 farklı ilden ko-
şucu katılım sağlıyor. 10K’da 1960 kişi 
kayıt olurken, 21K’da ise 2 bine yakın 
kaydımız var. Ayrıca çocuk koşumuz 
var. 400’e yakın çocuğumuz yarışacak. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atle-
tizm Federasyonu da bu organizasyo-
nu merakla bekliyor ve destekliyor” 
şeklinde konuştu.

4 BİN SPORCUYLA MARATON
ESKİŞEHİR 
Belediyesi, bu yıl 3’üncü kez 
yarı maraton düzenleyecek. 

İSMAİL Köybaşı’nın opsiyon-
lu olarak 3 yıl Göz-Göz’de 
futbolcu olarak forma giy-

dikten sonra sarı-kırmızılı kulübün 
bünyesinden ayrılmayıp antre-
nörlüğe geçiş yapacağı belirtildi. 
İsmail, imzasının ardından, “Bu 
büyük camiada olmaktan dolayı 
son derece mutlu ve gururluyum. 
Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele 
edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekli-
yorum” açıklamasını yaptı. Göz-
Göz’de pazar günü Erzurumspor’la 
oynanacak sezonun ilk iç saha 
maçının biletleri 35 TL ile 375 TL 
arasında değişen rakamlarla satışa 

çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların şim-
diye kadar 5 bin 709 kombine bilet 
aldıkları öğrenildi.

İSMAİL İSMAİL 
lu olarak 3 yıl Göz-Göz’de lu olarak 3 yıl Göz-Göz’de 
futbolcu olarak forma giy-futbolcu olarak forma giy-



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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu
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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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Ümraniye G.Saray’ı
beklemeye başladı
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Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 
sonunda yollarını ayıran milli 
file bekçisi Berke Özer, hazır-

lıkları, kariyer hedefleri, Fenerbah-
çe’den ayrılma kararı ve daha birçok 
konuda Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Bireysel olarak çalışmalarını devam 
ettirdiğini belirten Berke Özer, “Şu 
anda bireysel antrenörümle hem 
fitness, hem de saha antrenmanları 
yapıyorum. İstanbul’da ve İzmir’de 
saha kiraladık. Aynı zamanda kaleci 
antrenmanlarımı da yapıyorum. 
Genelde çift antrenman oluyor. Se-
zon öncesi kamp gibi. Sabah fitness 
akşam saha antrenmanı, bazen de 
tam tersi oluyor. Sürekli çift antren-
man yapıyorum. Böyle yoğun tempo 
olduğu için de yarın maça çıkacakmış 
gibi hazırım” şeklinde konuştu.

En doğru olanı seçeceğim
Görüşme halinde olduğu kulüpler ol-
duğu, en doğru kararı vermek için ça-
lıştığını söyleyen Berke Özer, “Ligler 
başladı. Ancak zor bir karar aldık. Bu 
karar neticesinde de en doğru olanı 
seçmeye çalışıyoruz. Ekibimizle bir-
likte ince eleyip, sık dokuyoruz. Genç 
bir oyuncuyum. Oynamam gereki-
yor. Bunun neticesinde de en doğru 
kararı almak için bekliyoruz. Görüş-
tüğümüz kulüpler de var. İnşallah 
en kısa zamanda sonuca varacağız” 
ifadelerini kullandı. Kariyerine 
Avrupa’da devam etmek istediğine 
dikkat çeken 22 yaşındaki file bekçisi, 
“Benim için en önemli şey oynamak. 
Bunun yanında kariyerimi Avrupa’da 
sürdürmek istiyorum. Ama tabii ki 
en önemlisi oynamak, oynayabilmek, 
gelişebilmek. Fenerbahçe’de 4 sene 
geçirdim. Bu 4 senede çok önemli 
şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi, 
Avrupa’da en iyi şekilde uygulamak 
istiyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe ile yollarının ayrılma-

sından sonra Süper Lig’den birçok 
teklif aldığını ancak kariyerine yurt 
dışında devam etmek istediğini 
söyleyen Berke Özer, şöyle konuştu: 
“Bu süreç bizim için Ocak ayında 
belli oldu. Başkanımız da açıkladı. 
Bu süreçte hem Türkiye’den, hem 
de yurt dışından birçok teklif aldık. 
Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt 
dışında oynamak, kariyerimizi orada 
devam ettirmek. Bunun neticesinde 
tüm kulüplerimize saygıyla cevap-
larımızı ilettik. Benim için şu an ilk 
hedef, kariyerime yurt dışında devam 
etmek.”

