
Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki
akşam Hisarönü Mahallesi Bördübet

mevkiinde başlayan yangın devam ediyor.
200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangı-
nında, ilerleyen alevler Hisarönü Mahallesi,
Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak’ta
yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 
Tedbir amacıyla bölgedeki 20 evdeki, 
toplam 68 kişi tahliye edildi. Marmaris Bele-
diye Başkanı Mehmet Oktay’ın “Yüzde 90
sabotaj, çünkü yangın üç ayrı noktada bir-
den eş zamanlı başladı” açıklaması yaptı. 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı
açıklamada, İstanbul Emniyeti'nin bir olayı

aydınlatmak için İBB'nin kamera merkezine girdi-
ğinde, kendisinin izletildiğinin fark edildiğini açık-
ladı. Soylu, “Beni bilerek, zoom'layarak izlemişler.
Suç duyurusunda bulunduk. Dosya mahkemeye gi-
dince İBB de kendilerince bir iç soruşturma başlat-
mış. Bir kişiyi belirlemiş, işten atmışlar" ifadelerini
kullandı. İBB'den yapılan açıklamada ise İSPER'de
çalışan A.F.K. isimli kişinin İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'yu izlediğinin belirlendiği belirti-
lerek, “Söz konusu personelin iş akdi
sonlandırılmıştır. Personel hakkında
da derhal gereği yapılmıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca, İngiltere Büyük-
elçisi ile Ekrem İmamoğlu'nun ye-
mekli görüşmesine ilişkin servis
edilen MOBESE görüntülerine deği-
nilerek, İBB’nin gösterdiği hassasi-
yetin İçişleri Bakanlığı tarafından da
gösterilmesi istendi. 
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Partisinin grup toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert

sözlerle yüklenen İYİ Parti Genel Ba-
şakanı Meral Akşener, “Ülkemizi her
geçen gün, adım adım uçuruma sü-
rükleyen, tek bir sistem, tek bir adam,
tek bir yanlış var. O yanlış sensin, sen.

O yanlış sensin
Sayın Erdoğan”
dedi. Ekonomik
kriz hakkında da
konuşan Akşener,
“Her geçen günü
yeni bir zamla
açıyor, yeni bir
kaygıyla bitiriyo-
ruz” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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Tek bir sistem
tek bir adam!

UÇURUMA SÜRÜKLENİYORUZ

İYİ Parti, Arnavutköy'de “Anlat
İstanbul” Programı çerçevesinde

saha çalışması yaptı, esnafı dinledi.
Genel İdare Kurul Üyesi Özdemir
Polat, yaptığı açıklamada, “İlçelerde
edindiğimiz bilgiler, Genel Merkez'de

derlendikten sonra Sayın
Genel Başkanımız

Meral Akşener’e
rapor halinde

aktarılıyor”
dedi. 
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DEPREM HANGi GÜN 
OLACAK BiLMiYORUZ

Fatih'te Bezmialem Vakıf
Üniversitesi'nde 'İstan-

bul'da Deprem ve Tsunami Tehli-
kesi' konulu panel düzenledi.
Panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü
Ersoy deprem ve tsunami hak-
kında bilgiler paylaştı. Ersoy,
“Türkiye'de pek çok fay zonu var
bu fay zonları da büyük deprem-
ler oluşturabiliyor. Tarihsel 
dönemde oluşturmuş, gelecek 
dönemde de oluşturabilecek. 

Dolayısıyla fay zonlarını çok iyi
tanıdığımız için nerelerde stres
var, nasıl deprem olacak, yaklaşık
ne aralıklarda olacak bunu yer bi-
limciler biliyor. Bizim bilemediği-
miz tam zamanı, tam büyüklüğü
ne olacak bunlar konusunda 
bilgimiz yok. Marmara'da yakın
gelecekte 7'den büyük deprem
olacak diyoruz ama hangi gün
olacak bilmiyoruz. Bunu da dün-
yada hiç kimse bilmiyor” dedi. 
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TÜRKiYE’NiN YÜZDE 100’Ü 
DEPREM BÖLGESi

Depremle ilgili gerekli
önlemlerin alınmadığını

ifade eden Ersoy, “Kentsel dönü-
şüm henüz her yerde faaliyete
geçmiş değil. Yapılarımızı dep-
reme karşı güçlendirmezsek nasıl
dirençli şehirler elde edeceğiz?”
diye konuştu. Türkiye'nin yüzde
100'ünün deprem bölgesi oldu-
ğunu belirten Ersoy, “Marmara'da
geçmiş tarihte büyük depremler
var. En büyük deprem de küçük

kıyamet denilen 1509 depremi. 
Bu depremin 7.7 olduğu düşünü-
lüyor. 7.7 ise Kocaeli depremi gibi
2.8 kat daha büyük bir deprem de-
mektir. O yüzden 7.7 çok yıkıcı
olabilir. Bir deprem geçmişte 
olmuşsa gelecekte de olabildiğini
gösterir. Böyle bir potansiyel 
Marmara'da var. Doğrultu atımlı
fayların verebileceği maksimum
büyüklük 8 büyüklüğüdür” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Deprem ve tsunami konulu panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü 
Ersoy, “Türkiye sınırları içerisinde 8'den büyük deprem olmaz, imkansız.
Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 
9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” dedi
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BiRi BAKANI
GÖZETLiYOR!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'nin kendisini izlettiğini
açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada ise izleme olayı
doğrulanarak, “Sayın İçişleri Bakanını izlediği tespit edilen
personel hakkında derhal gereği yapılmıştır” denildi

Meral Akşener

Beyoğlu'nda Serdar Yılmaz'ın
öldürülmesi, kızı Nazar 

Yılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili dava-
nın ilk duruşması görüldü. Serdar 
Yılmaz'ın eşi Seda Yılmaz, “Sanıkları
7 yıldır tanırız, kiracılarıyız, aramızda
husumet vardı. Eşime, bilinçli 

şekilde, silahla
ateş ettiler” dedi. 
Serdar Yılmaz'ın
kızı Nazar Yıl-
maz ise “Artık
babamız yok. 
En ağır şekilde
Cezalandırılma-
larını istiyorum”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 3
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Artık bizim 
babamız yok!

BİLEREK ATEŞ ETTİLER

Nazar Yılmaz

Kentsel dönüşüm mağdurları-
nın zorla tahliyeye karşı nöbet

eylemi başlattığı Beykoz Tokatköy 
Mahallesi’nde tepkilere rağmen evlerin
elektrikleri kesildi. Mahalle halkı, 
Beykoz Belediyesi’ne “Çocuklarımızı
evde bıraktık, darbe var diye belediye-
nin önünde nöbet tuttuk. Yüzünüze, 
gözünüze, dizinize dursun” diye 
tepki gösterdi. Eylemcilerin, “Kentsel
evet, rantsal hayır” yazılı dövizler
taşıdığı görüldü. 
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Kentsel evet
rantsal hayır

ELİNİZE YÜZÜNÜZE DURSUN!

ATATURK ALDI BIZ
VERMEYELIM!

“Medeniyetler Bahçesi” 
temasıyla düzenlenen Expo

2021 Hatay devam ediyor. İstan-
bul'dan gelen bir grup gazeteciye
Expo alanını gezdiren ve bilgi
veren Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş, “Hatay 12 yıldan 
beri savaşın gölgesinde bir şehir”

dedi. Hatay'ın yıllardan beri ciddi
bir mülteci sorunu ile boğuştu-
ğunu belirten Savaş, “Hatay, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Türkiye Cumhuriyeti’ne emanet
ettiği son serhat şehridir. Biz şehri-
mizi vermeyelim” diyerek tehlikeye
dikkat çekti. I SAYFA 16
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8’DEN BUYUK
DEPREM 
OLMAZ!

BİLEREK, ZOOM’LAYARAK
İZLEMİŞLER!

iŞ BiRLiĞi
SONUÇ
VERDi

İBB, Şile Belediyesi ve 7
köyün birleşimiyle kurulan

Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi’nin iş birliğiyle kurulan ‘Şile
Arıcılık Merkezi’ açıldı. İBB
Başkanı İmamoğlu, “Sağlıklı
bal üretimine olan titizliğimizi

buradan duyurduğumuz
zaman, bu İstanbul'umuzdan

bütün ülkeye, makul bir
biçimde dağıla-
caktır, diye dü-

şünüyorum”
dedi. I SAYFA  10
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Kanal İstanbul 
planları değişti

Kanal İstanbul’un çevresine
kurulacak Yenişehir’in 1’inci

etap imar planlarında, Arnavut-
köy’deki bir 'belediye hizmet alanı'
düzenlemesi nedeniyle mahkeme 
tarafından yürütmeyi durdurma ka-
rarı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararı
nedeniyle yaklaşık 110 bin metrekare-
lik alandaki 'belediye hizmet alanı'
fonksiyonunu yeniden düzenledi.
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İmamoğlu 
büyük şans

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun kurucusu ve onursal

başkanı olduğu Batı İstanbul Eğitim
Kültür Sanat Vakfı tarafından şehre
kazandırılan Galeri Beylikdüzü, 
düzenlenen törenle ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı. Sergiyi ziyarete
açan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü
ailesi olarak oldukça şanslıyız.
Çünkü sanatı seven, sanatçılara
değer veren eşsiz bir Beylikdüzü 
evladına sahibiz” dedi. I SAYFA 4
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Başından beri 
söylüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Pınar

Gültekin cinayeti davasıyla ilgili 
açıklama yaptı. “Sonuna kadar süreci
takip edeceğiz. Haksız tahrik uygu-
lanmaması gerektiğini başından beri
söylüyoruz” diyen Bakan Yanık, 
“Bu davada haksız tahrik yanlış bir
değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak
söylüyorum faili cesaretlendiren bir
eylemdir” ifadelerini kullandı. Mah-
kemenin zanlıya uyguladığı haksız
tahrik’ indirimi büyük tepki çekmişti. 
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Marmara depremine bir milli güvenlik
sorunu gibi bakmak gerektiğini belirten
Prof. Dr. Ersoy, "Türkiye sınırları içerisinde
8'den büyük deprem olmaz, imkansız.
Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan
Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 
9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir.
Bu da bizi etkileyebilir" dedi.
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İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu
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Genel Başkan’a
rapor ediyoruz

TOPLU ULAŞIMA
YENi TARiFE!

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi,

UKOME toplantısında
sınırlı kullanım bilet tari-
fesi alınan kararla üç 
geçişlik bilet 32 liradan
35 liraya,10 geçişlik bilet
88 liradan 90 liraya 
yükseldi. Beş geçişlik bilet

ise 49 liradan 45 liraya 
indirildi. Ayrıca Sabiha
Gökçen Havalimanı'na
SA-1, SA-2, SA-3 otobüs
hatlarının ücret tarifesi-
nin belirlenmesi ve
faaliyete açılması teklifi,
reddedilerek alt komis-
yona gönderildi. I SAYFA 9

ç

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Müzeyyen Çelik, kilo vermek

için izlenecek yöntemlerin; kişinin
yaşı, metabolizması, hastalıkları
gibi birçok faktöre göre değiştiğini
vurguluyor. I SAYFA 2
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5 KİLO VERMEK
MÜMKÜN AMA!

Deprem ve tsunami konulu panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü 
Ersoy, “Türkiye sınırları içerisinde 8'den büyük deprem olmaz, imkansız.
Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 
9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” dedi



Yaz aylarında artan sıcaklıklarla 
kıyafetlerin incelip kiloların 
ortaya çıkması pek çok kişide acil 

kilo verme isteğini beraberinde getiriyor. 
Bu nedenle şok diyetlere yönelmek, bi-
limsel olmayan yöntemlerle zayıflamaya 
çalışmak ise sağlık açısından ciddi has-
talıklara zemin hazırlayabilirken, hayati 
riske dahi yol açabiliyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, bunun 
için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. 

Günde 2 litre su için
Günde iki litre su içerek vücudunuzdaki 
toksinlerin dışarı atılmasını sağlayabi-
lirsiniz. Toksinlerden temizlenmiş bir 
vücut daha kolay yağ yakımı sağlarken, 
yeterli sıvı alımı iştah kontrolü de sağla-
yarak zayıflamanıza yardımcı olacaktır. 
Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki 
damla meyve suyu veya taze meyve 
parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk 
bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin 
kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limo-
nata, ayran, kefir, maden suyu en doğru 
seçimlerdir. 

Bol sebze tüketin
Sebzeler, birçok hastalıktan korunmada 
etkili olduğu gibi, içeriğindeki zengin lif 
yapısıyla sağlıklı kilo vermede de kritik 
rol oynuyor. Her öğünde salata veya zey-
tinyağlı sebze tüketimine özen gösterin. 
Lifli besinler bağırsakları çalıştırırken, 
tokluk hissini artıracağı ve tokluk süresi-
ni uzatacağı için; gereksiz kalori alımının 
önüne geçmenize yardım ederek kilo 
verme sürecini kolaylaştırır.

Meyveyi abartmayın
Yaz meyvelerinin sağlığa faydaları oldu-
ğu gibi, aşırı tüketiminde zarar verebildi-
ğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Müzeyyen Çelik “Meyve suyundan 
ziyade meyvenin posasıyla yenilerek 
tüketilmesi gerekir. Porsiyon ölçülerine 
dikkat edilmesi de çok önemlidir. İnce 1 
dilim karpuz, 10 orta boy erik, 10-12 orta 
boy çilek, 15 adet üzüm veya 10-12 kiraz 

1 porsiyon meyve ölçüsüdür. ‘Nasılsa za-
rarsız’ diyerek 1 kilogram meyve yeme-
yin. Porsiyonu kontrol ederek hem kan 
şekerinizdeki dalgalanmaların önüne 
geçebilir hem de gereksiz şeker ve kalori 
alımını önlemiş olursunuz. Meyvelerin 
içeriğinde bulunan fruktoz şekerinin de 
fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceğini 
unutmayın” diyor. 

Yağdan uzak durun
Yaz aylarında krema, mayonez, yağlı 
sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve 
yağda kızartmaların tüketiminden kaçı-
nılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların 
kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma 
ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve 
fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri 
uygulanmalıdır. Fındık, ceviz, badem 
gibi kuruyemişleri  günlük tükettiğiniz 
yağ miktarını azaltarak kullanabilir, 
kendinize ara öğünler oluşturarak ana 
öğünlerdeki kalori alımını azaltabilirsi-
niz. Böylece kilo kontrolünü de sağlamış 
olursunuz.

Sofranızda yer açın
Yoğurt,  bağırsak düzenleyici olması 
ve yararlı bakteri içermesi sebebiyle 
önemlidir. Aynı zamanda serinletici 
olan yoğurt içerdiği kalsiyumla sadece 
kemik ve dişler için değil, içeriğindeki 
magnezyum ve potasyumdan dolayı 
kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için 
de önemlidir. Potasyum diğer taraftan 
vücuttaki su, asit ve baz dengesi için 
de gereklidir. Yoğurdu, cacık veya 
ayran şeklinde tüketmek daha fazla sıvı 
alımını sağlar. Özellikle terle kaybolan 
minerallerin başta sodyum olmak üzere 
yerine konmasında ayran ve cacık kimi 
zaman ilaç yerine geçer. İçeriğindeki 
karbonhidrat, protein ve yağ nedeniyle 
özellikle spor sonrası tercih edilebilecek 
fonksiyonel bir besin grubudur. Aynı za-
manda içeriğindeki kalsiyumla özellikle 
karın çevresindeki yağlanmanın azalma-
sına yardımcı olacağından her gün bir 
kase yoğurt yemeye ya da 1 bardak kefir 
içmeye özen gösterin. Yaz aylarında  
serinlemek ve tatlı ihtiyacını karşıla-

mak için dondurma tüketilebilirsiniz. 
Ancak porsiyona dikkat etmekte fayda 
olacaktır. Akşamları yemekten en az 
2 saat sonra 1 top dondurma yenebilir 
ama kilo vermek isteyenler için bu sıklık 
sakıncalı olacağından aşırıya kaçmama-
ya dikkat edin. 

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
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biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.
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Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
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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.
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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
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bir neden verdiğini söylüyor.

2 16 TEMMUZ 2021 CUMA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
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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-
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dirim sorunlarına neden olabilir.
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dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
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oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
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dengenin herhangi bir şekilde bozul-
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lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
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teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
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ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
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tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
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rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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STÜDYO Trio ya-
pımcılığında söz ve 
müziği kendisine 

ait olan “Savura Savura” 
isimli tekli şarkısıyla gü-
zel yorumcu Nuray müzik 
severlerle buluştu. “Sa-
vura Savura” isimli eserin 
aranjör koltuğunda 3 
başarılı isim Ferhat Uçar, 
S.Uğur Özcan, Deniz Arslan 
otururken ortak çalışmanın 
üstün performansını da ser-
gilediler. “Savura Savura” 
isimli şarkının Klip yönet-
menliğini Melih Kahveci 

üstlenirken, İzmit Gölcük 
nüzvetiye köyünde doğal 
güzelliklerinde tamamlan-
dı. Özel yaşantısında eğlen-
ce aramadığını bununda ki-
şileri şaşırttığını ifade eden 
güzel yorumcu Nuray “Ben 
en güzel eğlenceyi sahnede 
yaşıyorum. Beni sevenlerle 
şarkılar söyleyip oynuyoruz. 
Başka eğlence tarzıda beni 
mutlu etmiyor. Birde benim 
yazdığım ve seslendirdiğim 
eserleri milyonlar söyledi mi 
değmeyin keyfime, başka 
ne isterim” dedi. 

CINSEL yolla bulaşan Human 
Papiloma Virüsün (HPV) neden 
olduğu rahim ağzı kanserinden 

korunmak için HPV aşısı yapılması gere-
kiyor. Ancak toplumda HPV aşılarıyla il-
gili yanlış bilgiler, aşı konusunda gereken 
özenin gösterilmemesine ve hastalığın 
yaygınlaşmasına yol açabiliyor. Doç. Dr. 
Veysel Şal, HPV aşılarıyla ilgili bilinmesi 
gerekenleri anlattı. 

Bağışıklık düşük
“Her yıl yaklaşık 500 bin kadına rahim 
ağzı kanseri tanısı konulmaktadır” diyen 
Şal, “Genellikle cinsel temas yoluyla 
bulaşan ve rahim ağzı kanserlerinin 
neredeyse tümünden sorumlu olan 
HPV, kadınlarda genellikle çok belirti 
göstermez ve oldukça bulaşıcıdır. Çoğu 
kadın, hayatının bir döneminde karşılaş-
tığı HPV virüsünü kendi vücut savunma 

sisteminin yardımı ile yener. Bazı HPV 
virüsleri ise bu savunma sisteminden 
güçlü çıkar ve rahim ağzı kanserine ne-
den olabilir.  Erkeklerde ise ağız, yutak, 
anüs ve penis kanseri ile genital bölgede 
siğillere neden olmaktadır” ifadelerini 
kullandı. Şal, “HPV virüsü kaybolup 
yeniden bulaşabilen bir virüstür. HPV 
geçirdikten sonra bağışıklık oranları 
maalesef yüksek değildir. Bu nedenle aşı 
önemli bir yer tutmaktadır” dedi. 

Bilmeniz gerekenler
Şal, “HPV aşıları tüm dünyada 15 yıla 
yakın süredir kullanımdadır. İlk çıktıkla-
rında 2’li ve 4’lü yani en sık görülen HPV 
türlerinin 2’sinden veya 4’ünden koruyan 
aşılar bulunmaktaydı ancak son yıllarda 
9’lu türleri çıkmıştır. Ülkemize henüz 
9’lu aşı gelmemiştir. Türkiye’de şu an 
için 4’lü kullanılmaktadır ancak çapraz 

koruma özelliğinden dolayı 4’lü ve 9’lu 
aşı sonuçlarının aynı olduğu görülmekte-
dir. 100’ün üzerinde ülke HPV aşılarını 
ulusal aşı programı kapsamında rutin 
olarak uygulamaktadır. 9-15 yaş arasın-
daki kadınlarda ve erkeklerde aşı öne-
rilmektedir. Özellikle bu yaş döneminde 
2 doz yapılmaktadır, 0 ve 6. ayda yapılır. 
15 yaş üzerinde ise 26 yaşına kadarki 
döneme kadar HPV aşısı önerilmektedir. 
Şu an ABD’de 45 yaş altında herkese 
tek doz önerilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkeleri ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
15 yaşından sonraki dönemde 0, 2 ve 6. 
ayda olmak üzere 3 doz önerilmektedir. 
Genelde bir üst sınır yaş yok ancak yaş 
arttıkça aşının etkinliği azalmaktadır. Aşı 
öncesinde HPV’nin varlığı veya yokluğu 
önemli değildir. Çünkü yüzde 90 geçici 
bir enfeksiyondur, yüzde 10 kalıcıdır” 
açıklamasını yaptı. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, kilo vermek için izlenecek yöntemlerin; kişinin yaşı, metabolizması, 
hastalıkları, günlük yaşam alışkanlıkları, gün içerisindeki hareketliliği gibi birçok faktöre göre değiştiğini vurguluyor. 
Herhangi  bir sağlık problemi olmayan kişilerin bazı kurallara dikkat ederek ayda 5 kilo vermelerinin mümkün 
olduğunu söyleyen Çelik, bunun için dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

TÜRKAN ERVAN

Değmeyin keyfime

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen YKS geride kaldı. Adaylar heye-
canla 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtilen sonuçlarını bekliyor. Bilgi kirliliğine 
karşı adayları dikkatli olmaya davet eden uzmanlar, adayların bölüm, alan se-
çimini netleştirmesi gerektiğini belirtiyor, bunun için ‘Kariyer Testi’ni öneriyor

ÜSKÜDAR Üniversite-
si Eğitim Kurumları ve 
Rehberlik Hizmetleri 

Yöneticisi, Uzman Psikolojik 
Danışman ve Kariyer Danış-
manı Ece Tözeniş, YKS’nin 
ardından tercih dönemine iliş-
kin değerlendirmede bulundu. 
18-19 Haziran 2022 tarihle-
rinde tamamlanan YKS’den 
sonra adayların sonuçların 
açıklanmasını beklediğini 
kaydeden Kariyer Danışmanı 
Ece Tözeniş, “ÖSYM tarafın-
dan ilan edilen sınav takvimi-
ne göre 2022- YKS sonuçları, 
20 Temmuz 2022 tarihinde 
açıklanacak. Sonuçların açık-
lanmasının ardından da tercih 
işlemleri başlayacaktır.” dedi.  

Bilgi kirliliğine dikkat
2022 YKS tercihlerinin baraj 
puanların kaldırılması ne-
deniyle önceki yıllara göre 
biraz daha farklı geçeceğini 
kaydeden Tözeniş, “Ama 
şunu unutmayın ki karmaşık 
dönemler her zaman fırsat-
ları da beraberinde getirir” 
uyarısında bulundu. Tözeniş, 
tercih dönemine kadar birkaç 
öneride bulundu:n “Eğer 
hala bölüm seçimi konusunda 
kararsızsanız Kariyer Testini 
doldurarak size en uygun 
bölümlerin neler olduğunu 
görebilirsiniz. 2022 Yük-
seköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzu henüz 
açıklanmadı. Kılavuz açıklan-
dığında resmi tercih ve kayıt 
tarihlerini, yeni açılan üni-
versiteleri, yeni açılan bölüm/
programları, bölüm/program-
ların kontenjanlarını görebi-
leceğiz. Bu yıl 
baraj puanların 
kaldırılması 
nedeniyle Tıp, 
Diş, Mühendis-
lik, Öğretmenlik, 
Hukuk, Ecza-
cılık, Mimarlık 
gibi baraj başarı 
sırasının oldu-
ğu bölümler 
haricinde kalan 
bölüm/program-
ların puanları 
ve başarı sıra-
ları olmayacak-
tır. YKS’de, 
TYT’deki 120 
soru ile AYT’de-
ki 80 sorudan 
toplam 1 net 
yapan adaylar 
tercih yapma 

hakkına sahip olabilecekler-
dir. Tercih döneminde mutla-
ka rehber öğretmenlerinizden 
veya tercih danışmanlarından 
destek alın. Bilgi kirliliğine 
karşı dikkatli olun.” 

Mutlaka teyid edin
Tözeniş, “Hem bu dönemde 
hem de tercih döneminde 
sosyal medya üzerinden 
yapılan açıklamaların mutlaka 
YÖK veya ÖSYM sitesinden 
doğruluğunu teyit edin. Bu 
dönemler bilgi kirliliğinin 
en fazla olduğu dönemler. 
Tercih etmeyi düşündüğünüz 
bölümleri araştırmaya başla-
yabilirsiniz. Üniversitelerin 
web sayfalarından bölümlerle 
ilgili detaylı bilgilere ulaşabi-
lirsiniz. Ya da telefon, what-
sapp, sosyal medya hesapları 
gibi çok farklı mecralardan 
üniversite yetkililerine ulaşa-
rak aklınızdaki sorulara yanıt 
bulabilirsiniz. İmkanınıza 
varsa mutlaka üniversitelere 
giderek bilgi alın. Üniversi-
telerin düzenlemiş olduğu 
Tercih ve Tanıtım Günlerine 
katılarak bölüm hocaları, öğ-
renciler ile görüşme yapabilir, 
eğitim alacağınız alanları bire 
bir görebilirsiniz. Heyecan-
la sonuçların açıklanmasını 
bekliyorsunuz. Fakat bu 
dönemde biraz sınav, tercih 
konuşmalarından uzak kala-
rak sınava çalıştığınız yılların 
yorgunluğunu atmaya çalışın. 
Sonuç ne olursa olsun sizin 
gösterdiğiniz çaba ve harca-
dığınız emek her şeyden daha 
kıymetli, bunu aklınızdan 
çıkarmayın” uyarısını yaptı. 

TERCİH ZAMANI!

HPV AŞISI ŞART

5 KİLO VERMEK 
MUMKUN AMA!

Spor yapmayı 
ihmal etmeyin!
SAĞLIKLI beslenmenin altın ku-
ralı her zaman porsiyon miktarına 
dikkat etmektir. Ancak yaz ayların-
da özellikle tatillerde açık büfeden 
dolayı fazla besin tüketimine eğilim 
oluyor. Bu durumda ilk önce hazır-
lanan yemekleri gözden geçirmek, 
seçtiğiniz yemeklerden az az almak, 
tabağınızı doldururken salatalar-
dan başlamak, özellikle bol yeşillik 
ve sebze tüketmek sizi bol kalorili 
yiyeceklerden koruyacaktır. Bu 
kontrolü sağlayarak hem gözünüz 
hem karnınızı doyurmuş olmanın 
yanında gereksiz kalori almadan 
zayıflama sürecini hızlandırmış 
olursunuz. Beslenme ve Diyet Uz-
manı Müzeyyen Çelik “Sağlıklı ve 
zinde bir vücut için haftanın en az 3 
günü spor yapmayı ihmal etmeyin. 
Eğer insülin direnciniz ve hipog-
liseminiz yoksa sabah aç karnına 
yapılan egzersizler metabolizmanın 
daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. 
Düzenli yapılan spor; vücuda giren 
fazla enerjinin tolere edebilmesi 
için vücuda yardım eder. Bunun ya-
nında  yapılan sporla kas ağırlığının 
artması durumunda vücudunuzun 
enerji yakma kapasitesini artırarak 
ve kilo verme sürecinize yardımcı 
olur” diyor. 

Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alan rahim ağzı 
kanseri her geçen gün artış gösteriyor. Rahim ağzı kanserinin erken 
dönemde belirti vermemesi ve yavaş gelişmesi sebebiyle rutin tarama 
programları bu hastalıkla etkin mücadele açısından büyük önem taşıyor



ARTIK BİZİM 
BABAMIZ YOK!
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

rüklenerek bırakıldığını söyledi. Olay yerine polis ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağaçlık alana 
bırakılan kişinin silahla vurulduğunu ve olay yerinde 
hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma 
başlatan ekipler, cesedin Azerbaycan uyruklu Mü-
bariz Nuriyev olduğu tespit etti. Çevredeki güvenlik 
kameralarını inceleyen ekipler, Nuriyev’in damadı 
H.H.S tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. 
H.H.S evide gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 
ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüpheli-
nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKIRKÖY 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen 
duruşmaya, tutuklu sanık 

Mesut Öztürkmen getirildi. 
Mağdur Anna Butim ve taraf 
avukatları duruşmada hazır 
bulundu. Duruşmada İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci 
Ceza Dairesi’nin bozma ilamı 
okundu. Mahkemenin, mağdur 
Anna Butim’in yaralanmasının, 
‘yüzde sabit iz, organlardan 
birinin işlevinin sürekli zayıfla-
ması ya da yitirilmesi konusun-

da’ yetersiz rapora dayanılarak 
karar verdiği belirtildi. Ayrıca 
sanık Öztürkmen’in eylemini 
‘tasarlayarak’ işleyip işleme-
diğinin kesin olarak belirlen-
mesi gerektiği belirtildi. Sanık 
Öztürkmen, “Mahkemenizden 
beraatimi ve tahliyemi talep 
ederim. Tutukluğumdan dolayı 
mağdur durumdayım” dedi.

İlla ölmesi gerekmiyor

Mağdur Anna Butim ise şikaye-
tinin devam ettiğini belirterek, 

sanığın cezalandırılmasını 
istediğini söyledi. Mahkeme 
heyeti mağdur Anna Butim’in 
nöroloji bölümünde sinir 
kaybı olup olmadığı konusun-
da muayene ve tetkiklerin 
yapılarak, Adli Tıp Kurumu’na 
gönderilmesini istedi. Adli Tıp 
Kurumu’nun incelenmesin-
den sonra düzenlenen rapor 
mahkemeye sunulacak. Duruş-
ma sonrasında Bakırköy Adalet 
Sarayı önünde açıklamalarda 
bulunan Anna Butim’in avu-

katı Tuba Özel, “İlla kadınların 
ölmesi gerekmiyor. Başlarına 
bir şey gelmeden de cezaların 
kalıcı, etkin bir şekilde uygu-
lanması için tüm mücadelemiz” 
dedi. DHA

Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla kestiği iddiasıyla, hakkında 11 yıl hapis cezası 
verilen Mesut Öztürkmen’le ilgili karar, ‘yetersiz rapor’ gerekçesiyle istinafta bozul-
du. Sanığın, eylemini tasarlayarak mı yaptığının kesin olarak belirlenmesi istendi

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davanın ilk 
duruşmasına tutuklu sanıklar 

Bekir Aras ve Hasan Aras getirilir-
ken, şehir dışındaki tutuksuz sanık 
Oğuzhan Karcıoğlu SEGBİS ile 

bağlandı. Öldürülen 
Serdar Yılmaz’ın 
eşi Seda Yılmaz ve 
olayda yaralanan 
kızı Nazar Yılmaz 
ile taraf avukatları 
duruşmada hazır 
bulundu.

Husumetimiz vardı
Tutuklu sanık Bekir 
Aras ifadesinde, 
Serdar Yılmaz ile 4 
yıl önce bir tartışma 
yaşadıklarını ve 
aralarında husumet 
olduğunu belirtti. 
Aras, olayın yaşan-
dığı gün, kardeşiyle 

arasında bir gerginlik yaşandığı-
nı, öfkeyle elindeki alkol şişesini 
kırdığını anlattı. Seslerden rahatsız 
olan Serdar Yılmaz’ın damadı 
Metin isimli kişinin, kendisine sert 
tepki gösterdiğini söyleyen sanık 
Aras, şöyle devam etti: “Siz de 
o kadar düğün dernek yaptınız, 
biz ses çıkarmadık dedim. Me-
tin’le tartıştık, boğazıma sarıldı 
beni silkeleyip yere iterek oradan 
ayrıldı. Tekrar geleceğini söyledi. 
Bende korktuğum için silahımı 
yanıma aldım. Odada televizyon 
izliyordum. O sırada kapıdan sesler 
geldiğini duydum. Kapıya doğru 

dönünce Serdar’la göz göze geldik. 
O sırada kardeşim yere düşünce, 
vurulduğunu düşündüm. Serdar da 
elini beline doğru atınca, yanımda 
bulunan silahla ona doğru ateş 
ettim, kendini yere attı. Kalabalık 
oldukları için olay yerinden kaçtım. 
Silah ağırlık yaptığı için denize at-
tım. Kaçarken kendi kendime, nefsi 
müdafaa yaptım, neden kaçıyorum 
diye sordum. Kaçarsam suçlu olu-
rum diye düşünerek karakola gidip 
teslim oldum” dedi.

Birkaç kez ateş etti
Tutuklu sanık Hasan Aras ise 
savunmasında “Aileyi 5-6 yıldır 
tanıyoruz, üst katımızda otururlar. 
Olay günü abimle tartıştık. Tartış-
ma sorasında abim duvara birkaç 
bir şey attı. Sonra yanımıza Metin 
geldi ‘Duvara ne atıyorsunuz’ dedi. 
5-6 kişiyle gelmişlerdi. Sonra bize 
‘Ben birazdan geri geleceğim, 
göreceksiniz’ dedi ve gitti. Sonra 
Serdar geldi, saldırmaya başladılar. 
O an abim yere doğru birkaç kez 
ateş etti. Serdar’la birlikte gelenler 
de bulunduğumuz dernek binasına 
şişe filan atmaya başladılar. Ben-
de kendimi lavaboya kilitleyerek 
polisi aradım. Suçsuzum tahliyemi 
ve beraatimi talep ediyorum” diye 
konuştu. Tutuksuz sanık Oğuzhan 
Karcıoğlu ise olayla ilgisi olmadığı-
nı belirterek beraatını talep etti.

Pencereye şişe attılar
Maktulün eşi Seda Yılmaz ise 
“Sanıkları 7 yıldır tanırız, kiracı-
larıyız, aramızda husumet vardı. 

Olay günü kızımın kına gecesi vardı. 
Kına gecesi bitince eve çıktık. Evde 
pencere kenarında otururken, alkol 
şişesi attıklarını gördüm. Eşim 
neden attıklarını sorunca tartışma 
çıktı, aşağı indi. Ben de peşinden 
indim. Eşim derneğe girince Hasan 
eşimin boğazına sarıldı. Ben onları 
ayırmaya çalışırken, Hasan Aras 
silahın tersiyle arkadan bana vurdu. 
Sonra eşime, bilinçli şekilde, silahla 
ateş ettiler. Eşim vurulduktan sonra 
onu çekmeye çalıştım. Nazar o 
anda babasını kurtarmaya gelince 
o da yaralandı. Şikayetçiyim” diye 
konuştu.

Bana doğru ateş etti
Serdar Yılmaz’ın kızı Nazar Yılmaz, 
“Sanıklar evin penceresine şişe 
attılar, annem de önünde oturu-
yordu. Babam neden attıklarını 
sordu, Ayhan diye biri babama 
küfür edince babamda aşağıya indi. 
Aşağıda tartışmaya başladılar. Bekir 
babamın üzerine doğru silahla ateş 
etti. Annem de onu kenara çekmeye 
çalışıyordu. Sonra bana doğru ateş 
etti. Kurşun bacağıma isabet etti. 
Artık babamız yok. Milli basketbol 
seçmelerine gitmiştim, spor hayatım 
bitti. Sanıklardan şikayetçiyim, en 
ağır şekilde cezalandırılmalarını isti-
yorum” dedi. Mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıklar Hasan Aras ve Bekir 
Aras’ın tutukluluk halinin devamına 
karar verdi. Heyet, kamera görün-
tülerinin incelenerek rapor alınması 
için dosyayı bilirkişiye gönderil-
mesine karar vererek, duruşmayı 
erteledi. DHA

Beyoğlu’nda Serdar Yılmaz’ın öldürülmesi, kızı Nazar Yılmaz’ın yaralan-
masıyla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Serdar Yılmaz’ın eşi Seda 
Yılmaz, “Sanıkları 7 yıldır tanırız, kiracılarıyız, aramızda husumet vardı. 
Eşime, bilinçli şekilde, silahla ateş ettiler” dedi. Serdar Yılmaz’ın kızı Na-
zar Yılmaz ise “Artık babamız yok. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi

KÖRÜKLERE 
ZULALAMIŞLAR!

IL Emniyet Müdürülüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 
uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde 

ihbar bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan 
fiziki ve teknik takiplerin ardından 4 Mayıs’ta 
bazı şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 
O operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 
ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı de-
rinleştiren ekipler, Kâğıthane, Küçükçekme-
ce, Avcılar, Büyükçekmece, Bahçelievler ve 
Pendik’te 8 farklı operasyonun ardından  5’i 
yabancı toplam 12 kişiyi gözaltına aldı.

Arama yapıldı
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan 
aramalarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo 
Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin, 
5 kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçiril-
di. Gözaltına alınan şüphelilerinden 11’i çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 
operasyon anları ise polis kameralarına yan-
sıdı. Görüntülerde kaçan bir aracı kovalayan 
ekiplerin, araç sürücüsünü yakaladığı anlar ile 
bir TIR’ın fren körüklerine gizlenen uyuştu-
rucunun çıkarıldığı anlar görülüyor.  DHA

İstanbul’da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti 
yapanlara yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi. 
Operasyonlarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo 
Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin, 5 
kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçirilirken, 
12 şüpheli de gözaltına alındı

DAVANIN iddianame-
sinde Beyoğlu’nda 21 
Eylül 2021 tarihinde 
gerçekleşen olayın, gü-
rültü nedeniyle başladığı 
belirtiliyor. Sanık Bekir 
Aras’ın, tartıştığı Serdar 
Yılmaz’a 7-8 el ateş et-
tiği, mermilerden 5’inin 
öldürücü nitelikte olduğu 
bildirilen iddianamede, 
şüphelilerin aynı kasıtla, 
fikir ve eylem birliği içe-
risinde hareket ettikleri 
de belirtildi. Şüpheliler 
Bekir Aras, Hasan Aras 
ve Oğuzhan Karcıoğ-
lu’nun ‘Kasten öldür-
me’, suçundan müebbet 
hapis ve ‘Ruhsatsız silah 
bulundurma’ suçundan 
3’er yıldan 9’ar yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandı-
rılmaları talep edildi.Başakşehir’de 

damat cinayeti

Planlı şekilde 
hareket etmişler

İSTİNAFTAN DONDU!

12 yıl hapis cezası
Sultangazi TEM Otoyolu’nda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler 
ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralan-
masına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul’a şehit ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE- Kilit Operasyonu’nda 
görev yapan Piyade Uzman 
Çavuş Sercan Baş (26) terörist-

lerin açtığı taciz ateşi sonucu dün şehit 
oldu. Kağıthane’de yaşayan aileye acı 
haberi sağlık ekibiyle gelen askeri yet-
kililer verdi. Şirintepe Mahallesi’ndeki 
şehit evinin bulunduğu sokağa Türk 
bayrağı asılırken, sokakta taziye çadırı 
kuruldu. Piyade Uzman Çavuş Sercan 
Baş’ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım 
Cami’sinde öğle vakti kılınacak nama-
zın ardından Edirnekapı Şehitliği’nde 
toprağa verilecek. Polat Osmanoğlu 
“Biz bu mahallede 40 senedir oturuyo-
ruz. Çocukluğu burada geçti. Babasını 
da onu da tanıyorduk. Allah rahmet 
eylesin. Çok iyi insandı. Mahallede hiç 

kimseye zararı olmadı. Ailesinin de 
mahallemizin de başı sağ olsunö dedi. 
Şehit Piyade Uzman Çavuş’un yakını 
olduğunu dile getiren Mustafa Yavuz 
“Çok efendi bir çocuktu. İyi bir vatan 
evladıydı. Bayramlarda izine geldi-
ğinde görüşürdük, büyüklerini sayar 
severdi” diye konuştu. DHA

Pençe- Kilit Operasyonu’nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan 
Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş’ın Kağıthane’deki baba ocağına ateş düştü

ISTANBUL 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmaya tutuklu 
sanık Caner Erdoğan getirildi. 

Duruşmada taraf avukatları da hazır 
bulundu. Duruşmada savunma yapan 

Caner Erdoğan, 
araç kullanırken 
alkol almadığını 
belirterek, “Ben 
bir şişe alkol al-
dım, kaza 2-3 saat 
sonra gerçekleşti. 
Karakolda kan 
testi talebinde 
bulundum ancak, 

kabul edilmedi. Sol şeritte seyir halinde 
değildim, önümdeki araç görüşümü ka-
patmıştı. Yol hafif virajlıydı. Yol düzgün 
olsa bu insanlar da orada kaza yapma-
mış olacaktı. Kaza yapan araç, sağdaki 
emniyet şeridi yerine sol şeritte durmuş-
tu. Olay yerinde de güvenlik önlemleri 
alınmamıştı. İki aileyle iletişim kurmak 
istedik, bizimle görüşmek istemediler” 
dedi. Son sözünün sorulması üzerine ise 
Erdoğan, “Başıma gelen bu olaydan do-
layı çok pişmanım, keşke o gün evimden 
hiç çıkmasaydım. O yolu da hiç kullan-
masaydım da bunların hiçbiri başımıza 
gelmeseydi” ifadelerini kullandı.



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun 1990’lı yıllardan bu

yana oluşturduğu özel koleksiyonu,
şehrin yeni kültür sanat noktası Ga-
leri Beylikdüzü’nde bir araya geti-
rildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, eserleriyle katkı sunan
sanatçılar ve davetlilerin katıldığı
törenle Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık tarafın-
dan ziyarete açıldı. 

Başsağlığı diledi

Galerinin açılışında davetlilere ko-
nuşma yapan Çalık, İmamoğlu ai-
lesine, Dilek İmamoğlu’nun
amcasının vefatı nedeniyle taziyele-
rini ileterek sözlerine başladı. Baş-
kan İmamoğlu’nun galeri açılışının
ertelenmemesi isteği üzerine açılış
görevini kendisinin üstlendiğini
ifade etti. Başkan İmamoğlu ile bir-
likte Mustafa Kemal Atatürk’ün
"Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu an-
latım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa
müzik, resim ile olursa ressamlık,
oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina
ile olursa mimarlık olur” sözünü
ilke edinerek çalıştıklarını kaydeden
Çalık, “Bizler bu anlayışla İBB Baş-
kanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla
2014’te yola çıktığımızdan bugüne
kadar Beylikdüzü'nde artık gelenek-
sel hale gelen müzik günlerinden,
resim ve edebiyat çalıştaylarına,
heykelden tiyatroya kadar bu anlatı-
mın en güzel halini bu kentte inşa
etmeye gayret ettik. Bundan sonra
da inşa edeceğimizden şüphe duy-
mayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Oldukça şanslıyız

İlçede kültür sanatı geliştiren birçok
hizmeti hayata geçirdiklerini payla-
şan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Çalık, İBB Başkanı İmamoğlu’na şu
ifadelerle teşekkürlerini iletti: “Bey-
likdüzü ailesi olarak oldukça şanslı-
yız. Çünkü sanatı seven, sanatçılara
değer veren, onları destekleyen ve
de sanatı koruma altına alan eşsiz
bir komşuya, eşsiz bir Beylikdüzü
evladına sahibiz. Sayın Ekrem 

İmamoğlu bu kentin evladı olarak
şu an burada bulunan galerinin bu
kente kazandırılmasında çok önemli
bir görevi üstlendi. Bu sanat eserle-
rinin bir mimari mekan içerisinde
koruma altına alınması ve toplumla
buluşmasını sağladı. 39 ilçe içeri-
sinde 16 milyon İstanbulluya hiz-
met ederken bu kente kendini
adamış bir insan olarak her kentin,
her ilçenin böyle bir komşuya sahip
olmasını da yürekten diliyorum.”

Önemli katkı verecek

Galeri Beylikdüzü’nün gençleri ve

kadınları önceleyen bir sanat me-
kanı olarak hizmet vereceğini kay-
deden Çalık, “Galeri Beylikdüzü
zengin koleksiyonu, uluslararası
geçici sergileri, konservasyon bi-
rimleri, örnek eğitim programları,
çeşitli konserler, konferanslar ve
seminerleriyle çok yönlü bir mü-
zecilik ortamını bu kente sunacak.
İstanbul'un alışılmışın dışında
kültürel ve sanatsal zenginliğinin
merkez dışındaki ilçelerde olma-
sına çok önemli katkı verecek”
dedi.

BARIŞ KIŞ
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“ Benim Erdoğan’ın yanında olmam
hem insani hem de islami görevdir.”
diyen birinden bugün kurucusu ol-

duğu AKP'yi "Öksürmenin zamanıdır, ba-
ğırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin
vaktidir" sözleriyle eleştiriyor olması kişi-
nin geçmişte yaptıklarını unutmamız için
geçerli bir sebep değildi.

Çünkü bizler sürekli yapılan hatalara
yani “ne istediyseler verip“ sonra da kan-
dırıldık denilmesine ve bütün bunlardan
ders çıkarılmayıp sürekli aynı hataların
tekrarlanmasından sıkılmıştık.

Kaldı ki hiç kimse;

Tehdit alıyorum diyerek devletin namusu
Kozmik Odası'nın talan edilmesine vesile
olunmasına.

Ergenekon vs Balyoz davaları için 
“Türkiye bağırsaklarını temizliyor” 
denilmesine.

Fetö teröristi için “pardon hemen 
alınmayın lütfen” Cemaat lideri muhterem
Fethullah Gülen Hocaefendi’ye şükranla-
rını sunmak ve onun için göz yaşı 
dökülmesine.

Ve;
Cemaatin Aksiyon dergisine verilen söy-

leşide “Düzmece delil ve gizli tanıklarla

yürütülen Ergenekon ve Balyoz davala-
rında verilen kararlara destek veren ve o
davada görevli yargıç ve savcılar için; “On-
lara bütün Türkiye'nin, demokrasi adına
büyük bir borcu var” diyerek fetö teröristi-
nin hakim ve savcılarını kahraman ilan
eder gibi beyanat verilmesine “canınız sa-
ğolsun” dememizi bekleyemez.