Fenerbahçe sayesinde buradayım
Berke Özer, Fenerbahçe camiası 
ya da taraftarlara bir kırgınlığı olup 
olmadığı yönündeki soruya da şöyle 
cevap verdi: “Asla bir kırgınlığım 
yok. Öyle bir şey zaten haddimize 
değil. Bugün buradaysak Fenerbahçe 
sayesinde, Fenerbahçe taraftarları 
sayesinde. Onların bende çok emeği 
var. Asla bir kırgınlığım olmadı. Fut-
bolda bu tarz şeyler olabiliyor. Biz de 
genç oyuncular olarak zaman zaman 
hatalar yapabiliyoruz. Ama dediğim 
gibi kimseye bir kırgınlığım asla yok.”

Ayrılık kararı zordu
Fenerbahçe’den ayrılık kararını çok 
zor aldığını vurgulayan Berke Özer, 
“22 yaşımdayım. Tüm genç oyuncular 
için aslında önemli olan şey düzenli 
olarak oynayabilmek. Bu doğrultu-
da gelişebilmek. Sadece oynamak 
tabii ki yeterli değil. Aynı zamanda 
bir şeyler öğrenmek, gelişmek çok 
önemli. Bu doğrultuda ailemle, 
menajerimle oturduk bir karar aldık. 
Bu konuda başkanımız Ali Koç’a da 
çok teşekkür etmek istiyorum. Her 
zaman yanımda oldu. Sadece bu 
süreçte değil, tüm Fenerbahçe kari-
yerim boyunca bana bir baba, ağabey 
gibi yaklaştı. Yanımda destek oldu. 

Çok zor bir karardı. Ama kariyerim 
açısından böyle bir karar vermem 
gerekiyordu. Hep birlikte oturduk, 
konuştuk ve böyle bir karara vardık” 
ifadelerini kullandı.

Yabancı kontenjanı meselesi
Türk futbolunda son zamanlarda 
çıkan birçok iyi kaleci olmasıyla 
ilgili düşüncelerini de aktaran Berke 
Özer, “Ülkemizde bir kaleci bollu-
ğu var. Sadece kaleci olarak değil, 
birçok genç oyuncu yetiştiriyoruz. 
Emirhan, Arda ve birçok isim var. 
Bence bunun en önemli sebebi genç 
oyuncuların oynuyor olmaları. Aynı 
zamanda yabancı sınırı da buna bir 
etken. Genellikle takımlarımız bu 
yabancı kontenjanını kalede kullan-
mak istemiyor. Bu sebeple de hem 
alt liglerde hem de üst liglerde birçok 
kaleci fırsat buluyor. Ben bu sayede 
birçok kaleci çıktığını düşünüyorum. 
Uğurcan gibi, Altay gibi... Genç yaşla-
rına rağmen milli takımlarda oynayan 
birçok kalecimiz var. Fırsat geldikçe 
genç oyuncuların neler yapabildiğini 
görüyoruz. Tüm kulüplerimize örnek 
olmalı. Aynı zamanda bu oyuncula-
rın oynamasıyla ekonomik olarak da 
kulüpler rahatlıyor. Ben her kulü-
bümüzün bu yola gitmesi gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

Milli takımı herkes ister
Düzenli olarak oynaması halinde 
yeniden milli takıma yükselebileceğini 
belirten Berke Özer, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Her Türk oyuncunun en 
üst seviyeye, en tepeye koyduğu yerdir 
milli takım. Her şeyden önce kariyeri 
bir kenara bırakırsak gurur kaynağı-
dır. Hayatta başarabileceğim en bü-
yük şey benim gözümde milli takımda 
oynamak. Bunun için de oynamak 
gerekiyor. Ben iyi performans göste-
rip, sürekli oynadığım takdirde oraya 
ulaşacağımı düşünüyorum.” DHA