Demek ki Sayın Arınç’ın “İslami görev
adına yaptım” dediği şeyler bunlardı.

Oysaki bizim bildiğim İslami görev “kul
hakkı yememek ve yedirmemek, yalan veya
yanlışlarla toplumu kandırmamak, kendin-
den olmayanı bertaraf etmemek, insanlara
eşit davranmak ve en önemlisi de daha
ağzı annesinden emdiği süt kokan çocukla-
rın kanlarıyla vatan yapılan Türkiye Cum-
huriyeti Devleti toprakların parsel parsel
satılmasına göz yummamaktır.

50 yıldır siyasetin içinde olan ve bunun
son 20 yılını Akp Hükümetinin her kade-
mesinde görev yapan biri nasıl oluyordu da
kurucusu olduğu Ak Partiyi 20 yıl aradan
sonra eleştirebiliyordu.

Dün bu tehlikeler yok muydu? Ya da sizi
bugün “vatansever, adaletli ve gençleri dü-
şünen bir ağabey olmaya iten asıl sebep

neydi?”
Ve bizlerin asıl merak ettiği konu 

içinde bulunduğunuz siyasi oluşumun
Atatürk ve onun kurduğu Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti ile nasıl bir hesaplaşma
içinde olunduğu idi.

Umarım bir gün gelir ve hem bu konu
ile ilgili hem de 80 milyonun namusu
“Kozmik Oda” talan edilme gerçeğini 
(yazacağınızı düşündüğüm kitabınızda)
okuma şerefine nail oluruz diye 
düşünüyorum.

Ve belki de kitabın bir köşesini onuru
ayaklar altına alındığı için intihar eden
Yarbay Ali Tatar’a rahmet, bir diğer köşe-
sin de ise Savcı Zekeriya Öz’ün lanetle
anıldığını okuruz diye düşünüyorum.

Bağırsaklar mı temizleniyordu?

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1647994)

Özellikleri: İstanbul İli Kartal İlçesi Yakacık Çarşı Mah. Suyabatmaz Sok. Yakacık Gizli Bahçe Konakları I
Blok No:14I Kartal / İstanbul  posta adresinde yer almaktadır. İstanbul İl Kartal İlçe Yakacık Mah. 11906 ada 
9 parselde 7.031,18 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 10 adet villa bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmaz I
Blok 9 nolu bağımsız bölüm olup site girişine göre sağdan ikinci sırada yer almaktadır. Taşınmaz 2 adet 
bodrum kat, 1 adet zemin kat, 1 adet normal kat ve çatı piesi bulunmaktadır. 2. Bodrum kat  kapalı otopark 
su deposu hidrofor makine dairesi sığınak ve wc hol ve depo hacimlerinden oluşmakta olup 195  m² alanlıdır.
1. Bodrum kat mutfak salon wc hol ve depo hacimlerinden oluşmakta olup 112 m² alanlıdır. zemin kat bina 
girişi salon 2 oda antre hol vestiyer mutfak 2 adet banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık
118 m² alanlıdır. Normal kat 3 oda antre banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup 113 m² çatı katı ise
hobi odası kazan dairesi ve teras hacimlerinden oluşmakta olup 33 m² alanlıdır. olmak üzere toplam 590 m²
alanlıdır. 

İmar Durumu :  04.05.2006 tarihli 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi uygulama imar planı kapsamında 
ayrık nizam Taks: 0,15-0,25 Kaks 0,40 H: 4 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. Belediye
sınırları içerisinde 18. Madde uygulaması görmüş tek başına yapılaşma engeli ve terki bulunmayan net imar
parselidir.

Adresi: İstanbul  İli Kartal İlçesi Yakacık Çarşı  Mah. Suyabatmaz Sok. Yakacık Gizli Bahçe Konakları  
I Blok No: 14/ I  Kartal / İstanbul  

Kıymeti : 18.500.000  TL KDV Oranı: %18 ‘dir. İlgili kanuna göre hesaplanır 
Muammen bedel  :18.685.000.TL dir.
Belgeleri teslim etme süresi : 23/06/2022  günü :9:00 – 12.07.2022 günü saat:17:00 arası  

teslim eder. Bu süre içinde geçici ödeme veya teminat  
mektubu belgesi eklenir. 

Belge Teslim Yeri   :  NAMIK KEMAL UYAR (TASFİYE MEMURU)
Adresi       : GEVHER NESİBE  MAHALLESİ, KOCASİNAN BULVARI 

KOCATÜRK APT.A BLOK NO: 92/1 KOCASİNAN/ KAYSERİ) 

1.Satış Günü    : 08.08.2022 saat 14.00-14,30 arası 
2.Satış Günü    :  08.09.2022 saat 14.00-14,30 arası
Satış Yeri : DİVAN İSTANBUL ASİA  E5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca     

34899 PENDİK / İSTANBUL 

SATIŞ ŞARTLARI 
1) İhale Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırımda Muammen Bedelin % 50 si ve satış giderlerini geç-

mek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Bu bedel Üzerinden % 18 KDV ayrıca hesaplanır, ve Tahsil edilir.
2) İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve

tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen bel-
geleri bulundurmak şarttır.
A. Gerçek Kişilerden: İkametgâh belgesi Nüfus cüzdan sureti Noter tasdikli imza beyannamesi Geçici temi-
nat mektubu veya makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyan-
namesi Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
B. Tüzel Kişilerden: Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) Dernekler için; dernek tüzü-
ğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Temsil durumunda Noter tasdikli vekalet-
name ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim
Beyannamesi.
C. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

3) Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 20 (yüzde yirmi) nispetinde hesap edilerek  alınacaktır.
Teminatların teslim yeri: Tasfiye Halinde Süntaş Sünger San. Tic. A.Ş. firmasının TÜRKİYE İŞ BANKASI

A.Ş. TR 40 0006 4000 0015 3530 0001 04 IBAN No lu hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-
soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi zorunludur Temi-
nat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte
ibraz edeceklerdir.

4) Tebliğat : Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde
alıcı, ihale bedelini ödeyecektir. (Tebliğat aynı gün yapılır) 

Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hak-
ları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım
gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

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

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NİN
2012/483 ESAS VE 2016 / 1042 KARAR

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA 
SURETİYLE SATIŞ İLANI:

hknsnmz59@hotmail.com

damgaweb@gmail.com

Hakan SÖNMEZ

IMAMOGLU
BUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANSBUYUK SANS
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurucusu ve onursal başkanı olduğu 
Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı tarafından şehre kazandırılan Galeri 
Beylikdüzü, düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergiyi ziyarete 
açan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü ailesi olarak
oldukça şanslıyız. Çünkü sanatı seven, sanatçılara değer veren, onları destekleyen ve
sanatı koruma altına alan eşsiz bir komşuya, eşsiz bir Beylikdüzü evladına sahibiz” dedi.

BUYUK SANS

Galeri Beylikdüzü’nün ilk sergisi
‘Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyo-
nu’nun küratörlüğüni İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
üstleniyor.  103 sanatçının imzasını
taşıyan değerli eserler; illüstrasyon-
dan desene, gravürden heykele,
baskı sanatından dijital sanata yak-
laşık 100 yıl boyunca devam eden
bir ifade arayışının döngüsüne ışık
tutuyor. Koleksiyonda toplamda
400’ün üzerinde eser yer alıyor. Ko-
leksiyonda, Türk resim sanat tarihi-
nin doğum yılları olan 1899-1925
aralığındaki sanatçılarının yer aldığı
bölüm bulunuyor. Bu bölümde;
Şeref Akdik, Sabri Berkel, Bedri
Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Bala-
ban, Cihat Burak, Adnan Turani
gibi sanatçılara ait serler yer alıyor.
Koleksiyonun diğer önemli payda-
sında ise 1940-1960’lı yıllarda

doğan ve Türkiye’nin sanat tari-
hinde özellikle eğitmen sanatçı/ta-
sarımcı rolleri ile öne çıkan
sanatçılardan oluşuyor.  Bu bö-
lümde, Süleyman Saim Tekcan,
Zahit Büyükişleyen, Hayati Mis-
man, Gürbüz Doğan Ekşioğlu,
Gülsün Karamustafa, Hüsamettin
Koçan, Aydın Ayan, Nevzat Sayın,
Mahir Güven gibi sanatçıların re-
simleri bulunuyor. Ekrem İma-
moğlu Sanat Koleksiyonu’nun
üçüncü önemli paydası ise 1980-
1990’lı yıllarda doğan; resim, fo-
toğraf, grafik, yeni medya, video
çalışmaları ile dikkat çeken güncel
isimlerden oluşuyor. Bu bölümde,
Osman Nuri İyem, Seçil Büyük-
kan, Nursun Hafızoğlu, Kaan Sa-
atçi, Özge Kahraman, Alper Aydın
ve Refik Anadol gibi sanatçıların
eserleri dikkat çekiyor.

EKREM İMAMOĞLU ÖZEL 
KOLEKSİYONU HAKKINDA

Büyükçekmece'de
MÜZiK DiNLETiSi
Büyükçekmece’de Dünya Müzik Günü kapsamında ‘’Müzede Ritim Atölyesi’’ ve
“Türk Halk Müziği Dinletisi’’ gerçekleşti. Dünya Müzik Günü kapsamında coşkuyla
kutlanan etkinliklere Büyükçekmeceli miniklerin ve ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Büyükçekmece Belediye-
si’nin Dünya Müzik Günü
kapsamında düzenlediği

halk dansları ve ritim eğitmeni Erdem
Kılıç ile "Müzede Ritim" etkinliği Mimar-
sinan Dünya Kostümleri Müzesi’nde
gerçekleşti. Etkinliğe katılan Çocuklar
ritim duygularını geliştirirken aileleri
onlarla birlikte keyifli zaman geçirdi. Et-
kinliğin finalinde Eğitmen Erdem Kı-
lıç’a Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim
edildi. Dünya Müzik Günü kapsamında
Büyükçekmece Belediyesi Kent Meyda-
nı'nda Halk Akademisi eğitmeni Ozan
Akanaraz ve öğrencilerinin Türk Halk

Müziği Dinletisi gerçekleşti. Muhteşem
bir performans sergileyen Ozan Akana-
raz ve öğrencilerine dinleti finalinde Bü-
yükçekmece Belediyesi Koordinatörü
Gürhan Ozanoğlu tarafından Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün adına çiçek takdim edildi.

Öğrenirken eğlendiler
Kartal’da, kadınların ve çocukların sosyal politikalar doğrultusunda daha da
güçlendirilmesi için kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas
Halim Çocuk Evleri’nde, öğretirken eğlendiren bir eğitim çalışması gerçekleştirdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in
talimatları doğrultusunda kurulan, kadınların
ekonomik- sosyal hayatlarını güçlendirmek için

çalışmalarına aralıksız devam eden Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda
Kartallı kimsesiz çocuklar ile bir araya geldi.
Sivil Savunma Uzmanlığı ile birlikte gerçekleştirilen etkin-
likte, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri’ndeki
kimsesiz çocuklara, hem yangın söndürme eğitimi verildi,
hem de oyun parkurları kurularak miniklere eğlence dolu
dakikalar yaşatıldı. Etkinlikte,  hem öğrenen hem de oyun

parkurlarında doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu ise
görülmeye değerdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, Kartal Belediyesi’nin kadın ve çocuklara verdiği
öneme dikkat çekerek; “Sosyal belediyeciliğin gereğini ya-
parak, Kartal’da yaşayan kadınları ve çocukları merkeze
alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki 15 kreş
ile Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesi-
yiz. Biliyoruz ki, bir kent en çok kadınlara ve çocuklara ge-
reken değeri verirse yükselir. Bugün, Yakacık Hatice Abbas
Halim Çocuk Evleri’nde miniklerimize keyif dolu anlar
yaşatan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet 

Murat Çalık



S ahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40.
yıldönümünde Sarıyer'deki Sahil
Güvenlik ve Marmara Boğazlar

Bölge Komutanlığı’nda etkinlikler dü-
zenlendi. Etkinliğe; Vali Ali Yerlikaya,
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar
Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Pa-
şaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban
Yılmaz, TSK ve emniyet personelleri ka-
tıldı. Etkinlik saygı duruşunun ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından, Sahil
Güvenlik Komutanlığı’nın geleneksel
oyunlarının oynanması ile devam etti.
Oyunları kazanan ekiplere ödülleri tak-
tim edilirken, sahil güvenlik helikopteri
arama kurtarma faaliyeti gösterdi.

Provamız hep sabit

Etkinlikte konuşan Sahil Güvenlik Mar-
mara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğ-

amiral Tayfun Paşaoğlu "40. yılında
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip ol-
duğu imkan ve kabiliyetleriyle bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege,
Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta
olmak üzere Marmara, Van ve tüm de-
nizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi
korumak için faaliyetlerine, azim ve ka-
rarlılıkla devam etmektedir. Bu faaliyet-
leri icra ederken. İlhamımız Çaka
Bey'den, Barbaros'tan Piri Reis'ten gel-
mekte. Provamız ise hep sabit. Ata-
türk'ün gösterdiği bilim, irfan, medeniyet
yoludur" dedi.

Bir hedefi işaret ediyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Cumhu-
riyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün, en uygun coğrafi ko-
numda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan

‘Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile
en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yete-
neğindedir. Bu yetenekten yararlanma-
sını bilmeliyiz’ ifadeleri; aslında bir
hedefi ve ideali işaret ediyor. İşte Sahil
Güvenlik Komutanlığımız; bilgisi, bece-
risi, donanımı ve yüksek disiplinli perso-
neli ile bu hedefi ve ideali kendine rehber
edindi. Ve geldiğimiz noktayı hepimiz
görüyoruz. Denizlerimizin yılmaz koru-
yucuları olan Sahil Güvenlik Komutan-
lığımız; düzensiz göç ve kaçakçılığın
önlenmesinden arama-kurtarma faali-
yetlerine, çevre ve doğal kaynaklarımızın
korunmasına kadar başarılarıyla her
zaman yüz akımız olmaya devam edi-
yor” didye konuştu. 

Bin 41 personel var

“Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde,
sahil ve karasularımızın emniyetinin sağ-
lanmasında, en büyük güvencemiz siz-
lersiniz” diyen Vali Yerlikaya, “Kıymetli
misafirler, mavi vatanımızın her damla-
sına düşen nazlı hilalimizin gölgesi ya-
şama sevincimizdir. Bu uğurda; Sahil
Güvenlik Komutanlığı’mız 1041 perso-
neliyle İstanbul’umuzun 515 km uzun-
luğundaki kıyı ve sahillerimizin güvenliği
için canla başla görev yapıyor. Medeni-
yetimizin baş tacı İstanbul’umuzun hu-
zuru, Dünyanın gözbebeği Boğaz’ımız
ve denizlerimizin güvenliği için üstün
gayret ve fedakârlık gösteren Sahil Gü-
venlik Komutanlığı’mızın tüm mensup-
larına huzurlarınızda teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.  DHA
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SUNUCU BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI  SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sunucu Bilgisayar ve Ekipmanları  Alımı 31347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğuş Üniversitesi
İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası 2022 / 0030
1-İdarenin
a) Adresi  Doğuş Üniversitesi Dudullu OSB Mah.Nato yolu 

Cad .No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın 
görülebileceği web  adresi https://www.dogus.edu.tr/
2-İhale konusu Mal/
Hizmet/Yapım İşinin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı Mal Alımı, Sunucusu Bilgisayar ve Ekipmanları ,1 adet. 

Ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan 
Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

b)Teslim yeri Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad .No:265/1 Dudullu 
Organize San. Sitesi Ümraniye /İSTANBUL

c) Teslim Tarihi Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan 
sonra 30 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Doğuş Üniversitesi Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad .

No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye /İSTANBUL
b) İhaleTarihi ve saati 30/06/2022 Perşembe  Saat 10:30  
c) İhale Usulü Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1 İhale katılım bedeli olarak,  250 TL (İkiyüzelli Türk
Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dökümanları mail ortamında
gönderilecektir. TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003
2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu
yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Satınalma Müdürlüğü Dudullu OSB
Mah.Nato yolu Cad .No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye /İSTANBUL adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı  adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, bu ihale de işin tamamı için  teklif verilecektir.                                                                                                                                                        
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi,
resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı
tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın
kuruluşunun 40. yıldönümü

Sarıyer'de düzenlenen 
etkinlikle kutlandı. Etkinlikte

konuşan Vali Ali Yerlikaya,
“Üç tarafı denizlerle çevrili

ülkemizde, sahil ve
karasularımızın emniyetinin

sağlanmasında, en büyük
güvencemiz sizlersiniz” dedi

GÜVENCEMİZ 
SİZLERSİNİZ!

Bilgiler Akşener’e
SUNULUYOR
İYİ Parti, Arnavutköy'de “Anlat İstanbul” Programı çerçevesinde saha çalışması yaptı, esnafı dinledi.
Genel İdare Kurul Üyesi Özdemir Polat, yaptığı açıklamada, “İlçelerde edindiğimiz bilgiler, Genel
Merkez'de derlendikten sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e rapor halinde aktarılıyor” dedi

Programa İYİ Parti İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli,
Genel İdare Kurul Üyesi (Parti Kurucuların-

dan) Özdemir Polat, Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay
Aktürk, Küçükçekmece ilçe Başkanı Fatma Çolak, Si-
livri İlçe Başkanı A. Refik Bek ve partililer katıldı. 
İlçe Binası önünde toplanarak Arnavutköy Mahallerine
ayrı ayrı gruplar halinde dağılan İYİ Partililer esnaf,
STK'lar ve vatandaşları ziyaret etti. Arnavutköy Erzu-
rumlular Derneği Başkanı Rıfat Aba ve üyeler İYİ Parti-
lileri kalabalık bir şekilde karşılayarak ağırladı. 

Aktürk teşekkür etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun baş-
latmış olduğu “Anlat İstanbul” programı çerçevesinde
Arnavutköy’ü dinleyen partililer vefat eden bir vatanda-
şın yakınlarına baş sağlığında bulundu. İYİ Partililer
Arnavutköy’de bir firmanın da açılış kurdelesini kesti.
İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk Türki-
ye’nin, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden gelip İlçedeki
vatandaşları dinleyen partili misafirlerine teşekkür etti.
Aktürk “İyi Parti İstanbul İl Başkanımız Satuk Buğra
Kavuncu’nun başlatmış olduğu ‘Anlat İstanbul’ prog-
ramı Arnavutköy İlçemizde de uygulandı.  Programı-
mıza katılan İl Başkanımız Buğra Kavuncu başta
olmak üzere milletvekillerimize, Genel Başkan yardım-
cılarımıza, Genel İdare Kurul Üyelerimize, İBB Meclis
üyelerimize, Arnavutköy Meclis üyemize, parti kurucu-
larımıza, İl Başkan yardımcılarımıza, İl Yönetim Kurul
üyelerine, İlçe Başkanlarımız ve yönetimlerine, Arnavut-
köy İlçe Başkan yardımcılarımıza, Gençlik Kollarına,
Mahalle Başkanlarına ve tüm üyelerimize Arnavutköy
halkına bizi takip eden basın mensuplarına ayrıca bizim
güvenliğimizi sağlayan Emniyet ve Jandarma persone-
line ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Ayak uyduruyoruz

İYİ Parti Genel İdare Kurul Üyesi Özdemir Polat ise
“Partimizin aldığı karar doğrultusunda; Genel Merkez,
İl ve İlçe teşkilatlarımız her hafta bir ilçede oluyorlar.
Partimizin ilgili kadroları ilçe esnafını, derneklerini,
muhtarlarını, vatandaşlarını ziyaret edip elde ettikleri

bilgileri alıp genel merkez ve genel başkana taktim edi-
yorlar. Bu günde Arnavutköy ilçesindeyiz İl Başkanımız
sayın Buğra Kavuncu’nun öncülüğünde koordinatörlü-
ğünde milletvekillerimiz, İlçe başkanlarımız, ilçe yöneti-
mimizle beraber esnaf ve dernekler ziyaretinde
bulunacağız. Bu bilgilerimiz genel merkezde derlendik-
ten sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e
rapor halinde aktarılıyor. Genel Başkanımız Akşener de
bu bilgiler doğrultusunda demeçler veriyor, konuşmalar
yapıyor ve gündeme  getiriyor. Genel Başkanım zaten
gurup toplantıları dışında hep sahadadır, bizlerde naçi-
zane genel başkanımıza ayak uydurmaya çalışıyoruz,
yetişmeye çalışıyoruz. Bu günde bu çerçevede bir dizi
ziyaretler olacaktır’ açıkamasını yaptı. BARIŞ KIŞ

Girişimciler 
çarşısı açıldı
Tuzla Belediyesi 8-14 yaş arası çocukların 
ürünlerini satabileceği Çocuk Girişimciler Çarşısı’nı
açtı. Proje kapsamında; çocukların kendilerini
daha iyi tanıması, geri dönüşüm bilincinin
artırılması, ticaret ahlakının kazandırılması ve
etkili bir birey olmaları amaçlanıyor

Ekonomik farkındalığın oluşturulması he-
deflenen çarşıda çocuklar, kendileri için özel
kurulan 250 adet stant ile getirdikleri ürün-

leri vatandaşlara pazarlayarak, satışlarını gerçekleştire-
cek. Gelirin, çarşının girişine konulan kumbaraya
atılması ve toplanan parayla doğuda belirlenecek ilk-
okullarda dijital kütüphane oluşturulması planlanıyor.
Açılışı yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
stantları tek tek gezerek çocuk girişimcilerle sohbet etti.
Tuzla Marina’daki çarşı akşam 20.00’ye kadar açık
olacak.

Geliştirilmeli

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı etkinlikle ilgili
“Bugün burada eğlenceli, çok neşeli gerçekten çok 
kıymetli önemli bir organizasyona imza atıyoruz. 
Çocuklar için girişimcilik çarşısı değil aslında hayatı
deneyimleme laboratuvarı. Girişimciliğin çok kıymetli
olduğunu düşünüyorum. Gelişen dünyada online tica-
ret bu kadar ilerlemişken girişimcilik ruhunun geliştiril-
mesi lazım. Oyunlaştırma yöntemiyle hem
çocuklarımızın hem de vatandaşlarımızın farkındalı-
ğını artırmayı düşünüyoruz. Çocuklar burada hayatı
deneyimleyerek öğreniyor. Geri dönüştürülerek kulla-
nılan malzemelerle çevreye de katkı sağlıyorlar. Çocuk-
larımızın doğaya, çevreye karşı iyilik farkındalığını
oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. DHA

Yoga Günü 
unutulmadı

8.UlUslararası Yoga Günü Anadolu
Yakası resmi etkinliği Sarıyer’de gerçekleşti.
Hindistan Başkonsolosluğu ve Sarıyer Be-

lediyesi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe yoğun katı-
lım gösteren vatandaşlar, eğitmen Maral Gözetir ile
yoga asana, nefes terapisi ve meditasyon uygulama-
ları yaptı. İstanbul Hindistan Başkonsolos Vekili
Sudhi Choudhary ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç’in de vatandaşlarla birlikte yoga yaptığı etkinlik

Taka Dihmi
Hint Dans
Grubu ve
Sarıyer Bele-
diyesi Gös-
teri Sanatları
Toplulu-
ğu’nun ren-
kli şovu ile
son buldu.