Milli kaleci Berke Özer, “Hem Türkiye’den, hem de yurt dışından birçok teklif 
aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada 
devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı 
ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek” dedi

Spor Toto Süper Lig’in yeni kulübü Ümraniyespor’un başkanı Tarık 
Aksar, ligin 3. haftasında bu akşam konuk edecekleri Galatasa-
ray’dan puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oyna-
yamayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak, futbol kariyerini noktaladı

Gö-
rev yapacağı 

takımın yer aldığı 
ligin değil, projeleri-

nin önemli olduğunu 
ifade eden genç file 

bekçisi, sözlerini şöyle noktaladı: “Çok önceliğimiz 
var. Böyle bir karar verdik, bu kararın neticesinde 

de bu kadar bekledik, en doğru şeyin olması gereki-
yor. Tabii ki lig olarak değil ama proje önceliğimiz var. 
Konuştuğumuz takımlarda öncelik verdiğimiz konu bu, 
proje olması, geleceğe yatırım olması. Böyle bir karar 
aldıysak bunun neticesinde böyle bir adım atmamız 

gerekiyordu. Şu anda da görüştüğümüz bütün 
takımlarla bu çerçevede konuşuyoruz. Proje, 

oynama fırsatı, kariyer fırsatı konuşu-
yoruz. İnşallah en kısa zamanda 

sonuçlanacak.”

ÖNCELİĞİMİZ 
ÖNCELİĞİMİZ 

LİG DEĞİL, 
LİG DEĞİL, 
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GEÇEN sezon Spor Toto 
1. Lig’i 2. sırada tamam-
layarak 84 yıllık tarihin-

de ilk kez Süper Lig’e yükselen 
kırmızı-beyazlılar, ilk haftada 
deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 
berabere kalırken ikinci haftada 
ise konuk ettiği Fraport TAV An-
talyaspor’a 1-0 yenildi. HangiKredi 
Ümraniyespor, üçüncü haftada 
Galatasaray’ı konuk edecek. Süper 
Lig’e zorlu bir fikstür ile başlayan 
İstanbul temsilcisinin başkanı Ak-
sar, ilk 2 maçtaki performansları, 
transfer çalışmaları, Galatasaray 
müsabakası ve statlarının durumu 
hakkında açıklamada bulundu. 
Yeni sezonun bütün takımlara 
başarı getirmesini dileyen Tarık 
Aksar, “Ümraniyespor, 1938’den 
bugüne kadar ilk defa Süper Lig’de 
mücadele ediyor. Bizim için büyük 
bir onur ve mutluluk. Süper Lig’e 
çıkmanın bir heyecanı ve telaşı 
var. Nasıl başarılı oluruz ve nasıl 
ligde kalırız diye çalışıyoruz.” dedi. 
Aksar, mütevazı bütçelerle iyi bir 
takım kurduklarını dile getirerek, 
“Çok uygun rakamlara iyi bir 
takım oluşturduk. İlk haftadaki 
Fenerbahçe maçında bunu göster-
dik ama son dakikalarda yediğimiz 
golle berabere kaldık. Yine de Fe-
nerbahçe’den 1 puan almak bizim 
için çok büyük bir başarı. Bundan 

sonraki dönemde takımımız biraz 
daha oturacak. Bu ligde kalıcı 
olacağımızı düşünüyorum.” diye 
konuştu. Alacakları 1-2 futbolcuyla 
transferi kapatacaklarını aktaran 
kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, 
“Şu an 1 ya da 2 futbolcu daha al-
mayı düşünüyoruz. Umut Nayir de 
milli takımda olduğu için aramızda 
değil. İki transfer daha yaparak 
kapatmayı istiyoruz. Bazı mevkiler-
le ilgili fırsat transferi düşerse onu 
da değerlendireceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Kazanmak istiyoruz
Tarık Aksar, bu akşam konuk 
edecekleri Galatasaray karşısında 
en iyi skoru almak için çabalaya-
caklarını söyledi. “Sahaya iki takım 
da 11 kişi çıkıyor.” diyen Aksar, 
Galatasaray mücadelesiyle ilgili 
şunları kaydetti: “Mümkün oldu-
ğunca kendi futbolumuzu oyna-
maya çalışıyoruz. Bu şekilde iyi 
sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bunu 
Fenerbahçe maçında gösterdik. 
Antalyaspor maçında bulduğumuz 
fırsatları gole çeviremediğimiz 
için 1-0 mağlup olduk ama eksik-
lerimizi gördük. Nerelerde tedbir 
almamız gerektiğini tespit ettik. 
Galatasaray maçından da en iyi 
skoru almaya çalışacağız. Puan ya 
da puanlar almak istiyoruz.”

GEÇEN 
1. Lig’i 2. sırada tamam-
layarak 84 yıllık tarihin-

TENİSTEN uzaklaşacağı-
nı duyuran dünyaca ünlü 
ABD’li sporcu Serena Wil-

liams, Cincinnati Masters turnu-
vasında ilk turda elendi. ABD’nin 
Cincinnati kentinde düzenlenen 
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 
1000 turnuvasına katılan 40 
yaşındaki tenisçi, tek kadınlar ilk 
turunda 2021 ABD Açık şampiyo-
nu Büyük Britanyalı Emma Radu-
canu ile karşılaştı. Dolu tribünler 
önünde 1 saat 5 dakika süren 
mücadelenin ardından 19 
yaşındaki rakibine 6-4 ve 
6-0’lık setlerle 2-0 mağlup 
olan Williams, turnuvaya 
veda etti.
Maçın ardından kortu 
terk etmeye hazırla-
nan Williams, tribünler 
tarafından uzunca bir süre 
ayakta alkışlandı. İkinci 

turda Belaruslu Victoria Azarenka 
ile karşılaşacak Raducanu, müsa-
bakanın ardından basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, “Onunla 
belki son kez korta çıkma fırsatı 
buldum. Bu anlar, benim için çok 
değerli ve hayatım boyunca hatır-
layacağım. Serena’ya karşı oynadı-
ğım ve kazandığım için, kendimle 
gurur duyuyorum. ABD Açık’a 
hazır olduğumu gösterdim.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Kariyerinde 23 tekler grand slam 
şampiyonluğu bulunan tenisin 

efsane isimlerinden Sere-
na Williams, geçen hafta 
yaptığı açıklamada, ailesine 
daha fazla vakit harca-
mak ve başka alanlara 
yönelmek için sezonun son 
grand slam turnuvası ABD 

Açık’ın ardından bu spordan 
uzaklaşacağını söylemişti.

Serena Williams şaşırttı
TENİSTEN 
nı duyuran dünyaca ünlü 
ABD’li sporcu Serena Wil-

AVUSTURYA basınından Heute’ye röpor-
taj veren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 
omzundaki sakatlığı nedeniyle uzun yıllar 
psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadığını 
söyledi. Sakatlığı nedeniyle 2017 yılından 
bu yana maça çıkamadığını hatırlatan Veli 
Kavlak, “Aslında emekliye ayrılmam, uzun 
zamandır belli olan bir durum. Ama zihinsel 
olarak büyük bir yıkım yaşadığım için resmi 
bir açıklamada bulunamadım. Çok üzgün-
düm, futbolu bırakmayı uzun bir süre kendi-
me de kabul ettiremedim. Ne yazık ki artık 
dönmek için yapabileceğim bir şey yok.” 
ifadelerini kullandı. Omzundaki sakatlığın 

hala devam ettiğini vurgulayan Veli Kavlak, 
“Farklı tedaviler denedim. 9’u omzumdan ol-
mak üzere toplam 15 kez ameliyat geçirdim. 
Dönmek için çok çabaladım. Ama bunun 
mümkün olmayacağını üzüntüyle anladım.” 
değerlendirmesinde bulundu. Altyapısından 
yetiştiği Rapid Wien formasıyla profesyonel 
kariyerine başlayan Veli, 2011’de 750 bin 
avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a 
transfer olmuş ve kontratının bittiği 2018’e 
kadar siyah-beyazlı formayı giymişti. Avus-
turya Milli Takımı’nda 31 maça çıkan Veli 
Kavlak, Beşiktaş’ta 152 maçta 8 gol ve 15 
asistlik performans sergilemişti.