Vali 
Ali Yerlikaya



M andalinanın işlemeden
başlayarak ticaretine kadar
tüm aşamalarına entegre

bir yapı kazandıran tesisler, Tür-
kiye’nin mandalina ihracatına sürdü-
rülebilirlik getiriyor. İleri teknolojilerle
donatılan drenaj, yıkama, kurutma,
mumlama, işleme ve paketleme aşa-
malarından geçen ürünler ihracat
katma değerini artırıyor. 

İlk 10’da yer alıyor

Mandalinanın tarladan başlayıp 72
ülkeye uzanan sınır ötesi yolculuğu-
nun 2021’de Rusya, Ukrayna ve
Irak'tan gelen yüksek talebin etkisiyle
hızlandığını kaydeden Avrupa Yatı-
rım Holding'in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Burak Telli, yeni
iştirakleri Aronya Tarım'ın hedeflerini
şu ifadelerle aktardı: “Dünyada mik-
tar bazında en çok narenciye ihracatı
yapan 2. ülke konumunda olan Tür-
kiye, iklimi ve ekolojik yapısıyla man-
dalina üretiminde dünyada ilk 10’da
yer alıyor. Özellikle dünyada yalnızca
Ege Bölgesi’nde yetişen satsuma
cinsi mandalina; yoğun aroması,
kolay soyulabilmesi ve uzun raf öm-
rüyle tüm ülkelerden talep görüyor.
Mandalinanın üretimin yanı sıra

ambalaj ve depolanma aşamaları da
ihracat trafiğine yön veriyor. İleri tek-
nolojilerle donatılan drenaj, yıkama,
kurutma, mumlama, işleme ve pa-
ketleme aşamalarından geçen işlen-
miş ürünler ihracat katma değerini
artırıyor. Bu aşamaların eksiksiz ve
en iyi koşullarda gerçekleştirilmesi
mandalinanın ihracat birim fiyatını
da yukarılara taşıyor.”

Güç kazandırıyor

Türkiye’nin yaş meyve-sebze ihraca-
tında ürünlerin kalitesi kadar paket-
leme aşamasının da büyük bir rolü
olduğuna dikkat çeken Ramazan
Burak Telli, “Sağlıklı ve uygun koşul-
larda üretilen meyve ve sebzelerin
sağlıklı ve güvenilir bir şekilde paket-
lenmesi, soğuk hava depolarında bo-
zulmayacak şekilde muhafaza
edilmesi ihracat faaliyetlerinin başa-
rısını artırıyor. Avrupa Yatırım Hol-
ding iştiraklerinden Aronya Gıda
olarak, 3 bini kapalı toplam 5 bin
metrekare alana sahip tesisimizle
mandalinanın bahçeden başlayan
sınır ötesi yolculuğuna ileri teknoloji-
lerin gücünü kazandırıyoruz. Man-
dalina, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 3,5
milyon tona karşılık gelen 2,5 milyar

dolar yaş sebze ve meyve ihracatına
en büyük katkıyı sağlayan narenciye-
nin ihracatına yön veriyor. Aronya
Gıda olarak mandalinanın işlenme,
pazarlama ve ticaretine kadar tüm
aşamalarına entegre bir yapı kazan-
dırarak ülkemizin ihracat faaliyetle-
rine sürdürülebilirlik getiriyoruz”
açıklamasında bulundu.  DHA
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İSTANBUL MEM 2022-12 GRUP AVRUPA YAKASI TEMEL EĞİTİM OKULLARI (10000 OKUL PROJESİ)
ONARIM İŞİ (7 ADET) 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 : 2022/612777
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ 

EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube 

Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi 
No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 34410 
CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2123843400 - 2123843425
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 MEM 2022-12 GRUP AVRUPA YAKASI 

TEMEL EĞİTİM OKULLARI (10000 OKUL PROJESİ) 
ONARIM İŞİ (7 ADET)

b) Niteliği, türü ve miktarı : Bağcılar İlçesinde 4 Adet, Bayrampaşa İlçesinde 1 Adet ve Fatih 
İlçesinde 2 Adet olmak üzere toplamda 7 adet temel eğitim okulu 
onarım işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bağcılar İlkokulu, Gaspıralı 
İsmail İlkokulu, Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu, Bayrampaşa 
Osmangazi İlkokulu ve Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Muallim 
Naci İlkokulu

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) 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

: 18.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmran 
Öktem Cad. No:1 Toplantı Salonu Sultanahmet-
Fatih/İSTANBUL

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 tari-
hinden 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 % 80 
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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler veya bu gruba ait onarım
veya tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü 
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 90 (Doksan) 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.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1647415)

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HacIHaSaNOğLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVaN

Dilek BOZKURT 

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
anıl BODUÇ

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık a.ş. adına
Mehmet MERT

23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBEYIL:18 SA YI: 5379

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

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

asker aVşaR

İstihbarat  
Selvi SaRITaÇ 

Tahsin GüNER

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye cad. Beylicium aVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTaNBUL Tel:+90 0212 871 36 06

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TaNIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol YENE 
Salih DOğaN - ali Burhan
SİMSaR - ayhan İKİZ -
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Haber Merkezi: 
Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DEMİRKaYa - ankara
Bahadır SüGüR - Politika
Neşe MERT - Dış Haberler
Zeynep VURaL - Kültür, Sanat
Yakup TEZcaN - Spor
Fatih POLaT - Merkez
Osman KÖSE - Merkez
Taylan DaşDÖğEN - Merkez
Semanur POLaT - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik
artan farkındalık, Türkiye’nin narenciye ihracatına da
yansıdı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre,
turunç, portakal, limon, mandalina gibi meyveleri içine alan
narenciye ihracatı 2021’de 1 milyar dolar sınırına dayandı.
Mandalina, 2021’de ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde
4 artırarak yaklaşık 454 milyon dolara çıkardı

MANDALİNA 
REKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDIREKOR KIRDI

Yaş sebze ve meyve ticaretinde
ileri teknolojiler kullanılarak iş-
lenmiş ürünlerin ihracat birim
fiyatını yukarılara taşıdığına de-
ğinen Ramazan Burak Telli, şir-
ketin 2022-2023 faaliyetleri
hakkında şu bilgileri verdi:
“Eylül-Aralık döneminde, İz-
mir’in Gümüldür ve Seferihisar
bölgelerindeki bahçelerden
temin edeceğimiz Satsuma
mandalinalarını ileri teknoloji-
lerle donattığımız tesisimizde
işleyerek iç piyasaya ve yurt dı-
şına kazandıracağız. Dünya ça-
pında yüksek bilinirliğe sahip
Satsuma mandalinasını tesisi-
mizde işleyerek Türkiye’nin na-
renciye ihracatına katma değer
getireceğiz. Günlük 100 ton
üretim kapasitesine sahip tesi-
simizde işlediğimiz ürünlerimi-
zin yüzde 70’ini ihraç edeceğiz.
Kurduğumuz yeni tesisin kap-
asitesini ve teknolojik gücünü
10 milyon TL’lik ilave yatırım-
larla daha yukarılara taşıyaca-
ğız” diye belirtti. 

YÜZDE 70’İ
İHRAÇ EDİLECEK

REKOR KIRDI

Diplomasi 
işe yaradı

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve
Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi. Görüşme sonrası 'Azov
Concord' adlı Türk kuru yük gemisi Rusya kontrolü'ndeki Mariopul'dan ayrılan ilk yabancı gemi oldu

gıda krizinin çözümü ve
Ukrayna limanlarında
bekleyen Tahıl yüklü gemi-

lerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus
askeri heyetleri arasındaki toplantı dün
Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve
oldukça olumlu havada" geçtiği bildi-
rilen toplantı sonucunda, sorunun çö-
zümüne yönelik Türkiye, Rusya,
Ukrayna ve BM arasında görüşmele-
rin yapılmasına yönelik bir anlayışın
oluştuğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın “gıda krizinin” çözümüne yöne-
lik gerçekleştirdiği diplomatik
çalışmalar ve verdikleri direktif kapsa-
mında Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Ser-
gey Şoygu ve Ukrayna Savunma Ba-
kanı Oleksii Reznikov ile

gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından
Türkiye ile Ukrayna ve Rusya ara-
sında kurulan "kırmızı hat" diploma-
sisi olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Heyetler görüştü

Bu kapsamda, gıda krizinin çözül-
mesi, Ukrayna limanlarında bekleyen
tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi,
Borispol Havalimanı'nda kalan Türk
Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Tür-
kiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları
ele almak üzere Milli Savunma Ba-
kanlığından bir askeri heyet dün Rus-
ya'ya gitti. "Kırmızı hat" diplomasisi
kapsamında görevlendirilen Türk ve
Rus generaller başkanlığındaki askeri
heyetlerin başkent Moskova'da ger-
çekleştirdikleri görüşmenin "yapıcı ve
oldukça olumlu havada" geçtiği öğre-

nildi. Başta tahıl yüklü ticari gemilerin
Ukrayna limanlarından tahliyesinin
ele alındığı toplantıda, sorunun çözü-
müne yönelik Türkiye, Rusya, Uk-
rayna ve BM arasında görüşmelerin
yapılmasına yönelik bir anlayışın oluş-
tuğu öğrenildi. Bu kapsamda Ukrayna
ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip
gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü
olarak bir araya gelinmesinin beklen-
diği bilgisi alındı. Öte yandan Mosko-
va’daki görüşme ilk somut sonucunu
da verdi. Uzun süren toplantının biti-
minden sadece birkaç saat sonra gün-
lerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi
Ukrayna limanından ayrıldı. “Azov
Concord” isimli Türk gemisi Rus or-
dusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki
Ukrayna’nın Mariupol limanından
ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

Son 40 yılın zirvesinde
İngİltere'de enflasyon mayıs ayında
yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek sevi-
yesine ulaştı. İngiltere Ulusal İstatistik

Ofisi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici
enflasyonu (TÜFE) mayısta önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 9,1 oldu. Önceki ay bu seviye yüzde 9,0
olarak kaydedilmişti. Nisan ayında yüzde 2,5 kayde-
dilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0,7 oldu. Bu
verilerle birlikte yıllık bazda son 40 yılın en yüksek
enflasyonu kaydedilmiş oldu. Enflasyondaki artış
büyük ölçüde gıda ve alkolsüz içecekler, ulaşım,
konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat ar-
tışlarından kaynaklandı.

Müdahale ediyor

İngiltere Merkez Bankası (BOE) ekim ayında yıllık
TÜFE artışının yüzde 11’in üzerine çıkabileceğini
öngörüyor. Yükselen enflasyon nedeniyle BOE poli-
tika faizini geçtiğimiz hafta 25 baz puan artırdı ve
enflasyonun yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak
için “daha sert” adımlar atmaya hazır olduğu uyarı-
sında bulundu. BOE son adımıyla birlikte aralık
ayından bu yana faizleri beş kez artırmış oldu. BOE
Aralık ayında koronavirüs salgının ortaya çıktığı
2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artı-
ran ilk büyük merkez bankası olmuştu.



CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Ali Öztunç, Mec-
lis'te beraberinde CHP

milletvekilleriyle düzenlediği basın
toplantısında, Marmaris'teki orman
yangınında sabotaj ihtimalinin yük-
sek olduğunu savundu. Öztunç, hala
söndürülemeyen orman yangınıyla il-
gili, “Belli ki birileri yakmış, sabotaj
ihtimali çok yüksek. Belediye başkan-
larının yaptığı açıklamalar da bu
yönde. Bir sabotaj olduğu görülüyor.

Umarım havadan müdahaleler ile
yangın söndürülür ve geçen yılki gö-
rüntüler bir kez daha yaşanmaz” diye
konuştu. Ali Öztunç, önceki gece
yangına havadan müdahale edileme-
diğini öne sürerek, "Şartlar çok uy-
gundu, rüzgar yoktu. Gece görüşlü
yangın söndürme helikopterleri mü-
dahale etse yangın sönecek ve bitirile-
cekti ama müdahale olmadı. Çünkü
gece görüşlü yangın söndürme heli-
kopteri yok. Kendileri 'var' dedi ama
maalesef yok" ifadesini kullandı.

Hiç ders almamışlar

CHP'li Öztunç, geçen yılki yangın-
larda 170 bin hektar ormanlık alanın
yandığını hatırlatarak, "Belli ki geçen
yıldan hiç ders almamışlar. Aynı iş
bilmezlik, beceriksizlik, dağınıklık
devam ediyor. Ormanlar, ciğerlerimiz
yakılıyor yerine oteller, rezidanslar,
villalar, yazlıklar dikiliyor ve bunlara

AKP göz yumuyor" sözlerini sarf etti.
Bazı bakanların dün gece Marmaris'e
gittiğini anımsatan Öztunç, şunları
kaydetti: "Yangın olsun, yangın yerine
gidelim. İtfaiyeci misiniz, bakan mı?
Bakanlar önceden tedbir almakla gö-
revlidir. Yangın çıkıyor, bakanlar olay
yerine gidiyorlar, orada fotoğraflar
veriyorlar, uyurken pozlar çektiriyor-
lar, 'Biz çok çalışıyoruz, müdahale
ediyoruz'. Önce tedbir alacaksın. Hü-
kümeti uyarıyorum, geçen yılki hata-
lara düşmeyin. Bu işin egosu, siyaseti
olmaz. Orman yangınları konusunda
gereken neyse bir an önce yapın. Biz
de söz veriyoruz, CHP olarak yanı-
nızda yer alacağız."

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, partisinin grup toplantı-
sında konuştu. Konuşmasına,

üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i
hunharca katleden Cemal Metin Av-
cı’ya ‘haksız tahrik’le 23 yıl hapis cezası
verilmesine tepki göstererek başlayan
Akşener, “Bugün Türkiye’de bir psiko-
patın 14 yıl sonra sokaklarımızda gez-
mesine göz yumuyorlar. Kadın
katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları
yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar
olsun. Türk yargısı için utanç vesikası
olarak anılacak bu kararda onayı olan,
imzası bulunan herkesi bugün Allah’a
havale ediyorum. Ama yarın iki elim de
yakalarında olacak. Bu karara imza
atanlar sizlere sesleniyorum. Bir gün
bu katillerin, bu vicdansızların, bu psi-
kopatların sizlerin de çocuklarını, kar-
deşlerini, eşlerini bulabileceğinin
farkına varırsınız. Umarım bir gün o
adalet terazisinin size de lazım olabile-
ceğinin farkına varırsınız” dedi. 

Çok yara aldık

“Bizi yok sayarak, unutturacaklarını
sandılar. Bizi yaralayarak, bastıracakla-
rını sandılar” diyen Akşener, “Bizi öl-
dürerek, eksilteceklerini sandılar. Ama
çok yanıldılar. Çünkü her ne kadar, ik-
tidar, kadınları her fırsatta hor görse
de, bu kirli zihniyete her fırsatta yol
verse de, kadınlara yönelen şiddete her
fırsatta göz yumsa da, biz biliyoruz ki
artık günleri sayılı. Çok yorulduk, çok
yara aldık, çok can kaybettik. Ama
artık, çok az kaldı. O sandık gelecek ve
bu kirli zihniyet çekip gidecek. Ve işte o
gün geldiğinde yaralarımızı birlikte sa-
racağız. Adaleti, özgürlüğü ve güveni

birlikte sağlayacağız. Ölümleri, taciz-
leri, tecavüzleri değil, artık başarıları-
mızı konuşacağız. İYİ Parti iktidarında;
İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşata-
cak. Kadınlar yeniden konuşacak. Mil-
letimiz yeniden huzur bulacak. Emin
olun, çok az kaldı” ifadelerini kullandı. 

Tek bir yanlış var

Ekonomi üzerinden iktidara eleştirile-
rini sürdüren Akşener, “Her geçen
günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir
kaygıyla bitiriyoruz. Her geçen haftayı
da Bay Kriz ve Nebati bakanın saçma
sapan açıklamalarını dinleyerek geçiri-
yoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri
açıklandı. Bizde bu vesileyle AK Parti
iktidarının kobilerimize, esnaflarımıza,
ihtiyaç sahiplerine bakışını bir kez daha
görme fırsatı elde ettik. Bay krizin büt-
çesinde ülkemizdeki tüm çiftçilere ve
öğrencilere ayrılan paranın, Kur Koru-
malı Mevduat sistemine ödenen para-
dan daha az olduğuna ibretle şahit
olduk. Sözüm ona yeni ekonomi mo-
delinde Türk Lirası çakılmasın diye
icat ettiği KKM ucubesi için ödenen
para tarıma ve öğrenci burslarına öde-
nen paranın toplamından daha fazla.
Milletin varlığına ve dirliğine, bizzat
ondan aldığı yetkilerle el koyup, bir

avuç beceriksizi, bir milletin tepesine
çıkartan, tek bir yanlış var. Devletimizin
kurumsallığını, hukukumuzun güveni-
lirliğini, demokrasimizin geleneğini yok
eden tek bir yanlış var. Ülkemizi her
geçen gün, adım adım uçuruma sürük-
leyen, tek bir sistem, tek bir adam, tek
bir yanlış var. O yanlış sensin, sen. O
yanlış sensin Sayın Erdoğan” diye ko-
nuştu. 

Felaket haberi geldi

Yaz aylarının gelişiyle birlikte iklim kri-
zinin yol açtığı görüntülerin ortaya çık-
tığını belirten Akşener, “Geçen sene
yaşadığımız korkunç günlerin, bir daha
tekrar etmemesi için dua ediyoruz.
Ancak uzmanlar, Akdeniz’den gelen
sıcak hava dalgasının Türkiye’yi de et-
kisi altına alabileceğini söylüyor. Bu
durumun yangınlara ve orman yakan
hainlere davetiye çıkaracağı aşikar. Ni-
tekim daha dün akşam Marmaris’ten
felaket haberi geldi. Gelen bilgilere
göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kont-
rol odası pozları ve bol miktarda ha-
maset var. Bu nedenle iktidarı bir kez
daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz
sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesi-
mizi kesen ve canlarımızı alan yangın-
larını unutmadık” dedi. 

7SİYASET 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

NERGİZ DEMİRKAYA

Büyük ölçüde kontrol altında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde
Hisarönü Mahallesi Bördübet
mevkisinde ormanlık alanda

henüz belirlenemeyen nedenle önceki
akşam saatlerinde başlayan orman yangını
devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci, "Marmaris'teki orman yangını
büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı
diyebiliriz" açıklamasını yaptı. Marmaris
Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise saba-
hın erken saatlerinde sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada, “Kabus gibi bir
gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla ha-
vadan müdahale başladı. Bu tabi ki orman-
lar gibi bizim de içimize su serpti. Ancak

uçak ve helikopter sayısının arttırılması ile
birlikte daha kesin sonuç alınacaktır” dedi.
Oktay, “Sayı artsın ki ciğerlerimiz daha
fazla yanmasın” diye seslendi. Orman
Genel Müdürlüğü, yangına karadaki çalış-
maların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak
ile müdahale edildiğini duyurdu. Yapılan
açıklamada, "20 Helikopter 14 Uçak olmak
üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede
mücadele halinde" denildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan yangını söndürme çalışmala-
rında Muğla ve çevre il emniyet müdürlük-
lerinden 12 TOMA görevlendirildiği

belirtildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ta-
rafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 perso-
nel görevlendirilirken, bölgeye
Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İz-
mir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3
olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 per-
sonel sevk edildi. Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te
süren orman yangınına ilişkin son durumu
açıkladı. Gürün, yangının 3 noktada ilerle-
diğini ve şu ana kadar bin 28 hektarlık ala-
nın yandığını bildirdi. Muğla Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris
ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili so-
ruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Akşener, konuşmasının sonunda, “13
makam aracınız olmasına rağmen
‘Yangın söndürme uçağımız yok’ diyen
kepazeliği unutmadık. Siz de unutma-
yacaksınız. Ağacına, ormanına, cennet
doğamıza sahip çıkan milletimizin
nasıl yalnız bırakıldığını unutmadık, siz

de unutmayacaksınız. Bu sefer çok
daha geç olmadan gereken önlemleri
alacaksınız. Bu seferde beceriksizliği-
niz, ihmaliniz, hatanız yüzünden aynı
felaketi yaşarsak bizimde, milletimizin
de iki eli yakanızda olacak” eleştiri-
sinde bulundu. 

KEPAZELİĞİ UNUTMADIKPartisinin grup
toplantısında

Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a sert sözlerle

yüklenen İYİ Parti Genel
Başakanı Meral Akşener,
“Ülkemizi her geçen gün,

adım adım uçuruma
sürükleyen, tek bir sistem,

tek bir adam, tek bir
yanlış var. O yanlış sensin,
sen. O yanlış sensin Sayın

Erdoğan” dedi

Ciğerlerimiz
YAKILIYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki
orman yangınına ilişkin 'sabotaj' iddiasında bulundu. 
Öztunç, "Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor, yerine oteller,
rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor" diye tepki gösterdi

İYİ Parti Genel
Başkanı 

Meral Akşener

TEK BİR SİSTEM
TEK BİR ADAM!



B elediye Başkan Yardımcısı Ekrem
Köse, Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü T. Volkan Aslan ile İstanbul

Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi
Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Politika-
ları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Mü-
dürü Doç. Dr. Serhan Ada’nın yönetiminde
gerçekleştirilen Çalıştay’a, alanlarında de-
neyimli kültür-sanat, tasarım ve eğitim uz-
manları, sanatçılar, kanaat önderleri,
akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum
temsilcileri katıldı. Çalıştay’a Erdal Eren
Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Fikir teatisi yapıldı

Çalıştay’da, kuruluşunun üzerinden on yıl-
dan biraz fazla zaman geçmiş ve dört ilçe-
den ayrılan birbirinden farklı özelliklere
sahip mahallelerin bir araya getirilmesiyle
kurulmuş bir ilçe olan Ataşehir’in bugüne
kadar özellikle kültür sanat alanında yaptığı
çalışmalar değerlendirildi. Bu çalışmaların
daha çok kişiye ulaşması için yapılması ge-
rekenler, yaşanan sorunlar, eksikler ve
çözüm yolları üzerinde de duruldu. Kısa

zamanda gerçekleştirdiği kültür sanat etkin-
likleriyle, özellikle pandemi sürecinde etkin-
liklerini E-Kültür Merkezi aracılığıyla dijital
ortam taşıyarak beğeni toplayan çalışma-
lara imza atan Ataşehir Belediyesi’nin gele-
cekteki kültür politikalarının belirlenmesi
noktasında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Sunum gerçekleştirildi

“Ataşehir Kültür Çalıştayı”nın ilk bölü-
münde, açılış konuşmalarının ardından ka-
tılımcıları bilgilendirmek üzere, çalıştay
öncesinde gerçekleştirilmiş olan masabaşı
çalışması, alan araştırması ve analizler doğ-
rultusunda Ataşehir’de kültür ve sanat orta-
mının dinamikleri, sorunları ve ihtiyaçlarına
yönelik kavramsal çerçeve hakkında bir
sunum gerçekleştirildi. Bir giriş niteliğindeki
konuşmalar ve sunum sonrası 2. bölümde
atölye çalışmaları yapıldı. “Ekoloji,
Tarım ve Sağlık”, “Kamusal Alanda
Sanat ve Kültür”, “Eğitim, Gençlik
ve Çocuk”, “Müzik”, “Kentsel
Çevre ve Ulaşım”, “Sanatlar”,  “Ta-
sarım ve İnovasyon” ve “İşbirlikleri”
başlıkları altında oluşturulan ko-
misyonlarda yer alan katılımcılar;

Ataşehir’in kültürel vizyonu ve hedefleri
doğrultusunda harekete geçirilebilmesi için,
kentin kültür ve sanat alanındaki mevcut
durumu dikkate alınarak stratejik planlama
için gerekli ilke ve öncelikleri üzerine değer-
lendirmelerde bulundular.