SAHNEDEKİ enerjisi ve 
şarkılarıyla ve göz dolduran 
Gülben Ergen konserleri dı-
şında tüm zamanını 3 oğluyla 
Bodrum‘da geçiriyor. Gülben 
Ergen doğum günü olan 25 
Ağustos Perşembe günü Ku-

ruçeşme Are-
na vereceği 

konser 
öncesi 

kam-

pa girdi. Akşam saat 7’den sonra sa-
dece sıvı beslenen Gülben Ergen yeni 
beslenme düzeninde kahvaltıyı kaldı-
rıp iki öğün beslenerek kilo veriyor. 
Akşam yediğinin üzerine 14 saat açlık 
ekleyerek ertesi gün ilk öğününü 
tüketiyor. Ve hayvansal tüm gıdalar-
dan uzak duruyor. Konserinin sahne, 
ışık ve kıyafet provaları başladığı şu 
günlerde Kuruçeşme konseri önce-
sinde kampa giren Gülben, ‘Sahneye 
ve dinleyiciye saygımdan bu kampa 
gerek duydum. Özel diyet progra-
mımla sahneye çıkmak kendimi de 

iyi hissettiriyor’ dedi. 

Trafik ışıkları, bir yandan 
trafik akışını düzenlerken 
bir yandan da kaza riskini 

azaltıyor. Hem yayaların hem de 
sürücülerin hayatını kolaylaştıran 
ışıklar Bahçelievler Elvan Sokak’ta 
hatalı yanıyor. Otobüs durakları-
nın olduğu, minibüs, otomobil ve 
motorların geçiş için sıkça kullan-
dığı sokakta araçlar için hep yeşil 
ışık yanarken, yayalar için de hep 
kırmızı ışık yanıyor. Işığa bakarak 
yolun karşısına geçmek isteyen 
yayalar bekledikleriyle kalırken, 
sokaktan çıkan araçlar ise yeşil ışık 
yandığı için yolda hiç durmadan 
ilerliyor. Sürücüler ve yayalar, risk 
oluşturduğu için durumun düzel-
tilmesini istiyor. Bahçelievler’de 

esnaf olan ve iş yerine gitmek için 
her gün bu yolu kullanan araç 
sürücüsü Arif Özen, “Burada araç-
lar sık sık gidip geliyor, ters yön 
olarak da kullanıyorlar. Yetkililere 
daha önce de bildirdik ama kimse 
ilgilenmedi. Gerekenin yapılmasını 
istiyoruz. Devamlı kullanıyorum 
ben bu yolu. Karşı taraftan da 
aradan çıkış var. Gelen arabalarla 
çıkan arabalar çarpışıyor, kaza 
oluyor” dedi.

15 dakika bekledim
Yolun karşısına geçmek için bek-
leyen Arife Gözcü de, “Şu anda 
karşıya geçmek için 15 dakikadır 
bekliyorum. Ben de çok farkında 
değildim, sürekli kullandığım yol. 

15 dakika bu kısa yolda bekleme-
memiz lazım. En fazla 3 dakika 
beklememiz lazım. Burası ana yol 
değil, yayanın sürekli kullandığı bir 
yol” diye konuştu.

Bize dur herkese geç
Bahçelievler’de yaşayan Özlem 
Alcan ise, “Burayı kullanıyorum. 
Hiç yeşil yanmıyor, sebebini bilmi-
yoruz. Hep bize dur, herkese geç. 
Fark ettiğimden beri hep kırmızı 
yanıyor. Kendimiz sağa sola bakıp 
geçiyoruz. Işığın yardımıyla falan 
geçemiyoruz. Genci de yaşlısı da 
kendi imkanlarıyla geçiyor. Risk-
li. Bizimki bir nebze ama burada 
yaşlılarımız da çok onlar için daha 
riskli” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Elvan Sokak’taki trafik ışıkları günün her saatinde araçlar için yeşil, 
yayalar için de kırmızı yanıyor. Mahalle sakinleri ise bu durumun hem araç sürü-
cüleri hem de yayalar için risk oluşturduğunu söylüyor. İBB yetkilileri ise trafik 
ışıklarının, var olan butona basılmasıyla yayalara yeşil yandığını iddia etti

ELVAN Sokak’ta 
esnaf olan annesiyle 
birlikte her gün bura-
da duran 8 yaşındaki 
Mahir Budak da, 
“Karşıdan karşıya 
geçerken düğmeye ba-
sıyorum. Burada yeşil 
yanmıyor. Buranın 
yeşil yandığını 
hiç gör-
medim. 
Bu tehlikeli. Araba çarp-
ması ve kavga olabilir. Ben 
karşıdan karşıya geçerken 
sağıma ve soluma bakıyo-
rum” dedi. Bu arada İBB 
yetkilileri ise sözkonusu 
trafik ışıklarının, var olan 
butonlu basılmasıyla ya-
yalara yeşil yandığını öne 
sürdü.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
bugün açılışı yapılan İç Has-
talıkları Yoğun Bakım Üni-
tesi ile yoğun bakım yatak 
kapasitesini 111’e çıkardı
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Yeşil yandığını 
görmedim
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CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi, 
açılışı bugün yapılan İç Hasta-
lıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile 
yoğun bakımda yatak kapasitesini 
111’e çıkardı. İstanbul’da ilk olma 
özelliğine sahip İç Hastalıkları 
Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın, 
yoğun bakım yatağı ihtiyacını 
karşılamasının yanısıra, yan dal 
uzmanlarının eğitimleri konusun-
da da önemli bir ihtiyaca cevap 
vermesi bekleniyor. Yoğun Bakım 
Bilim Dalı ve yoğun bakım ünite-
sinin, dahili branşlardaki ana bi-
lim dallarında yoğun bakım hasta-
larına hizmet vereceği belirtildi. 0 
İç Hastalıkları Hastalıkları Yoğun 
Bakım Ünitesi’nin açılış törenine 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 
Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, 
Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, 
Dahili Bilimler Başkanı Prof. 
Dr. Fehmi Tabak, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Fuat Hulusi Demirelli, İç Hasta-
lıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Güniz Meyancı 
Köksal ve öğretim üyeleri katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, 

“Açılacak yoğun bakım ünite-
miz 13 normal, 2 negatif basınçlı 
olmak üzere toplam 15 yatakla 
hizmete açılacak. Özellikle eğitim 
faaliyetleri ve yan dal eğitimi nok-
tasında fakültemize yeni bir değer 
kazandıran ünitemiz, aynı zaman-
da özellikle dahili branş yoğun 
bakım ihtiyacı olan hastalarımız 
için hizmet vermek üzere dizayn 
edildi. Hastanemizde mevcut olan 
yoğun bakım kapasitemizi, 15 ya-
takla birlikte 111’e çıkardık” dedi.

Deneyimleri çok olacak
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. M. Sait Gönen 
ise, “Yoğun bakım ünitesi yatak 
sayısının artmasıyla, hem hastala-
rımıza hizmet için katkı sağlamış 
olacağız hem de buradan yetişen 
asistanlarımızın yoğun bakımla 
ilgili deneyimlerinin çok fazla 

olacağı bir döneme hep birlikte 
başlangıç yapmış olacağız” ifade-
lerini kullandı.