Katılımcılarla paylaştılar

Oluşturulan 8 çalışma grubu, eşzamanlı
olarak gerçekleştirdikleri 90 dakikalık atölye
ile kendi çalışma alanlarının Ataşehir’deki
durumunu kültürel altyapı, kültür ve sanat
ortamının aktörleri, izleyicinin kültür ve
sanat ürünlerini tüketimi, katılım, vb. kriter-
ler açısından değerlendirdiler. Atölye çalış-
malarının bitiminde gruplar, görüş ve
önerilerini kısa birer sunum halinde, 
düzenlenen panelde de diğer katılım-
cılarla paylaştılar.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mah (2435 Ada 1 Parsel) Anadolu Lisesi Yapım 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 : 2022/616653
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON 

BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 

64 34091 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555082
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 İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mah (2435 Ada 

1 Parsel) Anadolu Lisesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Anadolu Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı)Ayrıntılı bilgiye 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli Ümraniye İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

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

: 22.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
1 No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan 
Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL

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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İstekliler YAMBİS’e kayıtlı olduklarını ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren belge
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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin 
% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

IHTIYACLAR 
BELIRLENMELI

Ataşehirlilerin kültür ve
sanat alanındaki ihtiyaç ve
önceliklerinin ne olduğu,
mevcut kültürel üretim
altyapısı ve potansiyelinin
etkin ve tam kapasiteyle
nasıl kullanılabileceği gibi
konular “Ataşehir Kültür
Çalıştayı”nda masaya
yatırıldı. Katılımcılar,
Ataşehirlilerin kültür ve
sanat alanındaki ihtiyaç ve
önceliklerinin 
belirlenmesini önerdi

ÖNERİLER
SUNDULAR
Alanlarındaki başarılarıyla dikkat çeken ka-
tılımcılar, “Ataşehir Kültür Çalıştayı”nda
önerilerini sözlü olarak Ataşehir Belediyesi
yetkilileriyle paylaştı. Katılımcılar, “Ataşe-
hir’in kültür ve sanat alanındaki mevcut du-
rumunun ve konumunun tespit edilmesi.
Ataşehirlilerin kültür ve sanat alanındaki ih-
tiyaç ve önceliklerinin belirlenmesi. Mevcut
kültürel üretim altyapısı ve potansiyelinin
etkin ve tam kapasiteyle kullanılması ve
yeni sanatsal kapasitelerin yaratılması.
Kültür ve sanat alanında çalışan önemli ak-
törleri içeren yeni bir danışma, birlikte
üretme sürecinin oluşturulması. Ataşe-
hir’de yaşayanların özellikle kadınlar, ço-
cuklar ve gençlerin kültür ve sanata
erişimlerinin, katılımlarının ve ifade kanal-
larının geliştirilerek kültürün tüm Ataşehirli-
lerin hayatında ana akımlaştırılmasının
sağlanması. Kentsel dönüşüm süreciyle
birlikte yeniden şekillenen ve giderek çeşit-
lenen kamusal alanda çokkültürlü yaşamın
ve kültürel etkileşimin sürmesi doğrultu-
sunda yerel yönetim, özel kesim, sivil top-
lum ve üniversitelerin de dahil olacağı
projeler üretilmesi. Ataşehir’de büyük ula-
şım akslarının alana, kentsel yaşama ve
kültürel hayata olan yansımalarının değer-
lendirilmesi. Kültürün, sağlıklı çevre, kent-
sel tarım olanakları ile birlikte kamusal

alanların geliştirilerek Ataşehirlilerin
yaşam kalitesinde gözle görünür bir
gelişmenin taşıyıcısı olması. Kentli-
leri tüm bu süreçlere dâhil edecek
katılımcı bir yaklaşımla yerel kültür
politikaları alanında gelecekte yapı-
lacak çalışmalara zemin oluşturul-
ması” önerisinde bulundu. 

4 farklı noktada
KUTLAMA 
YAPILDI

21 Haziran Dünya Müzik Günü Silivri Beledi-
yesi tarafından 4 farklı alanda oluşturulan sahne-
lerde gençlerin mini konserleriyle kutlandı.

Kalepark Sosyal Tesisleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı,
Silivri Sahili Sanat Parkı ve Köy Pazarı Amfitiyatroda saat
21.00’da eş zamanlı başlayan ve 1 saat süren mini konser-
lerde, Silivri’nin genç sesleri hünerlerini sergilediler. İzleyenler
genç müzisyenlerin performanslarından oldukça memnun
kalırken, düzenlenen organizasyonlardan dolayı çok mutlu
olduklarını ifade ettiler. Silivrili müzikseverlerin büyük ilgisiyle
karşılaşan genç müzisyenler de Dünya Müzik Günü'nde
böyle bir fırsat verdiği için Silivri Belediyesine ve Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.

0212
276
6714
276
02120212

1467
276
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T ürkiye bir deprem ülkesi. Türkiye yüzölçümü-
nün yüzde 96'sı, nüfusunun yüzde 99'unun dep-
rem riski altında olması kentsel dönüşümün de

aciliyetini ortaya koyuyot. Ama her zaman ki gibi bu
kadar aciliyet gerektiren bir konu da bile menfaatler
öne çıkıyor. 

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, yakla-
şık 1 buçuk yıl önce kentsel dönüşümde izlenmesi ge-
reken adımları tek tek anlatmış. “Mevcut binanızın
kentsel dönüşüm yasası kapsamında yenilenmesi için
şu adımlarla ilerlenmeli: Risk analiz raporu yapılıp,
onaylandıktan sonra tapuya tescil işlemi gerçekleşir.
İtirazların kesinleşmesinden sonra 60 gün içinde evler
tahliye edilir. Mevcut parselinizin imar durumu alınır.
Alınan imar durumuna göre yönetmeliklere uygun uy-
gulama projeleri çizilir. SPK onaylı uzmanlara değer-
leme raporu yaptırılır. Bina malikleri, binanın yeniden
yapımı ile yasanın uygulama yönetmeliğine göre her-
hangi bir kat maliki tarafından toplantıya davet edilir.
Mevcut binada kiracı var ise kiracıya ve mal sahiple-
rine tahliye tebligatı yapılır. Tüm kat maliklerine yasa-
nın uygulama yönetmeliğine uygun toplantı
ihbarnameleri gönderilir. Günü, saati, yeri ve gündemi
belli olan toplantıda, binanın yeniden yapım şekli ile
en az 3/2 oranla karar alınır. Karara katılmayanlara,
15 gün içinde karara katılmamaları halinde, yasanın
uygulama kriterlerine göre satış işlemi yapılacağı ih-
barnamesi gönderilir. Karara katılmayanlar, 15 gün
içinde sözleşmeyi imzalamaz ise, satış işlemi için ilgili
idare tarafından satış işlemi gerçekleştirilir. Bina tah-
liye olduktan sonra, isteyen mülk sahipleri, kira yar-
dımı talep edebilir ve 18 ay boyunca kira yardımı
alabilir. Kat malikleri kendi binalarını, hiçbir müteah-
hide gerek kalmadan, kentsel dönüşüm kredisinden
faydalanarak yaptırabilirler. Devletin kentsel dönüşüm
konusunda verdiği destekler neler? Bunlardan nasıl
yararlanılabilir? Riskli binalarda 18 ay, riskli alan-
larda 48 aya kadar kira yardımı, veraset, intikal,
damga vergisi muafiyeti, noter ve belediye harçlarının
belirli bir bölümünden muafiyet. Kendi binasını yenile-
mek isteyenlere 10 yıl vadeli kentsel dönüşüm kredisi
kullanma imkanıdır. Tüm bu haklardan faydalanılabil-
mesi için binanın riskli bina olması, kira yardımından
faydalanılabilmesi için anlaşmalı olarak binanın tah-
liye edilmesi gerekmektedir” bilgisini veriyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mithat Yenigün de geçtiğimiz yıllarda çı-
karılan imar barışını eleştirerek, “Türkiye’de
şehirleşme oranının sürekli arttığı dikkate alınarak,
yarının ihtiyaçlarını göz önüne alan, daha iyi tasarlan-
mış, çevre, sağlık, eğitim, ulaşım, spor ve idari altya-
pıları ile yaşanabilir şehirler hedeflenmeli. Bu
çerçevede, imar mevzuatı yeni baştan ele alınmalı,
dikey yapılaşma tercihleri; tarihi ve çevresel doku gö-
zetilerek değerlendirilmeli, imar değişikliği uygulama-
ları kamu vicdanını zedeleyen, kişilere özel
değerlendirmelerden arındırılmalı. Deprem riskinin
yüksek olduğu ülkemiz açısından kentsel dönüşüm ha-
yati önem taşıyor. Ancak, kentsel dönüşüm bina bazlı
ve rant odaklı ele alınmamalı; dönüşüm bütünsel
bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı ile başta
mülkiyet hakkı olmak üzere bölge sakinlerinin tüm
hakları gözetilerek planlanmalı, planlama aşamasında
inşaat atıklarının çevresel etkileri ve geri kazanımı da
dikkate alınmalı” uyarısını yapıyor.

Kentsel dönüşüm 
nasıl yapılmalı?

F atih'te Bezmialem Vakıf Üniversi-
tesi'nde 'İstanbul'da Deprem ve
Tsunami Tehlikesi' konulu panel

düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi İn-
şaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Şükrü Ersoy deprem ve tsunami hak-
kında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Şükrü
Ersoy, "Türkiye'de pek çok fay zonu var
bu fay zonları da büyük depremler oluş-
turabiliyor. Tarihsel dönemde oluştur-
muş, gelecek dönemde de
oluşturabilecek. Dolayısıyla fay zonlarını
çok iyi tanıdığımız için nerelerde stres
var, nasıl deprem olacak, yaklaşık ne
aralıklarda olacak bunu yer bilimciler bi-
liyor. Bizim bilemediğimiz tam zamanı,
tam büyüklüğü ne olacak bunlar konu-
sunda bilgimiz yok. Marmara'da yakın
gelecekte 7'den büyük deprem olacak di-
yoruz ama hangi gün olacak bilmiyoruz.
Bunu da dünyada hiç kimse bilmiyor"
dedi. 

Çok yıkıcı olabilir

Depremle ilgili gerekli önlemlerin alın-
madığını ifade eden Prof. Dr. Ersoy,
"Kentsel dönüşüm dediğimiz çok önemli
bir proje var bunu henüz her yerde faali-
yete geçmiş, bitmiş değil. Yapılarımızı
depreme karşı güçlendirmezsek nasıl di-
rençli şehirler elde edeceğiz? Depremleri
sağlam yapılarda yaşamamız gerekiyor.
Sağlam yapıları bir an önce hazırlamalı-

yız ki yıkımlar ve can kayıpları yaşanma-
sın. Bu durumlarda hakemlik görevi
devlete düşmektedir" diye konuştu. Tür-
kiye'nin yüzde 100'ünün deprem bölgesi
olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, "Mar-
mara'da geçmiş tarihte büyük depremler
var. En büyük deprem de küçük kıyamet
denilen 1509 depremi. Yıkımları ve ölü
sayıları fazla dolayısıyla bu deprem bir
daha tekrarlanırsa, bu depremin 7.7 ol-
duğu düşünülüyor. 7.7 ise Kocaeli dep-
remi gibi 2.8 kat daha büyük bir deprem
demektir. O yüzden 7.7 çok yıkıcı olabi-
lir. Bir deprem geçmişte olmuşsa gele-
cekte de olabildiğini gösterir. Böyle bir
potansiyel Marmara'da var. Doğrultu
atımlı fayların verebileceği maksimum
büyüklük 8 büyüklüğüdür" dedi.

Milli güvenlik sorunu

Prof. Dr. Şensoy, “Marmara Denizi'nin
içerisinde gelecekte büyük bir deprem
bekleniyor. Bu İzmit Körfezi'nin çıkışıyla
Tekirdağ açıkları arasındaki bir bölgede
olacak. Belki tek parça belki de birkaç
parçalı bir fay kırılması, bir deprem ya-
şanabilir. Marmara depremi çok önemli
çünkü nüfus potansiyeli, yapı stoğu ve
ekonominin kalbinin burada atması.
Önemli bir para girdisi var. Dolayısıyla
buradaki tedarik zinciri kırıldığı zaman
Türkiye bundan çok etkilenir. Kıtalar-
arası bir sorun olabilir. Bu yüzden Mar-
mara depremine bir milli güvenlik

sorunu gibi bakmak ve hazırlanmak
lazım" ifadelerini kullandı. Prof. Dr.
Ersoy, "Türkiye sınırları içerisinde 8'den
büyük deprem olmaz, imkansız. Sadece
Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları,
Girit ve Rodos'un oralarda 9'dan büyük
ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi
etkileyebilir" dedi.

Kehanet olmaz!

Türkiye'de 5.5'ten büyük deprem oluştu-
rabilir fay sayısının 500'e yakın oldu-
ğunu hatırlatan Prof. Dr. Ersoy,
"İstanbul medeniyetler şehri. Pek çok
eser bırakmışlar. İstanbul surları, Aya-
sofya, Fatih Camii ve buna benzer pek
çok kültürel yapılar var. Bu yapılar İstan-
bul'un çevresindeki her depremden etki-
lenmişler. Gelecekte de bu yapılar
etkilenebilir" diye konuştu. Prof. Dr.
Ersoy, "İstanbul şimdiye kadar yaşadığı
depremleri merkezi kesimde yaşadı. Tür-
kiye'nin en sağlam kayaçları üzerindeki
yapı stoğunda depremler yaşandı. En
son 1894'te deprem olmuştu. Şimdi ge-
lecekte deprem bekliyoruz ama yapı
stoğu eski yerinde değil. Artık genişledi
daha geniş alanlara yayıldı. Aynı za-
manda zeminler de değişti. Daha çürük
zeminler üzerinde yapı stokları var. Bu
yüzden İstanbul geçmişte yaşadığı dep-
remlerden daha yıkıcı depremleri göre-
cektir dediğimizde bir kehanet olmaz"
ifadelerini kullandı. DHA
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DEPREM OLMAZ

8’DEN BÜYÜK 
Deprem ve tsunami konulu panelde konuşan Prof. Dr.
Şükrü Ersoy “Türkiye sınırları içerisinde 8'den büyük deprem
olmaz, imkansız. Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan
Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 9'dan büyük ya da
yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” dedi

TOPLU ULaŞıMa
YENI TARIFE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında sınırlı kullanım bilet tarifesi alınan kararla üç
geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya,10 geçişlik bilet 88 liradan 90 liraya yükseldi. Beş geçişlik bilet ise 
49 liradan 45 liraya indirildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'na SA-1, SA-2, SA-3 otobüs hatlarının
ücret tarifesinin belirlenmesi ve faaliyete açılması teklifi, reddedilerek alt komisyona gönderildi

istanBul Büyükşehir
Belediyesi, UKOME
toplantısı İBB Genel Se-

kreteri Can Akın Çağlar başkanlı-
ğında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş
Sanat ve Gösteri Merkezi'nde ger-
çekleşti. Toplantıda Sabiha Gökçen
Havalimanı hatlarının ücret tarife-
sinin belirlenmesi ve faaliyete geç-
mesi teklifi görüşüldü. Teklife göre
21 Ocak 2014 UKOME kararıyla
"SA-1, SA-2, SA-3" Sabiha Gökçen
Havalimanı-Atatürk Havalimanı,
Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadı-
köy, Taksim-Sabiha Gökçen Hava-
limanı ve Sabiha Gökçen
Havalimanı-Kavacık hatlarının
karar altına alındığı, ancak bugüne
kadar faaliyete başlamadığı belirti-
len teklifte, tarife ücretleri hakkında
herhangi bir karar alınmadığı için
ücret kararının alınması ve bu hat-
larda çalışan otobüslerin faaliyete
başlaması istendi.

İzin alınması gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.
Bölge Müdürü Serdar Yücel hava-
limanlarından taşımacılık yapılabil-
mesi için gerekli şartlar olduğunu
belirterek, "Bunlardan biri yer tah-
sisi. Çünkü daha önceki dönem-
lerde de burada yer

problemlerinden kaynaklı ciddi kav-
galar sıkıntıları oluştu. Dolayısıyla
burada bir taşımacılık havalimanla-
rına taşımacılık yapılabilmesi için
buradan yer tahsisi, izin alınması
gerekiyor” ifadelerini kullandı. İBB
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan
ise 2014 yılından meclis tarafından
bu yetkinin verildiğini ifade ederek"
Aslında bizim burada talep ettiği-
miz sadece bu verilmiş olan yetki-
nin tarifesini belirlemek. Amacımız
bir yeniden yetkilendirme yapmak
değil. 3 tane güzergahın bedelleri-
nin belirlenmesi
teklifi." dedi. Tek-
lif oy birliği ile
reddedilerek alt
komisyona 
gönderildi.

Oy birliği ile 
kabul edildi

Gündemin bir
diğer maddesi ise
İBB Toplu Ula-
şım Hizmetleri
Müdürlüğü, ta-
rafından sunulan
sınırlı kullanım
bilet tarifesinde
değişiklik teklifi
oldu. Tarifenin

değişim sebebinin ise; son dönem-
lerde bozuk para basım maliyetleri-
nin artması ve darphanenin bozuk
para basmamasından dolayı oto-
matlara 1 TL takviyesinin olma-
ması olarak belirtildi. Teklif oy
birliği ile kabul edildi. 
Böylelikle tek geçişlik bilet 15 lira,
iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı
kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan
35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet
49 liradan 45 liraya indirilirken, 10
geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya
yükseldi.   DHA

Fide bizden 
hasat sizden
Beylikdüzü Belediyesi, Beylik Pazarı
alanında 4 bin 500 fideyi vatandaşlarla
buluşturdu. “Fide Bizden Hasat Sizden”
sloganıyla gerçekleştirilen programda,
vatandaşları balkon bahçeciliğine
yönlendirerek kendi evlerinde sağlıklı
meyve ve sebze yetiştirmeleri amaçlandı

Beylikdüzü Belediyesi “Fide
Bizden Hasat Sizden” sloga-
nıyla 4 bin 500 fideyi vatandaş-

lara ücretsiz olarak dağıttı. Beylik Pazarı
alanında gerçekleştirilen fide dağıtım
programında, Belediye’nin Dereağzı Ma-
hallesi’nde hayata geçirdiği Umut Meyve
Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde doğal tarım
ilkelerine bağlı kalarak yetiştirilen ata to-
humlarından elde edilen biber ve patlıcan
fideleri vatandaşlarla buluştu. İlçe halkının
da yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtım prog-
ramında konuşan Hobi Bahçeleri Sorum-
lusu Beyza Cengiz, “Bugün burada ata
tohumlarından üretilen 3 çeşit biber ve 2
çeşit patlıcandan oluşan fideleri vatandaş-
larımızla buluşurduk. Amacımız onları
balkon bahçeciliğine yönlendirerek, kendi
evlerinde sağlıklı meyve ve sebzesini yetiş-
tirmesini sağlamak.” dedi. 

Cumhuriyet

Parkı
genişletiliyor

Maltepe Belediyesi, genç ve dinamik bir
nüfusa sahip ilçede, gençlerin aktif ola-
rak sosyal yaşama katılabilmeleri için ha-

rekete geçti. Gülsuyu Spor Kompleksi,
Zümrütevler ve Başıbüyük’teki halı sahalar gibi aç-
tığı sportif alanlarla gençleri spora yönlendiren
Maltepe Belediyesi, şimdi de Cevizli’de kurduğu ve
ilçenin en büyük parklarından biri olan Cumhuri-
yet Parkı’na ilave bir spor alanı yapılması için çalış-
malara başladı. Bu kapsamda park genişletilip
yeşil alan miktarı arttırılırken, yürüyüş parkuru 2
kilometreye çıkacak ve ilçeye yeni spor tesisleri ka-
zandırılacak. Maltepe Belediyesi, 2018 yılında aç-
tığı Cumhuriyet Parkı’nın genişletilmesi ve mevcut
alana dâhil olacak yeni spor alanlarının oluşturul-
ması konusunda düğmeye bastı. İlçedeki parkları
da yenileyen ve ilçenin birçok mahallesine yeni
parklar kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
yaklaşık 36 dönümlük Cumhuriyet Parkı’na yaptığı

yeni eklemelerle 6
dönümlük bir alan
daha kazandıracak.
Mevcut parka en-
tegre olarak yapıla-
cak alanda ağırlıklı
olarak spor tesisleri
yer alacak. Bu kap-
samda 2 halı saha,
1 tenis kortu, fit-
ness alanları ve ço-
cuklar için oyun
gruplarının yer ala-
cağı parkta mevcut
eklemelerle yürü-
yüş parkuru da
2 kilometreye 
çıkarılacak.

Prof. Dr. 
Şükrü Ersoy



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile
Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey,
Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle ku-
rulan “Şile Arıcılık Merkezi”, Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı. İma-
moğlu, İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü
olarak tescillemiş kestane balının üretim aşa-
masından pazarlanmasına, ürünlerin çeşitlen-
dirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar
yürütecek olan merkezin açılışında bir konuşma
yaptı. “Arının bir hikmeti var” diyen İmamoğlu,
“Bu memlekette aslında arı da var, kovan da
var, ortam da var, bereket de var. Bazen bal
yapmakta sorun yaşıyoruz milletçe. İnşallah o
sorunları da hep birlikte aşarız” şeklinde 
konuştu. 