Yoğun bakım üniteleri önemli
Son olarak kürsüye gelen İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektö-
rü Prof. Dr. Nuri Aydın, önemli 
bir günde bir araya geldiklerini 
belirterek, “Bugün sadece bir 
yoğun bakım ünitesi açılışı değil, 
yoğun bakım ünitesinde eğitim 
alacak birçok uzmanın yetişeceği 
bir birimi açmış oluyoruz. Bildiği-
niz gibi Covid-19 sürecinde yoğun 
bakımların önemi ve ihtiyacın ne 
kadar fazla olduğunu gördük ve 
deneyimledik. O dönem içeri-
sinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
çok hızlı reaksiyon alarak, tüm 
ameliyathanelerini yoğun bakım 
ünitesine çevirerek, hizmeti arttır-
dı” şeklinde konuştu.

YATAK SAYISI ARTTI
TiCARET YAPAN
KADINLARA DESTEK
HEPSİBURADA, platformu üzerin-
den e-ticaret yapan girişimci kadınlara 
güç verecek bir iş birliğine imza attı. 
“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” 
programıyla kadınlar ön muhasebe 
işlemlerinde Findara.co’dan online 
uzman desteği alabilecek. Online alış-
veriş sitesi bu programla, katılımcıları-
na indirimli komisyon oranları, reklam 
ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf 
çekimi, markalaşma, e-ticaret ve fi-
nansal okuryazarlık eğitimleri, ücretsiz 

entegrasyon desteği ve kurumsal an-
laşmalı uygun fiyatlı kargo imkanı gibi 
birçok destek de sunuyor. Findara.co, 
online alışveriş platformu üzerinden 
e-ticaret yapan girişimci kadınlara özel 
atadığı ön muhasebe uzmanıyla anlık 
iletişimlerine olanak sağlayan, tüm 
işlemlerini günlük raporlayabilen bir 
altyapı sunuyor. Bu altyapı aracılığıyla 
Findara.co’nun ön muhasebe uzman-
ları girişimci kadınların banka işlemle-
rini, gider ve masraf belgelerini günlük 

olarak takip edebile-
cek ve faturalarına an-
lık müdahalelerde bu-
lunabilecekler. Online 
alışveriş platformu, 
ön muhasebe ve İK 
operasyonları konu-
sunda uzman Findara.
co iş birliğiyle sundu-
ğu önemli destekten 
yararlanmak isteyen 
“Girişimci Kadınla-
ra Teknoloji Gücü” 
programı katılımcıları 
yüzde 40 indirimle 
online uzman desteği 
alabilecekler.

MEDİKAL MASKELER
GELİNLİGE DONUSTU 
Boyner, moda tasarım öğretmeni Şerife Timurlenk tarafından üretim 
hatası olan maskelerle tasarlanan gelinlikle yeni bir iyilik hareketi 
başlattı. 500 medikal maske kullanarak tasarlanan gelinlik, 17-21 
Ağustos tarihleri arasında Boyner Metropol AVM’de sergilenecek

Üretim hatası olan maske-
leri atmak yerine gelinlik 
tasarlayarak toplumsal 
bir konuya dikkat çekmek 
isteyen Şerife Timurlenk, 
gelinlik tasarımında 
kullandığı diğer malzeme-
leri de kullanım değerini 
yitirmiş atıklardan seçti. 
Medikal maskelerden 
tasarlanan gelinlik aracı-
lığıyla tüm dünyayı etkisi 
altına alan küresel salgı-
nın öğrettiklerini hatırlat-
mak ve ve sağlık bilimi 
öğrencilerin eğitimine 
destek olmak hedeflendi.  

Eğitime destek oluyor
Şerife Timurlenk tarafın-
dan tasarlanan gelinliği 
sergileyerek pandemi-
nin bize öğrettiklerini 
hatırlatan Boyner aynı 
zamanda Lokman Hekim 
Sağlık Vakfı aracılığıyla 
sağlık bilimi öğrencilerinin 
eğitimine destek oluyor 
ve müşterilerini iyiliği 
çoğaltmaya davet ediyor. 
İpliklerden iç astarına 
kadar atık ve ileri dönüş-
türülmüş malzemelerle 
hazırlanan gelinlik 17–21 
Ağustos tarihleri arasında 
Boyner Metropol AVM’de 
ziyaretçilerini bekliyor. 
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