İmece usulü başarı

Şile’ye bağlı Yeniköy’de faaliyete geçen merke-
zin açılmasıyla değerli bir iş yapıldığını vurgula-
yan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bugün gelinen
noktada, güzel bir alan oluştu. Şile Belediye-
si’ne Milli Emlak'tan tahsisli bir alanı, Büyükşe-
hir Belediyesiyle bir protokole dönüştürerek,
yine kooperatifimiz iş birliğine katılarak çok de-
ğerli bir imece usulü başarıya ulaşılmıştır. Esas
başarı, şu anda sağlanan bu ortamlar ve bu im-
kanlardan ziyade, bundan sonra ortaya koya-
cağı kabiliyetler. Dolayısıyla bunun takipçisi de

olacağız. Sağlam bir destekçisi olacağız. Her
yönüyle yanında olacağız arıcımızın. Ki bütün
ihtiyaçlarına dönük, arkadaşlarımın çalışmala-
rının olduğunu biliyorum. Daire Başkanlığımız,
arıcılarımıza her türlü desteği verme konu-
sunda karar aldı, başta arı yemi desteği olmak
üzere. Bu konuda başvurularını da aldılar. 3
Haziran tarihine kadar başvurularını topladılar.
Ve özellikle bu zor dönemde üreticilerine destek
olarak, onların üretimlerini artırmaya dönük,
çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük imkanları-
mızı sunmaya devam edeceğiz.”

20 milyon fide desteği

Göreve geldikleri andan itibaren üreticilere
tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık konula-
rında destek sunmaya başladıklarını hatırlatan
İmamoğlu, “Artık yılda 20 milyonu aşan fide
desteğine kavuştuk. Bu fide desteğini verdiği-
miz noktada, fidenin üretimini de yapar hale
geldiğimizi belirtmek istiyorum. Değerli bir ba-
şarı bu. Yeni üretim seralarımızın da yapılması
konusunda talimatımızı verdik. Bu sefer Silivri
tarafında, üretimle ilgili seralarımızın da imala-
tına başladık. Evet, İstanbul bir tarım bölgesi
olmayabilir. Ama tarım bölgesi olmaya aday ve
en yüksek derecede üretimi destekleyici, zemini
hazır alanları da var. Örneğin biz, Halk Süt da-
ğıtımı yapıyoruz İstanbullu hemşehrilerimize.
Neredeyse aylık 150 bin çocuğumuza doğru gi-
diyor Halk Süt dağıtımımız. Bunun sütünü, İs-
tanbullu üreticilerden alabiliyoruz. Bu

mümkün. Örneğin, şimdi Halk Ekmek, ekmek
üretimiyle ilgili, ürününü alım garantisiyle bera-
ber, fiyatını ve parasını ödemesini yapacak bir
biçimde destek modeli geliştirdi. Bu anlamda
tahıl üreticisi çiftçimize tekliflerini sundu” bilgi-
lerini paylaştı. 

Türkiye’ye iyi gelecek

“İstanbul'da yaratacağımız bu sinerjinin, ülke-
mizin her yerine iyi geleceğinin de farkındayız”
diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul
odak noktasıdır. Yani burada gerçekten iyi bir
niyet, iyi bir adım, güzel bir duygu, güzel bir söz
ve burada iyi bir davranış inşa ettiğiniz zaman,
bunun etkisi dalga dalga yurdumuzun her kö-
şesine dağılır. Bu anlamda sorumluluğumuzun
farkındayız. İstanbul, evet, yaşamın merkezi.
Bugün ‘16 milyon İstanbullu’ diye tarif ediyo-
ruz ama farklı katılımlarıyla, 20 milyona yakın
nüfusa bakıyor İstanbul şu anda. Bunun nere-
deyse 2,5 milyonu mülteci ve özellikle yabancı
misafirlerimiz. Dolayısıyla, 20 milyonluk bir
şehrin, kendi içindeki kırsal alanını bile en mak-
simum noktada değerlendirmesinin, bugünün
zor dünyasında mutlak yapılması gereken bir
hizmet olduğunun farkındayız. Yani bir karış
toprağımızın bile nafile durur hale gelmemesi
şarttır. Üretimin içinde olması gerekir. Her ala-
nın değerlendirilmesi gerekir. Zira bizim top-
raklarımız, bereketlidir. Toprağımıza ne ekseniz,
onu biçersiniz. O anlamda burada akılcı, bilim-
sel ve özellikle bu işe meraklı ve ilgisini yüksek

tutan insanlarımızın desteklendiği bir modeli
İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Onun için Şile
Arıcılık Merkezi çok kıymetli. Onun için burada
attığımız adım, burada duyurduğumuz arıcının
sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı bal
üretimine olan titizliğimizi buradan duyurdu-
ğumuz zaman, bu İstanbul'umuzdan bütün ül-
keye, bütün üreticilere, bütün yöneticilere
makul bir biçimde dağılacaktır diye 
düşünüyorum.”

Balın ilk müşterisi oldu

Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Ahmet Can, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez
Birlik Başkanı Ziya
Şahin, İBB Tarımsal
Hizmetler Daire Baş-
kanı Ahmet Atalık, Şile
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ömer Keser de
açılışta birer konuşma
yaptı. Şile Arıcılık Mer-
kezi, konuşmaların ar-
dından, Yeniköy’de
yaşayan çocukların kes-
tiği kurdele ile faaliyete
geçti. Merkezi berabe-
rindeki heyet ile birlikte
gezen İmamoğlu, köylü
kadınların ikram ettiği
börekten tattı. İma-
moğlu, merkezde üreti-
len ballardan da
satın aldı. 
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İBB, Şile Belediyesi ve 7 köyün birleşimiyle
kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin iş
birliğiyle kurulan ‘Şile Arıcılık Merkezi’ açıldı.
Yeniköy’deki merkez, köyde yaşayan
çocukların kestiği kurdele ile hizmete girdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burada
attığımız adım, burada duyurduğumuz
arıcının sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi,
sağlıklı bal üretimine olan titizliğimizi buradan
duyurduğumuz zaman, bu İstanbul'umuzdan
bütün ülkeye, makul bir biçimde dağılacaktır,
diye düşünüyorum” dedi
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ŞileArıcılık Merkezi, ürün aşama-
sında ve pazarlama konusunda
destek sağlamanın yanı sıra, arı
ürünü olan polen, propolis ve arı
ekmeği gibi ürünlere işlem yapılma-
sında arıcıların yanında olmayı
amaçlıyor. Arıcılıkla uğraşan vatan-
daşlara, bu tesis ile her türlü ekip-
man desteği sağlanacak. Merkez
aracılığıyla arı yemi üretimi yapıla-
cak ve üreticiye ücretsiz dağıtılacak.
“Arı keki” pudra şekeri, bal, polen
ve vitamin ile yapılıyor. Arı yetiştiri-
cileri, “arı keki” adı verilen bu yemi
almak için Adapazarı’na gidiyor-
lardı. Artık bu yemi, İstanbul’da, bu
tesiste bulabilecekler. İBB, ücretsiz
vereceği arı yemi için, üreticilerden
gelen başvuruları 3 Haziran itiba-
riyle tamamladı. Üretim ve dolum
işlemleri için; tam otomatik bal
dolum ve üretim makinesi, propolis
dolum ve üretim makinesi, polen
üretim makinesi, arı keki üretim
makinesi, bal süzme makinesi,
krem bal yapma makinesi, bal din-
lendirme kazanı ve bal teknesi
ısıtma havuzu. Ayrıştırma için;
polen, propolis ve arı ekmeği ayrış-
tırma makinesi. Soğuk zincir için;
derin dondurucu dolap ve market
tipi camlı derin dondurucu. Paket-
leme için; otomatik ham bal kutu
paketleme teknik donanımları.
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MERKEZ’DE

NELER
VAR?
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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

 
 

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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BU ÇOK ZOR BIR DURUM!Prens Charles’ın Prenses Diana ile 
evliliğinin bitmesinden sorumlu 
tutulan Düşes Camilla, yıllar sonra 
konuyla ilgili açıklama yaptı. Düşes 
Camilla, “Bu çok zor bir durum. 
O kadar uzun süre incelendim ki 
bununla yaşamanın bir yolunu 
bulmanız gerekiyor. Kimse her zaman 
hedef olmaktan ve eleştirilmekten 
hoşlanmaz” dedi

GALLER Prensi Charles ile 
Prenses Diana 1996 yılında 
evliliğinin bitmişti. Charles, 

Prenses Diana ile evliliği devam 
ederken de Düşes Camilla ile gizli 
ilişki yaşamış ve Diana ile evliliğinin 
bitmesinde Camilla’nın sorumlu 
tutulmuştu. Düşes Camilla, İngiliz 
“Vogue” dergisine verdiği röpor-
tajda, Charles’ın Diana ile evliliği 

sırasında ilişki yaşadıkları iddiasına 
hedef olmanın ve her zaman “in-
celenmenin, eleştirilmenin, suçlan-
manın” kolay olmadığını ifade etti. 
Camilla, “Bu çok zor bir durum. 
O kadar uzun süre incelendim ki, 
bununla yaşamanın bir yolunu bul-
manız gerekiyor. Kimse her zaman 
hedef olmaktan ve eleştirilmekten 
hoşlanmaz” dedi. Ancak özellikle 

medyanın kendisine yönelik olum-
suz eleştirilerine rağmen bunun 
üstesinden geldiğini belirten Camil-
la, “Ne olursa olsun hayata devam 
etmelisin” ifadesini kullandı. Char-
les ile Camilla’nın ilişkisi olduğu id-
diası, ikilinin arasındaki samimi bir 
telefon görüşmesinin dökümünün 
1992’de kamuoyuna sızdırılmasının 
ardından yoğunlaşmıştı.

GÜNEYDOĞU Asya ülke-
lerinde günlerdir aralıksız 
devam eden muson yağmur-

ları hayatı felç etti. Bangladeş’te 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
(DGHS) tarafından yapılan açıklama-
da, aşırı yağışların yol açtığı sellerde 
64 bölgenin 27’sinde 36 kişi hayatını 
kaybetti. Yaklaşık 2.5 milyon kişiye 
ev sahipliği yapan Sunamganj’ın 
en az yüzde 94’ü ve yaklaşık 4 
milyon kişiye ev sahipliği yapan 
Sylhet’in yüzde 85’i sular altında 
kaldı. Sunamganj ve Sylhet bölgele-
rinde yaşayan milyonlarca kişi, son 
4 günü evlerinin çatısında geçirir-
ken, içme suyu, yiyecek ve ilaçlara 
erişemedi. Sylhet İslami Yardım 
Derneği Koordinatörü Jakir Hossain, 
“Bunun gibi bir şey daha önce hiç 
görmedim. Suda yüzen cesetleri ve 

ölü hayvanları gördüm. Hasarın bo-
yutu korkunç. Sığınaklardaki durum 
korkunç ve ziyaret ettiğimiz sığınma 
evlerinden birinde 3 kişi öldü. Sağlık 
merkezlerinin az olması ve içme 
suyunun kirlenmesi nedeniyle artan 
ishal ve su kaynaklı hastalık vaka-
ları var” ifadelerini kullandı. Seller 
nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi 
evlerinden tahliye edilirken, 4 mil-
yon kişinin daha evlerinde mahsur 
kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor. 
Bangladeş Afet Yönetimi Depart-
manı Genel Direktörü Atiqul Haque, 

Sylhet bölgesindeki sel felaketinin 
son 122 yılın en kötüsü olduğunu 
açıklayarak, “Ordu ve donanmanın 
sel sularında mahsur kalan daha 
fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma 
ve yardım operasyonları yoğun-
laştırıldı” dedi. Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
Bangladeş’teki acil duruma müda-
hale etmek için 2.5 milyon dolarlık 
fon arıyor. Yapılan açıklamada, 
“1,6 milyonu çocuk olmak üzere 4 
milyon kişi, ani selde mahsur kaldı. 
Acil yardıma ihtiyaç var. UNICEF 
şimdiden 80 bin haneye bir hafta 
boyunca temiz su sağlayabilecek 
400 bin su arıtma tableti gönderdi” 
denildi. Muson yağmurlarının etkili 
olduğu Hindistan’da bilanço artıyor. 
Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde 
meydana gelen sel ve toprak kay-
maları nedeniyle yaşamını yitiren-
lerin sayısı 88’e ulaştı. Eyaletin 32 
bölgesinde en az 4.8 milyon kişi 
selden etkilendi. 

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları 
ile zirveye tırmandı. Çin dün 29 savaş uçağı ile Tayvan hava savunma 
sahasına girerken Tayvan Güvenlik güçleri alarma geçti ve savaş 
uçaklarıyla füze sistemlerini devreye soktu. Şimdi gözler Tayvan’ı 
savunma konusunda güvence veren Washington yönetimine çevrildi

     UCAKLAR     UCAKLAR
HAVALANDIHAVALANDI
GERGİNLİK
GERGİNLİK

TIRMANIYOR
TIRMANIYOR

Çin’den havalanan 29 adet 
savaş uçağının Tayvan’ın hava 
savunma tanımlama sahası 

(ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmesi ile 
Tayvan güvenlik güçleri alarma geçti. 
Çin uçaklarının ihlali sonrası Tayvan 
savunma jetlerini ve füze sistemlerini 
devreye soktu. Tayvan Savunma Ba-
kanlığı tarafından yapılan açıklamada 
ihlal yapan uçaklar arasında 17 avcı 
uçağı, altı H-6 bombardıman uçağı, 
erken uyarı uçakları ve bir adet hava-
da yakıt ihmali uçağının olduğu belir-
tildi. Bakanlığın yayınladığı haritaya 
göre, uçaklardan bazıları Pratas’ın 
kuzey doğusundaki bir bölgede uçtu, 
bazıları ise Tayvan’ı Filipinler’den 
ayıran Bashi Kanalı’na ve Pasifik’e 
uçtu ve geldikleri rotadan Çin’e geri 
döndüler. Tayvan savaş uçakları ihlal 
yapan jetleri uyarmak için havala-
nırken, Çin savaş uçakları Tayvan’ın 
füze sistemleri ile izlendi.

Tavrını sertleştirdi
Çin’in hamlesi Pekin’in geçen ay 
30 uçakla yaptığı ihlal sonrası en 
büyük ihlal olarak kayıtlara geçti. 
Tayvan, Çin’in sürekli yaptığı ihlalle-
rin arkasındaki nedenin hava kuv-
vetlerini yıpratmak ve kendilerinin 
tepkilerini ölçmek olduğunu iddia 
ediyor. Geçmişte bu tür hareketle-
rin ülkenin egemenliğini korumayı 
amaçlayan tatbikatlar olduğunu iddia 
eden Çin’den konuya ilişkin henüz 

bir yorum gelmedi. Çin ve Tayvan 
arasında zaten yüksek olan gerilim 
ABD Başkanı Joe Biden’ın Tayvan’a 
in saldırılarına karşı Tayvan’ı koruma 
sözü vermesi ile zirveye tırmandı. 
ABD Başkanı Biden’ın kendi ziya-
retinin peşinden Illinois Demokratı 
Senatör Tammy Duckworth başkan-
lığındaki heyeti Tayvan’a göndermesi 
soru işaretlerine neden olurken Çin 
Tayvan’a yönelik tavrını daha da 
sertleştirdi.

Gözler ABD’ye çevrildi
‘Tek Çin’ politikası kapsamında 
Tayvan’ı kendi topraklarının bir 
parçası sayan Çin adayı almak için 
askeri operasyon seçeneğini sürekli 
masada tutuyor ve bölgeye yönelik 
ihlallerini artırıyor. Taipei hükümeti 
ise barış istediğini ancak saldırıya 
uğrarsa kendini savunacağını söylü-
yor. Tayvan Yasama Meclisi Başkanı 
You Si Kun, geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklama ile Çin’in saldırması 
durumunda ülkesinin süpersonik 
seyir füzelerini kullanmaktan çekin-
meyeceğini duyurmuş ve Çin’e göz-
dağı vermişti. Washington yönetimi, 
Çin’in Tayvan’ın kontrolünü zorla 
ele geçirme girişimine askeri olarak 
müdahale edeceklerini açıklarken 
Çin ABD’yi zorbalıkla suçluyor. Peşe 
peşe gelen ihlaller sonrası gözler 
ABD’nin duruma vereceği tepkiye 
çevrildi.

Çin’e karşı 
askeri 
üstünlüğe 
sahip mi?
ABD Başkanının Tay-
van’a verdiği açık güvenlik 
garantisi son günlerin en 
çok konuşulan konuların-
dan birisi. Peki Amerika, 
Başkan Biden’ın vaat ettiği 
gibi Tayvan’ı koruyacak 
askeri üstünlüğe sahip mi? 
Askeri analistler ABD do-
nanmasının mevcut tehdit 
göz önüne alındığında, Çin 
ve Rusya gibi rakiplerle 
savaşmanın potansiyel 
zorluklarını karşılayacak 
kadar hızlı büyümediğine 
dikkat çekiyor. Çin son 
olarak 2018 yılında Halk 
Kurtuluş Ordusu Donan-
ması’na 120’den fazla savaş 
gemisi ekledi. Analistler 
böyle bir güce karşılık 
ABD’nin en az 355 gemiye 
sahip olması gerektiğini 
vurguluyor. Çin donanması 
son dört yılda gücünü daha 
da artırdı. Çin hükümeti 
uçak gemileri, silahlı yüzey 
gemileri ve birkaç denizal-
tının dahil olduğu büyük 
bir filo inşa etti. Eleş-
tirmenler Çin’in aksine 
ABD’nin filo sayılarını ve 
gemi üretimini azalttığına 
dikkat çekiyor.

RUSYA Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in emri ile başlayan 
savaş son dönemde Ukray-

na’nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış 
durumda. Son günlerde bölgede ini-
siyatifin Rus ordusuna geçtiği konu-
şulurken Rusya’dan gelen haber kısa 
sürede dünyanın gündemine oturdu. 
Geçtiğimiz saatlerde Rusya’nın No-
voshakhtinsk kentinde bulunan petrol 
rafinerisinde yangın çıkmıştı. Konu ile 
ilgili Rusya’dan açıklama geldi Vali 
Vasily Golubev, yangının bir İHA 
saldırısı sonrası çıktığı ihtimalinin üze-
rinde durduklarını açıkladı. Golubev, 
sahada İHA parçalarının bulunduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Drone göndermişti
ABD, geçtiğimiz dönemde 800 milyon 
dolarlık yeni askeri destek paketinin 

parçası olarak Ukrayna’ya ‘kamika-
ze’ insansız hava araçları vereceğini 
duyurmuştu. Vali tarafından yapılan 
açıklama sonrası saldırıda bu ara-
cın kullanılmış olabileceği ihtimali 
üzerinde duruluyor. Ukrayna aylardır 
süren savaşta 20 binin üzerinde Rus 
askerinin hayatta kaldığını iddia edi-
yor. Rusya ise aylardır askeri kayıpları 
açıklamaya yanaşmıyor. Moskova 
konu ile ilgili ilk ve son resmi açıkla-
masını 2 Mart’ta yapmıştı. Söz konusu 
açıklamada Rusya’nın savaştaki asker 
kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri 
o tarihten sonra hiç güncellenmedi. 
Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin 
uğradığı ölümlerin sayısı hakkında 
nadiren güncellemeler verirken, yerel 
yönetimler ve gazeteler tarafından ya-
pılan duyurular 300’den fazla subayın 
çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

RUSYA’YA SALDIRIRUSYA’YA SALDIRI
Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken Rusya, Novoshakhtinsk gelen 
yangın haberi ile sarsıldı. Rus vali saldırı ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. 
Bölgedeki ilk incelemeler Ukrayna’ya gönderilen ABD yapımı silahı işaret ediyor

Batı medyasından yeni bir iddia!
RUSYA doğumlu İsrailli iş insanı 
ve Putin muhalifi Leonid Nevzlin, 
Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen 
39 yaşındaki politikacı Alina Kaba-
eva’nın Türkiye’de iki yeni lüks ev 
aldığını iddia etti. Rusya doğumlu 
İsrailli işadamı 62 yaşındaki Leonid 
Nevzlin, Erdoğan’a yakın bir isim 
aracılığıyla Putin’in sevgilisi olduğu 
iddia edilen Rus politikacı Alina 
Kabaeva’nın biri tanesi güneyde 
yazlık diğeri ise İstanbul’da olmak 

üzere iki adet lüks ev aldığını iddia 
etti. İngiliz gazetesi Dailymail’in 
haberine göre Nevzlin, “Putin, 
Erdoğan’ın yakın bir yardımcısı ara-
cılığıyla Türki-
ye’nin güneyinde 
Alina Kabaeva 
için bir yazlık ev 
ve İstanbul’da da 
bir başka ev satın 
alınmasını orga-
nize etti” dedi.

Hayat felç olduHayat felç oldu
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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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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TiYATRO OZGURLUK 
PARKI’NDA BASLIYOR

Altı kıyafet defileye çıktı

iiZLEYZLEYiiCCiiDENDEN
TAM NOT!TAM NOT!

RESMİN TÜRKÇESİ

İSTASYONDAN 
ARSİVLİK SAYI

YAPIMCILIĞINI Yalçın Çoban’ın 
yaptığı ve yönetmen koltuğun-
da İbrahim Bülbül’ün oturduğu 
“Nisan” isimli sinema filmi başrol 
oyuncusunu başarıdan başarıya 
taşıyor. Azerbaycan’ da çekilen 
“Nisan” isimli sinema filminin 
başarılı başrol oyuncusu Canan 
Nezirova, canlandırdığı karakterle 
8. ci ödülünü aldı. Güzel başrol 
oyuncusu Canan Nezirova, bu 
işin bir takım işi olduğunu ifade 
ederken yapımcımız Yalçın Çoban 
doğru bir kadro oluşturdu huzurlu 
bir şekilde çalıştık buda başarıyı 
getirdi ifadesinde bulundu. Sevi-
len oyuncu sette herkes özellikle 
oyuncularda kıskançlık yoktu ve 
yönetmenimiz İbrahim Bülbül 
oyunculuklarımızı müdahaleleriyle 
yukarı taşıdı vurgusunu da yaptı. 
Başarılı oyuncu Canan Nezirova, 
“İlk başrol filmimle 8. Ödülümü 
aldım bu beni 
gururlandırdı. 
Doğru ekip-
lerle doğru 
senaryolarda 
olduğum süre-
ce bu başarım 
ve ödüller 
devam edecek, 
inanıyorum” 
dedi.

1 FİLM 8 ÖDÜL 

KADIKÖY Beledi-
yesi, sanat dünya-
sına destek olmaya 

devam ediyor.  1 Temmuz 
-15 Eylül tarihleri arasında 
Özgürlük Parkı’nda 50’den 
fazla oyun sergilenecek. 
Özgürlük Parkı Açık Hava 
Tiyatrosu’nda ve Tepe 
Sahne’de yapılacak olan 
oyunlar, ücretli olarak 
düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle düzenlenen ve 
büyük bir ilgiyle izlenen 

tiyatro etkinlikleri bu yıl 
Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı’nda 1 Temmuz’da 
başlayacak, 15 Eylül’e ka-
dar devam edecek.  Tiyatro 
gösterimleri, Erdal Beşikçi-
oğlu’nun “Bir Delinin Ha-
tıra Defteri” oyunuyla saat 
21.00’de seyirciyle buluşa-
cak. Birçok usta oyuncunun 
olduğu tiyatro etkinlikle-
rinde, Tatbikat Sahnesi - 
Bir Delinin Hatıra Defteri, 
Dostlar Tiyatrosu - Yaşa-
maya Dair, Ahmet Arif – 

Şahdamarım, Baba Sahne 
- Bir Baba Hamlet, Yolcu 
Tiyatro - Gomidas, Boa 
Sahne - Misket, Semaver 
Kumpanya - Kuşlar gibi 
birçok oyun sahnelenecek. 
Tiyatro oyunlarının yanı 
sıra Doğu Demirkol, Emre 
Karayel, Zafer Algöz ve 
Can Yılmaz gibi oyuncula-
rında stand up gösterileri 
olacak. Tiyatro ve stand 
up gösterilerinin yanı sıra 
müzikaller de seyircilerle 
buluşacak.

İSTANBUL’DAKİ 
defilede, 22 mar-
ka ve tasarımcının 

yer aldığını ve etkinliğe 
60 milyondan fazla erişim 
sağlandığını belirten #Mar-
kamarie Kurucu Ortağı 
Franka Soeria, “Moda defi-
leleri her ne kadar dijitalde 
gerçekleştirilebilir olsa da 
aynı etkiyi yaratamayacağı 
da bir gerçek. Bu yüzden 
günümüzün modasının 
ana akımlarından biri olan 
muhafazakar moda anlayı-
şını podyumlara taşıyarak 
dünya genelindeki moda 
tutkunlarını bir araya 
getirmek istedik. ‘Kraliyet 
Deneyimi’ temalı Toget-

here Muhafazakar Moda 
Zirvesi’nin ilkini muha-
fazakar modanın önemli 
merkezlerinden biri olan 
İstanbul’da gerçekleştirdik” 
dedi. ‘Kraliyet Deneyimi’ 
temasını, muhafazakar 
modanın zarif çizgilerini 
yansıttığı için seçtiklerini 
aktaran Soeria,“-
Düzenlediğimiz et-
kinlikle muhafaza-
kar modanın zarif 
ve ince çizgilerini 
izleyicilerle bu-
luşturduk. Moda 
tutkunlarının 
pandemide biriken 
özlemini bir nebze 
olsa azaltmanın 

yanı sıra, moda sektöründe-
ki dayanışmaya da katkıda 
bulunarak birçok marka 
ve tasarımcıyı bir araya ge-
tirdik. İzleyemeyenler için 
de etkinlik görüntülerini 
Togethere Summit kana-
lından erişilebilir kıldık” 
ifadelerini kullandı. DHA

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 102. kuruluş yılına özel düzenlediği ’23 
Nisan’ konulu şiir okuma ve resim yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim ve şiirle yaşatacak

Muhafazakar moda endüstrisinin öncülerinden Markamarie, dünya genelindeki birçok tasarımcı 
ve moda markasını Togethere Summit etkinliği kapsamında İstanbul’da bir otelde ağırladı

Türk dünyasının 16 sanatçısı İstanbul’da buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, iki kıtada yedi ülkeye yayılan Türk dünyası 
ülkelerinden ve Türkiye’den sanatçıların eserlerinin yer aldığı, “Resmin Türkçe-
si: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması” sergisine ev sahipliği yapıyor

Maltepe Belediyesi’nin kültür sanat dergisi İstasyon, usta 
kalemlerin yazılarıyla Zülfü Livaneli’yi ve sanatını ele alıyor

İlk defa 1981 yılında Fransa’da kutlanan, o 
günden bu yana dünyanın dört bir yanında 
kutlanmaya devam 

eden ve aynı zamanda 
yılın en uzun günü olan 
Müzik Günü’nde vatan-
daşlar müziğin ritmine 
ayak uydurarak, sanatçı-
ların söylediği şarkılarla 
gönüllerince eğlendi. DJ 
Ravano performansıyla 
başlayan Küçükçek-
mece’deki müzik günü 
kutlamalarında ilk olarak 
genç müzisyen Bilge Su 
konser verdi. En se-
vilen şarkıları özgün 
tarzıyla yorumlayan 
sanatçı, izleyenler-
den tam not aldı.

Çebi’ye teşekkür
Ardından sahneye 
çıkan Küçükçek-
mece doğumlu İsa 
Özkocaman’da sahne 
performansıyla beğeni 
topladı. Doğup büyüdü-
ğü ilçede konser vermenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade 

eden Özkocaman, sanata ve sanatçıya des-
teklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Kemal Çebi’ye 
teşekkür etti. Besteleri 
ile alternatif müzik 
dinleyicilerinin dikka-
tini çeken müzisyen 
Atilla Volga, beğenilen 
parçaları ve popüler 
şarkılardan oluşturduğu 
repertuarından en güzel 
şarkıları dinleyiciler için 

seslendirdi. Dünya 
Müzik Günü’nde 

doğan sanatçı 
Atilla Volga 
doğum günü-
nü sahnede 
orkestra 
arkadaşları 
eşliğinde pasta 
keserek kutla-
dı. Konserlerle 

Göl Kenarı 
Amfi Tiyatro’da 

keyifli saatler ge-
çiren vatandaşlar, 

sanatçıların söylediği 
şarkılara hep bir ağız-

dan eşlik etti. DHA

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 21 Haziran Dünya Müzik Günü 
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, genç müzisyenler Bilge Su, İsa 
Özkocaman ve Atilla Volga, Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da sahne aldı. 
Sevilen şarkıları yorumlayan sanatçılar izleyenlerden tam not aldı

1970’Lİ yıllarda, Fransız Ulusal Radyosu’n-
da yapımcılık yapan Amerikalı Joel Cohen’in 
aklına dünya çapında, devasa bir müzik partisi 

yapmak düşüncesi gelir. Bu partinin de yılın en uzun 
günü olan, 21 Haziran yaz gün dönümünde gerçekleş-

tirilebileceğini önerir. Ancak, bu önerinin gerçekleşme-
si uzun zaman alır. Fransız Dans Yönetmeni Maurice 

Fleuret’in yeniden tasarımı ve Kültür Bakanı Jack 
Lang’ın önerisiyle; Dünya Müzik Günü 1981 yılında 

Fransa’da başlatılır. Dünyada birçok ülkede be-
nimsenir. Kısa sürede, uluslararası bir başarıya 

dönüşür. Günümüzde ise, 130 ülkede ve 
1000’den çok kentte kutlanan, dün-

yanın en büyük sokak festiva-
lidir.

Dünya müzik Dünya müzik 
günü nasıl ortaya çıktı?günü nasıl ortaya çıktı?

AZERBAYCAN, 
Kazakistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan, 

Türkmenistan cumhuriyetleri 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
dil ve kültürel ortaklığının 
sanattaki yansıması olan 
“Resmin Türkçesi: Türk 
Dünyasının Tuvalde Buluş-
ması” sergisi, ülkeler arasında 
yeni kültür ve sanat köprüleri 
inşa etmenin yanı sıra Türk 
dünyası resim sanatının öne 
çıkan örneklerine ilişkin ulus-
lararası farkındalık düzeyinin 
yükseltilmesini amaçlıyor. 
Türk dünyası ülkelerinden 
dünyaca ünlü sanatçılarının 
katıldığı sergide; Özbekis-
tan’dan Akmal Nuridonov ve 
Alisher Alikulov’un, Azer-
baycan’dan Arif Aziz, Refik 
Aziz ve Sakit Mammadov’un, 
Kırgızistan’dan Eldar Aitma-
tov, Yuristanbek Shygaev ve 
Musakeev Temirbek’in, Kaza-
kistan’dan Sembigali Sma-
gulov’un, Türkmenistan’dan 

Hüssein Husseinov’un, 
Türkiye’den ise Devrim Erbil, 
Ergin İnan, Kadir Ablak, 
Mahir Güven, Süleyman Saim 
Tekcan ve Yalçın Gökçe-
bağ’ın eserleri yer alıyor.

28 Haziran’da açılıyor
Türk dünyasının en büyük 
nüfusuna sahip kenti İstan-
bul’da, Türk dünyası sanatçı-
larının eserlerini buluşturan 
sergi, resim sanatının birleşti-

rici gücü ile hem tarihi bağları 
pekiştirecek hem de halkların 
birbirini yakından tanımasını 
sağlayacak. “Resmin Türkçe-
si: Türk Dünyasının Tuvalde 
Buluşması” sergisi, 28 Hazi-
ran-3 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında Tophane-i Amire 
Kültür Merkezi’nde ziyaret 
edilebilir. Sergi ile ilgili ayrın-
tılar, İBB Kültür Sanat sosyal 
medya hesaplarından takip 
edilebilir.

MALTEPE Beledi-
yesi’nin aylık kültür, 
sanat ve edebiyat 

yayını “İstasyon”un  21. sayısı 
okurlarıyla buluştu. İstasyon, 
edebiyat, müzik ve sinema 
alanlarında ulusal ve uluslara-
rası pek çok başarıya imza atan 
Zülfü Livaneli’yi 76. doğum 
gününde “Son Ozan” başlığıyla 
kapağına taşıdı. Maltepe Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç, usta 
isim için kaleme aldığı “Bir 
‘Kemal’ İnsan: Zülfü Livaneli” 
isimli yazısında “Karşılaşma-
mış olabilirsiniz ancak siz de 
bu değerli ismin bestelerini 
dinleyerek, yönettiği filmleri 
izleyerek, yazdığı kitapları 
okuyarak dostu olabilirsiniz. 
Zülfü Livaneli’nin gönlünde 
hepimize yer var” ifadelerine 
yer verdi. Ünlü yazar Ayşe 
Kulin “Beş Parmağında Ma-
rifet Livaneli”, gazeteci-yazar 
Nazım Alpman “Zor Zaman-
ların İnsanı”, müzisyen Cahit 
Berkay “Zülfü Livaneli’nin 
Müziği Üzerine”,gazeteci-ya-
zar Nebil Özgentürk “Dost…
Abi Yarısı…Yol Arkadaşı…
Zülfü Livaneli”, şair-yazar 
Ataol Behramoğlu “Livane-

li’nin Atatürk’ü”, şair Haydar 
Ergülen “Zülfü Livaneli: Son 
Ozan”, yazar Barış İnce “Son 
Ozanın Romancılığı: Livaneli 
Edebiyatı”, yazar Ulaş Geroğlu 
“Karanlığa Yakılan Fener”, 
yazar Ayşen Şahin “Alıntılarla 
Haziran Karşılaması”, yazar 
Melda Davran “Rengim Gök-
men Dostunu Anlattı”, yazar 
Zafer Köse “Umudu Kesme 
Yurdundan” başlıklı yazıları 
okurlarıyla paylaştı. 

Özgür bir kadın
Gazeteci Bircan Usallı Silan 
ünlü oyuncu Nur Sürer ile sanat 
çalışmaları üzerine keyifli bir 
röportaja imza attı. Silan’ın 
“Filmlerinde yüzlerce sıra dışı 
kadını canlandırdın. Ama yine 
de halen bir kadın var mı seni 
oynamadan bu işi bırakmam 
dediğin” şeklindeki sorusunu 
usta oyuncu “Mesleğe çok 
uzun yıllar, Türkiye’nin çeşitli 
illerinden, farklı coğrafyaların-
dan, farklı kadınları oynadım. 
Zaten belli bir yaştan sonra 
anneyi, hiç evlenmemiş bir 
kadını ya da kocası ölmüş bir 
kadını oynuyorsun. O yüzden 
kendim gibi bir kadını oynamak 

isterdim. Özgür, sosyalist bir 
kadını” şeklinde yanıt verdi. 
Haziran ayında yaşamını yitiren 
Tarık Akan, Cengiz Aytmatov, 
Fikret Otyam ve Fatma Girik 
bu sayıda sözleriyle bir kez 
daha anıldı. Kubilay Erdelikara 
“Çınar Mahallesi ve Ayşem 
Möröy”, Deniz Özen “Düşlerin 
Parlayıp Söndüğü Yerde”, Der-
ya Erkenci “Kötüler Üşengeç 
Olur”, Kürşat Başar “Dünyanın 
Çivisi Çıktı mı Sahiden?”, Pelin 
Batu “Tarihin İlk Şairi”, Kenan 
Başaran “Mülteci”, Seda Şanlı 
“Şarkı Söyleme Zamanı”, Dilek 
Neşe Açıker “Anlam ve Ahen-
gin Koruyucusu”, Aylin Ünal 
“Renkler Çalan Bahçe Cücesi”, 
Kemal Yalçın “Cornerlius Bis-
choff Yaşar Kemal’i Çevirmedi, 
Almancada Yeniden Yarattı”, 
Yaşar Seyman “Hüznün Coşku-
su Haziran”, Mahmut Temiz-
yürek “Nazım Hikmet Hala 
19 Yaşında”, Nurten Geroğlu 
“Birlikte Başarmak”, Bilge 
Çolak “Nur İpek”, Nebahat Ay-
han “Edebiyatımızın Kemal’i”, 
Zeynep Oral “Faşist Türkiye 
Sloganını Yaşasın Türkiye’ye 
Çeviren Bir Büyücü” isimli yazı-
larıyla okurlarıyla buluştu.



Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Tunus’ta düzenlenecek 
Uluslararası Grand Prix Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek. Yarışlar öncesi Bağcılar 

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’i ziyaret eden milli sporcular, madalya sözü verdi
27 – 29 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Tunus’ta gerçekleşecek 
Uluslararası Grand Prix Şampi-

yonası’na katılan Türkiye Milli takımı 
kadrosunda Bağcılar Belediyesi Be-
densel Engelliler Atletizm sporcuları 
da yer alıyor. Antrenörlüğünü Ömer 
Cantay’ın yaptığı takımdaki Hamza 
Doğan “Gülle atma”, Zeynep Acet 
ile Zübeyde Süpürgeci de “Teker-
lekli Sandalye Atletizm Koşu” bran-

şında yarışacak. Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu tarafından milli 

takım kafilesine dahil edilen sporcular, 
haftalardır süren hazırlıklarını tamamla-
dı. 4 kişilik ekip, turnuvaya katılmak için 

Perşembe günü Tunus’a gidecek. Yolculuk 
öncesi Bağcılar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir’i ziyaret eden engelliler, 
madalyayla döneceklerinin sözünü verdi. 
Özdemir de sporcularla gurur duydukları-
nı söyleyip başarılar diledi. 

Fenerbahçe Beko, takım kaptanı Melih Mahmutoğ-
lu’nun sözleşmesinin 2 yıl daha yenilendiğini açıkladı

KULÜPTEN yapılan açıklamada, “Ku-
lübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana 
formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevi-

ni yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mah-
mutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda 
anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe formasını 
tam dokuz sezondur terleten ve bu süre 
zarfında bir EuroLeague şampiyonlu-
ğunun yanı sıra beş Türkiye Ligi, üç 
Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı 
Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih 
Mahmutoğlu, Fenerbahçe 
basketbol tarihine adını 
altın harflerle yazdıran 
sporcularımızdan biri 
olmuştur. Fenerbahçe 
Beko, yeni sezonda da tüm 
kulvarlarda başarı hedefine 
Melih Mahmutoğlu kaptanlığın-
da yürüyecektir. Bu anlaşmanın 
Kulübümüze ve takım kaptanımız 
Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını 
diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma 
altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temen-
ni ediyoruz” denildi. DHA

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

14 15 MART 2021 PAZARTESİ SPORwww.gazetedamga.com.tr

İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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BEŞIKTAŞ ILE 
ARAMIZ IYI

KASAPOĞLU’NDAN KASAPOĞLU’NDAN 
MILLILERE DESTEKMILLILERE DESTEK

GEC DE OLSA 
KAVUSTUK!

DEMIR Grup Sivasspor Başkanı 
Mecnun Otyakmaz, Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda 
bulundu. Yeni TFF ve Kulüpler Bir-
liği yönetimleriyle birlikte kulüplerin 
sorunlarının çözüleceğini düşündüğünü 
söyleyen Mecnun Otyakmaz, “Öncelikle 
Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür ediyoruz. 
Çok yoğun bir emek verdi. Problemli 
bir süreçti. Seçimler, istifalar oldu. 
MHK, hakemler, yayın gelirleri, bu ko-
nularda çok büyük emeği var, kendisine 
teşekkür ederiz. Ayrıca Ali Koç başkana 
hayırlı olsun. Önümüzde yine zorlu bir 
süreç var. İnşallah sorunlarımızın çözü-
leceğini düşünüyoruz. Hem TFF hem 
de Kulüpler Birliği’nin yeni yönetimi 
sorunları çözecektir. Bizim gündemimiz 
sadece seçimdi. Onun dışında başka bir 
şey konuşmadık” diye konuştu.

Devam etmek isterdik
Takımın önemli isimlerinden Fayçal 
Fajr’ın Al-Wahda’ya imza atmasını da 
değerlendiren Otyakmaz, “Önemli bir 

kaybımız oldu Fajr ile ilgili. Bizim ra-
kamımızın çok üstünde bir rakam teklif 
edilince Arabistan’a imza attı. Devam 
etmek isterdik. Ancak o fiyatı, o yaştaki 
bir oyuncuya vermemiz çok mümkün 
değildi. Dolayısıyla ona başarılar diliyo-
ruz. Çalışmalar devam ediyor. Hocala-
rımızın yanına geçeceğiz. Telafi edecek 
portföy elimizde var. İnşallah bunları 
gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 
Beşiktaş’ta forma giyen Salih Uçan’ın 
yanı sıra transferde ismi kırmızı-beyazlı 
ekiple anılan Güven Yalçın ve Oğuzhan 
Özyakup ile ilgili sorulan soru üzerine 
Otyakmaz şu cevabı verdi:

“Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından 
gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla 
diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile 
de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, 
fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız 
olan bölgelere, her takımdan oyuncu 
alabiliriz. Rıza hocanın Beşiktaş ile öyle 
bir görüşme yaptığını düşünüyorum. 
Bana bir şeyler söyledi. Ama pek olacak 
bir şey yok diye düşünüyorum.” DHA

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Rıza 
hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. 
Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız 
iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa 
ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz” dedi

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci 
başkanı Metin Öztürk, yö-
netim kurulu sözcüsü Rıza 

Morova ve Galatasaray Sportif 
AŞ. Başkan Vekili Erden Timur 
ile Galatasaray Adası’na gelen 
Başkan Özbek, burada inceleme-
lerde bulundu. Daha sonra basın 
mensuplarına konuşan Özbek, 
“Hasret bitiyor. Adanın tahliye-
si için emek veren arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Geç de olsa 
adamıza kavuştuk. Adanın irtifak 
hakkı için yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Ayrıca buranın hali 
perişan. Restorasyonu için 
yönetim kurulu bütçe oluşturdu. 
Eskisinden daha güzel hale geti-
rilip, Galatasaraylıların emrine 
verilecek” şeklinde konuştu.

Kar amaçlı değil
Galatasaray Adası’nın sosyal tesis 
olarak kullanılacağını ifade eden 

Özbek, “Kar amaçlı bir nokta 
değil. Kürek şubesini de buraya 
getirmeyi düşünüyoruz. Galata-
saray Üniversitesiyle beraber bir 
kürek takımı oluşturup, çalışma-
larını burada yapmasını sağla-
yacağız. Bazı bölümler bize ait 
değil. İrtifak hakkını alır almaz 
Galatasaraylılara müjdeyi vere-
ceğim. Kulübe hayırlı olmasını 
diliyorum. Çalışmalara başladık. 
Önce molozlardan temizlenmesi 
lazım. En süratli şekilde yapmayı 
düşünüyoruz. Görevimiz, adayı 
eskisinden daha güzel hale geti-
rip, üyelerin kullanımına açmak. 
El birliğiyle burayı en kısa sürede 
bitireceğiz” diye konuştu.

Bizim için bir sembol
Galatasaray İkinci Başkanı 
Metin Öztürk ise “Başkanımızın 
başlattığı çalışma inşallah en kısa 
sürede tamamlanacak. Rahmetli 

babam 30 sene burada müdür-
lük yaptı. Ben de Galatasaray’ın 
yöneticisi olarak üyelerimizle bu-
rada bir araya geleceğim. Burası 
bizim için bir sembol” dedi.
Erden Timur da Galatasaray 
Adası’nın hizmete girmesi için 
sıkı bir çalışma içinde olduklarını 
söyledi. Öte yandan Timur, trans-
fer çalışmaları ve teknik direktör 
Domenec Torrent ile sözleşme 
fesih görüşmelerine ilişkin de, 
“Merakınızı anlıyoruz. Tüm 
çalışmalar yapılıyor” şeklinde 
konuştu. DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası’ndaki 
çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Geç de olsa adamıza kavuş-
tuk. Adanın irtifak hakkı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi

BAKAN Kasapoğlu, 
FIBA 2023 Dünya Kupa-
sı Elemeleri’nde Büyük 

Britanya ile 3 Temmuz Pazar 
günü deplasmanda oynayacağı 
maça İstanbul Sinan Erdem Spor 
Salonunda hazırlanan A Milli 
Erkek Basketbol Takımı’na ziya-
rette bulundu. Ziyarette, Türkiye 
Basketbol Federasyonu Başkanı 
Hidayet Türkoğlu ve yönetim ku-
rulu üyeleri de yer aldı. A Milli 
Erkek Basketbol Takımı’nın yeni 
Başantrenörü Ergin Ataman ve 
oyuncularla görüşen ve sohbet 
eden Bakan Kasapoğlu, millilere 
Büyük Britanya karşısında ba-
şarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, 
dünyanın farklı ülkelerinde oyna-
yan basketbolcuların milli takım 
ruhuyla bir araya geldiğini ifade 
ederek, “Öncelikli olarak yeni 
teknik ekibe ve sizlere başarı di-

liyorum. Türkiye bir spor ülkesi. 
Spor ülkesi olması noktasında 
basketbol öncü bir branş. Burada 
bulunan her bir arkadaşım apayrı 
bir heyecanı müjdeliyor. Ülke 
olarak sizlerden apayrı bir umu-
dumuz olduğunu, çok büyük bir 
heyecanla bu umudun peşinde 
olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum” dedi.

Basketbol yılı olacak
Basketbol adına 2022 yılından 
çok umutlu olduğunu vurgulayan 
Bakan Kasapoğlu, “Önümüzde 
Dünya Kupası Elemeleri ve 
Avrupa Şampiyonası var. Bu 
müsabakalarda halkımızın yü-
reği sizlerle olacak. 2022 bence 
basketbol yılı olacak. Dolu dolu 
başarılarla geride bırakacağımız 
bir yıl olacak. Buna inanıyorum. 
85 milyon vatandaşımızı mutlu 

edeceğinize inanıyorum. Bu 
mutluluk bugüne dair olmaya-
cak. Federasyon Başkanı Hida-
yet Türkoğlu nasıl NBA’deki 
başarılarıyla sizleri ateşlediyse, 
sizler de yeni gelen gençleri 
ateşleyeceksiniz” diye konuştu. 
Basketbolla ilgili bakanlık olarak 
pek çok projeleri bulunduğunu 
hatırlatan Bakan Kasapoğ-
lu, sözlerini şöyle tamamladı; 
“Sizlerin başarısı ile bu projelere 
ivme kazandıracağız. Gençler 
sizin izinizden yürüyecek. Ba-
kanlık olarak federasyonumuzla, 
kulüplerimizle birlikteliğimiz de-
vam edecek. Bakanlık olarak ne 
gerekiyorsa yanındayız. Bundan 
şüpheniz olmasın. Birlikte başa-
racağız. Milletimizi layık olduğu 
mutluluklarla buluşturacağımıza 
inanıyorum. Her birinize başarı-
lar diliyorum.” DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya 
Kupası Elemeleri B Grubu’nda Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak olan 
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı antrenman yaptığı salonda ziyaret etti

SÖZLEŞMESI
2 YIL DAHA UZATILDI

MILLI SPORCULAR TUNUS YOLCUSU



GALATASARAY’IN 
prensipte anlaşmaya var-
dığı teknik direktör Okan 
Buruk, İstanbul’a geldi. Sa-
rı-kırmızılı takımda teknik 
direktör Domenec Torrent 
ile yolların ayırmasının ar-
dından kısa süre içerisinde 
resmi olarak açıklanması 
beklenen Okan Buruk, 

İstanbul’a ulaştı. 

Paris’ten kalkan uçakla saat 
21.20’de İstanbul Havali-
manı’na gelen Buruk, basın 
mensuplarına kısa bir açık-
lamada bulundu. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapama-
yacağını dile getiren Buruk, 
“Sizleri kırmamak için bir 
selam vereyim dedim. Şu 
anda sonlanmış bir şey yok” 
diyerek sözlerini noktaladı. 

Galatasaray’ın prensipte 
anlaşmaya vardığı Okan 
Buruk ile ilgili resmi açıkla-
manın kısa süre içerisinde 
yapılması bekleni-
yor.

SÜLEYMANPAŞA Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcusu Tunahan Yörük, Sivas’ta düzenlenen Nadir 
Özsoy Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 5. olarak 
milli takıma girmeye hak kazandı. Taha Akgül Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada 61 kiloda mücadele 
eden Tunahan Yörük, rakiplerine karşı etkili hamleleri 
ile dikkat çekerken şampiyonayı beşinci sırada tamamla-
mayı başardı. İlk 3 maçını kazanarak ilk sekize kalan genç 
sporcu, 4. Maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu ile karşıla-
şırken mücadeleyi kaybetti. Turnuvayı 
5. Tamamlayan Tunahan Yörük aldığı 
başarılı sonuç ile milli takımın kapılarını 
aralamış oldu. Süleymanpaşa Belediye 
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tuna-
han Yörük 2023 yılında şubat ayında ya-
pılacak olan Turkish Open Uluslararası 
Taekwondo Turnuvasında milli formayı 
terleterek gururumuz olacak.

Okan Buruk, Rizespor’da birlikte çalıştığı eski Fenerbah-
çeli Vedat Muriç’in Lazio’dan transferi adına bir görüşme 
gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre, Okan Buruk, Vedat 
Muriç ile yaptığı görüşmede kendisini Galatasaray’da görmek 
istediğini aktardı. İkilinin bir kez daha görüşmesi muhtemel

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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 
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tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
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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-
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arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  
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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
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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 
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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 
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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

MARMARA ve Ege 
Denizleri kıyısında 
291 kilometrelik sahil 

şeridiyle bulunan Balıkesir’de 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Türkiye Voleybol Federasyonu 
(TVF) ile imzalanan iş birliği 
protokolü kapsamında Türkiye 
Beach Voleybolu Şampiyo-
naları, Balıkesir’den başladı. 
Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi girişimleriyle düzenlenen 
turnuvalar, maviyle yeşilin bu-
luşma noktası, temiz denizleri 
ve altın sarısı kumuyla Türkiye 
ve dünyanın birçok yerinden 
yüzlerce plaj voleybolcusunu 
ağırlıyor. Balıkesir plajlarının 
tanınırlığının artmasına büyük 
katkı sağlayacak turnuvalar 
sayesinde, Balıkesir’in adı spor 
turizminde de dünyaya duyu-

rulması amaçlanıyor. Göreve 
geldiği günden bu yana hayata 
geçirdiği hizmet ve yatırım-
larla spora ve sporcuya her 
daim büyük destekler veren 
Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
girişimleriyle bu sezon; Dünya 
Şampiyonası, Balkan Şampiyo-
nası, 2 Pro Beach Turnuvası, 
U18-U19-U20 ve U21 Türkiye 
Kulüpler Şampiyonlarıyla 8 et-
kinliğe ev sahipliği yapan Balı-
kesir, Türkiye’de en çok Beach 
Voleybolu etkinliği düzenleyen 
şehir olarak rekor kırdı.

 Avşa’da devam etti
1-3 Haziran günleri arasında 
Erdek Ocaklar Sahili’nden 
başlayan Pro Beach Türkiye 
etabı, 10-12 Haziran günleri 

arasında Avşa’da devam etti. 
2022 Voleybol Dünyası Plaj 
Şampiyonlarının belirlendiği 
turnuvalar da 16-19 Haziran 
günleri arasında Ayvalık’ın 
dünyaca ünlü Sarımsaklı 
Plajı’nda gerçekleştirildi. 23-
28 Haziran günleri arasında 

Edremit Altınkum Plajı’nda; 
Türkiye Kulüpler Şampiyona-
sı, U18, U19 ve U21 Şampiyo-
naları, 24-26 Haziran günleri 
arasında da Burhaniye Ören 
Plajı’nda Balkan Beach Tour 
ve U20 Türkiye Şampiyonası 
yapılacak. (DHA) DHA

BEACH VOLEYBOL RÜZGARI ESIYOR!
Balıkesir’in birbirinden güzel plajlarında, beach vo-
leybolu rüzgarı esiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın girişimleriyle 8 etkinliğe ev 
sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye’de en çok beach 
voleybolu etkinliği düzenleyen şehir oldu

CiGER ACTILAR

MEKSIKA’NIN Leon kentinde 39 ülkeden 
205 sporcunun katıldığı şampiyonada ko-
parmada 91 kilogramlık kaldırışıyla gümüş 

madalya, silkmede 103, toplamda da 194 kilogramlık 
derecesiyle bronz madalya kazanıp göğsümüzü ka-
bartan 16 yaşındaki sporcu Aydın’da davul zurna ve 
çiçeklerle karşılandı. Milli sporcu Burcu İldem Ger-
çekden, “2 ay boyunca zorluklar yaşadım, sakatlıkla-
rım oldu. Tedavi süreci yaşadım. Şampiyonaya son 1 
hafta kala yine omzumdan sakatlandım ancak teda-
vilerin ardından yetiştim şampiyonaya ve derecemi 
yaptım. Şampiyonada ilk çıktığımda heyecanlıydım 
ama heyecanımı yendim ve yarışmaya devam ettim. 
Şampiyonada kendi derecemi yapabilmiş olsaydım 
birinci olacaktım ancak sakatlığım nedeniyle çok iyi 
performans çıkaramadım ama ona rağmen ikinci ve 
üçüncü oldum. Hedefim ise 2024 Olimpiyatları’na 
gidebilmek ve ülkeme madalyalar kazandırabilmek 
bunun içinde çalışacağım” dedi. DHA

Meksika’da yapılan Dünya Yıldızlar Halter 
Şampiyonası’nda bir gümüş ve bronz madalya 
kazanan Nazillili sporcu Burcu İldem Gerçekden, 
yurda dönüşünde coşkuyla karşılandı

Teknik direktörlük görevi 
için Okan Buruk ile anlaş-
ma sağlayan Galatasaray, 

transferde de harekete geçmiş 
durumda. Kısa süre içerisinde 
Galatasaray’ın yeni teknik direk-
törü olarak resmen açıklanması 
beklenen Okan Buruk, ilk hedef 
olarak Vedat Muriç’i belirledi. 
İtalyan basınından Radiosei, 
bunu çok net ortaya koyan bir 
gelişmeyi aktardı. Okan Bu-
ruk’un sabah saatlerinde Çaykur 
Rizespor ‘dan eski öğrencisi Ve-
dat Muriç ile bir telefon görüş-
mesi gerçekleştirdiği belirtildi. 
Buruk’un Fenerbahçe ‘nin eski 
golcüsünü yeniden takımında 
görmek istediği aktarıldı. Pasqu-
ale Sensibile sonrası sportif di-
rektör olarak göreve gelen Cenk 
Ergün’ün de Lazio ile temaslara 
başladığı ifade edilmekte. 

Mallorca devre dışı
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarı-
sında Vedat Muriç’i Lazio’dan 
kiralık olarak kadrosuna katan 
Mallorca, Kosovalı oyuncunun 
performansından çok memnun 
olsa da satın alma opsiyonunu 

kullanamıyor. 12 milyon euro 
satın alma opsiyonunu çok bulan 
Mallorca’nın teklifinin 10 milyon 
euro düzeyine dahi yaklaşma-
dığı ve bu transferde devre dışı 
kaldıkları aktarılmakta. 

Hiç endişe etmeyin
Bu arada Galatasaray Başkanı 
Dursun Özbek Kulübün Divan 
Kurulu Haziran Ayı Olağan 
Toplantısı’nda transfer konu-
sunda açıklamalarda bulundu. 
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 
Salonu’nda gerçekleşen toplan-
tıda Özbek, “Amacımız futbolu 
100. yılda, 100. yıla yakışır şe-
kilde mücadele etmek ve başarı 
kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu 
konuda eksiklerimiz var. Eksik-
lerimizi gidermek için transferle-
rimize başlıyoruz. Seçim önce-
sinden beri çalışmalarımız vardı. 
Elimizden geleni yapacağız, hiç 
endişe etmeyin. Çok güzel bir ta-
kım kuracağız. Kombineler satı-
şa çıktı. Localarımız var. İlginizi 
bekliyoruz. Ekonomik koşulların 
böyle olduğu dönemde sizin 
ilginizin çok büyük önemi var” 
diye konuştu. Başkan Özbek, 

Galatasaray Adası’yla ilgili de 
“Hemen işe başladık. Oradaki 
yapıyı tekrar vücuda getirmek 
lazım. Adada bizim 1 parselimiz 
var. Ada 4 parsel. Diğer 3 parsel 
Milli Emlak’a ait. İlk temas et-
tiğim yer Milli Emlak’a oldu. Şu 
anda çalışmalarımız devam edi-
yor. Yaklaşık 1-2 gün sonra söz 
konusu Milli Emlak’a ait parsel-
lerin 30 yıllığına Galatasaray’a 
irtifak olması için sözleşmeleri 
hazırlanıyor. Hepinize müjdeli 
haberi vereceğim. Galatasaray 
Adası eskisi gibi dokunulabilir 
bir yer olmaktan çıkıyor. Ben 
konuda büyük destek veren 
Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’a teşekkür gönderiyorum” 
şeklinde konuştu.

Sabit faiz değil
Mali bağımsızlığın önemine 
de vurgu yapan Özbek, “Dün 
Ziraat Bankası’nı ziyaret ettim. 
Genel müdüre, ‘Ben ve arkadaş-
larım kararlıyız. Biz, sizle yapı-
lan yapılandırma anlaşmasından 
çıkmak istiyoruz’ dedim. ‘Nasıl 
çıkacaksınız’ dedi. Anlattık, şu 

projemiz var, zamanlaması böyle 
diye. Türk Lirası referans faizi 
var, Merkez Bankası’nın açıkla-
dığı. Bu referans faizi sabit faiz 
değil. Bugünün koşullarında 
düşük gözükebilir. Ama böyle 
yüksek enflasyonun seyrettiği 
yerde bir yere geldiği zaman bu-
nun katlanması, 2-3 kata çıkması 
mümkün. Düşük faizle dediğiniz 
zaman bile senede 400 milyon 
TL faiz ödüyoruz. Arkadaşla-
rımla beraber çok kararlıyım. 
Ben bu hesabı kapatacağım. Bu 
parayı Ziraat Bankası ve Deniz-
bank’a ödeyeceğim ve bu anlaş-
madan çıkacağım. Bağımsızlık 
kelimesinin tam anlamı burada 
yatıyor. Bütün harcamalar Ban-
kalar Birliği konsorsiyumun yet-
kilileri tarafından yapıyor. Kendi 
inisiyatifinizle bir hareketiniz 
yok. Bu tavır, davranış biçimi 
içinize siniyor mu? Dolayısıyla 
söz verdiğim gibi projelerimizle 
beraber buradan çıkmak kolay. 
Tabloları açıklanmıştır. İlgili 
genel kurul yapacağız. Orada 
da göreceksiniz. Bu prangadan 
kurtulmak son derece olası” 
ifadelerini kullandı. DHA

OKAN’DAN 
MURIC’E 
TELEFON!

Sonlanmış bir şey yok

Tunahan milli takıma seçildi

TÜRKIYE Bisiklet Federasyonu ile Er-
zurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Palandöken MTB Cup Dağ 

Bisikleti Yarışları’nın antrenmanı merkez Palan-
döken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri’nin 
bulunduğu tarihi Kiremitlik Tabyaları’nda yapıldı. 
Sporcuların ciğer açması adına yapılan antrenman 
yarışları izleyenleri heyecanlandırdı. Kent merkezi-
ni kuşbakışı gören Kiremitlik tabyadaki çiçeklerle 
kaplı 1.5 kilometrelik parkuru sporcular 30 dakika 
içinde 10 tur atarak tamamladı. 

Yarım saatte 10 tur
Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik 
Kurulu üyesi ve yarışı direktörü Mustafa Kocaman 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kiremitlik 
Tabyada, Palandöken Uluslararası Yarışları’nın 
başlangıcını yapıyoruz. Bugünkü yarışlara Türkiye, 
Yunanistan ve İran’dan 4’ü kadın 30 sporcu katıldı. 
Bu yarış yarın için bir hazırlık aşaması. Bizim ciğer 
açma diye bir tabirimiz var. Bu yarışlarda sporcu-
larımız ciğer açtı. 1 buçuk kilometrelik etabı yarım 
saatte 10 tur attılar. Bugün güzel bir yarış oldu. 
Sporcularımız Kiremitlik Tepe’de Erzurum’un 
güzel tabiatını görüp keşfetti. Sporcumuz Emre 
Yavuz’un birinci olması bugünkü yarışmada ilk 
5’te Türk sporcularının olması memnuniyet verici. 
Sporcularımız yarın Palandöken’de yapılacak ya-
rışlarda alacakları puanlarla olimpiyatı hedefleye-
cekler. Yarın Palandöken’de yapılacak yarışmalara 
normalde 8 ülke katılacaktı. Ancak buradaki yarış-
ma tarihi World Cup’la çakışınca 6 ülke bu şampi-
yonaya gitti. Erzurum’daki yarışmada Yunanistan 
ve İran’dan 8’i kadın olmak üzere 100’ün üzerinde 
sporcu olacak.” DHA

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılacak olan 
MTB CUP olimpik Dağ Bisikleti Yarışları öncesi bisikletçi-
ler Kayakla Atlama Kuleleri’nin bulunduğu tarihi Kiremit-
lik Tepe’de “Ciğer açma” antrenman yarışı yaptılar

ÖZEL KARŞILAMA



Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Lütfü Savaş, 1 
Nisan 2022 tarihinde baş-

layan Expo 2021 Hatay hakkında 
bilgilendirme yapmak üzere bir 
grup gazeteciyi ağırladı. Gazete-
ciler, Mehmet Mert, Yalçın Ba-
yer, Ali Eyüboğlu, Hülya Yürekli, 
Alev Gürsoy Cimini, Suna Ak-
yıldız ve Muammer Aydoğmuş’u 
misafir eden Savaş, kendisine 
sorulan soruları yanıtladı. Savaş  
Expo 2021 Hatay hakkında soru-
lan, “Ne umdunuz ne buldunuz?” 
sorusuna, “Expo’dan ne umduy-
sak onu bulduk” cevabını verdi. 

Savaşın gölgesindeyiz
Hatay 12 yıldan beri savaşın göl-
gesinde bir şehir olduğunu belir-
ten Savaş, “İlimiz 13 medeniyete 
27 kültüre ev sahipliğe yapmış. İlk 
olimpiyatlar bu şehirde yapılmış. 
Olimpiyatlar Atina’da başladı 

diye bilinir ama gayriresmî olim-
piyatlar on yıllarca Antakya’da 
yapılmıştır. Dünyada Roma’dan 
sonra en büyük hipodrom bizde. 
Dünyanın ilk tarım merkezi 
Hatay’da. İlk zeytinin sofra ile 
buluştuğu yer burası. 3 semavi 
dinin Anadolu’ya giriş noktası. 
İlk Hıristiyan kelimesi burada 
kullanılmış. Yine bununla birlikte 
rivayet odur ki Lokman Hekim 
Hatay’daki endemik ve tıbbi-a-
romatik bitkilerle ölümsüzlük 
iksirini bulmuştur” bilgisini verdi. 

Son serhat şehri
Hatay’ın 12 yıldır sığınmacı soru-
nu sebebiyle zor günler geçir-
diğini ifade eden Savaş, “Hatay 
yıllarca bağımsızlık mücadelesi 
verdikten sonra Türkiye’ye bağ-
landı. Böylesine nazik bir şehir. 
Hatay, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türkiye Cumhuri-
yeti’ne emanet ettiği son serhat 
şehridir. Kurtuluş mücadelesin-

den sonra 16 yıl daha kurtuluş 
mücadelesi vermiş bir şehirdir. 
Bizim coğrafyamız çok önemli bir 
coğrafya. Bu nedenle hükümet 
sığınmacı konusunu çözmek için 
irade göstermeli. Biz bu konuyla 
ilgili çözüm bekliyoruz. Bunları 
söylememizden rahatsız oluyor-
lar. Bu ilerde yaşayabileceğimiz 
sıkıntılara karşı geliştirdiğimiz 
bir milli reflekstir. Kimse bunun 
altında siyaset aramasın” dedi. 

Siyaset devşirilmesin
Hatay’ın 12 yıldır sığınmacılar 

konusunda yalnız bırakıldığını 
söyleyen Savaş, “Hatay, nüfusu-
nun yüzde 25’i kadar sığınmacıyı 
misafir ediyor. Suriyeliler konu-
sunu gerçekleriyle masaya yatırıp 
çözümler üretiyoruz. Bunları 
konuşurken iktidarın rahatsız 
olduğunu gördük. Valimiz aracı-
lığıyla savcılığa suç duyurusunda 
bulunuldu. Savcılıktan bana hiçbir 
şey gelmeden kovuşturmaya 
gerek olmadığı hakkında yazı 
çıktı. Çünkü ben kovuşturalacak 
bir şey yapmam zaten” ifadelerini 
kullandı. Lütfü Savaş, sığınmacı-

larla ilgili söylediği sözler hakkın-
da da “12 yıldır kişi başına düşen 
gelirimizi misafirlerle paylaşmak 
durumunda kalıyoruz. Sığınmacı 
sorunu insani şekilde çözüme ka-
vuşturulmalı. Hatay’ın şehri emini 
olarak milli refleks gösteriyorum. 
Bu refleks hemşehrilerimizin ve 
vatandaşlarımızın da gelecekte 
yaşaması muhtemel sıkıntıların 
önüne geçmek için ortaya koy-
duğum reflekstir. Kimse bundan 
siyaset devşirmeye kalkmasın. 
Bu hepimizin atması gereken bir 
adımdır” açıklamasını yaptı.  

EXPO 2021 Hatay 
1 Nisan 2022’de 
başladı ve 29 Ekim 
2022’de bitecek. 
Hatay, dünyanın 3. 
büyük organizasyon 
olarak kabul edilen 
EXPO’yu, Antal-
ya’dan sonra Türki-
ye’ye getiren ikinci 
şehir oldu. Dev fuar 
için Avusturalya ve 
Çin gibi ülkelerin 
şehirleriyle yarışan 
Hatay, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü 
Savaş’ın çabalarıyla 
2017 yılında rakip-
lerini geride bıraktı 
ve bu dev fuara ev 
sahipliği yapmaya 
hak kazandı. Lütfü 
Savaş’ın Alman-
ya’nın Düsseldorf 
şehrinde Uluslara-
rası Bahçe Bitkileri 
Üreticileri Birli-
ği’ne (AIPH) yap-
tığı son sunumun 
ardından Hatay, B1 
kategorisi olarak 
adlandırılan Bo-
tanik EXPO’sunu 
düzenlemeye layık 
görüldü. EXPO 
2021 Hatay’ın ana 
temasına karar 
verilirken kadim 
kentin on binlerce 
yıllık tarihinden 
ve kültürel do-
kusundan ilham 
alınmıştır. Tarih 
boyu medeniyet-
lerin gelişmesinde 
ve ilerlemesinde iş 
birliği ve ortaklığın 
önemini anlata-
bilmek için ana 
tema Medeniyetler 
Bahçesi olarak 
belirlenmiştir.

23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

NE UMDUYSAKNE UMDUYSAK
ONU BULDUK!ONU BULDUK!

29 Ekim 2022’de
SONA ERiYOR

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

“Medeniyetler Bahçesi” temasıyla düzenlenen Expo 2021 Hatay devam ediyor. İstanbul’dan gelen bir grup gazeteciye Expo alanını gezdiren ve bilgi 
veren Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay 12 yıldan beri savaşın gölgesinde bir şehir. 13 medeniyete 27 kültüre ev sahipliğe yapmış” 
dedi.  Expo 2021 Hatay hakkında konuşan Savaş, “Ne umdunuz ne buldunuz?” sorusuna, “Expo’dan ne umduysak onu bulduk” cevabını verdi

HHADOADO geleceğimiz geleceğimiz
için çok önemliiçin çok önemli

HATAY’I Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki kalesi 
olarak tanımlayan Savaş, 
“Türkiye Doğu Akde-
niz’de hak iddia ediyorsa 
bunun sebebi Hatay’dır. 
Hatay, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki kalesidir. 
Karbon gazı ve yakıtları 
ile Orta Doğu arasın-
daki kavşak noktadadır.  
Doğu Akdeniz’de petrol 
ve doğal gaz bulunduğu 
konuşuluyor. Ve bunun 
geçmesi gereken yer Ha-

tay, Adana ve Mersin’dir. 
Biz istedik ki şehrimizde 
bir hudut kapısı olsun. 
Hatay’da ilk kez bir deniz 
hudut kapısı kurduk. Ha-
tay Deniz Otobüsü’müz 
(HADO)  ile haftada iki 
gün Hatay-Kıbrıs arasında 
yolcu taşıyoruz. Yeni he-
defimiz ise Lübnan. İnşal-
lah Lübnan seferlerimizi 
de başlatacağız” dedi.

HEM HADO’yu hem 
EXPO’yu öz kaynak-
larıyla yaptıklarını dile 
getiren Savaş, “Hükü-
metten iki projemizde de 
destek almadık. İsterdim 
ki Sayın Cumhurbaş-
kanımız gelsin yerli 
ve milli, öz kaynakla-
rımızla yapılan güzel 

EXPO’muzu da ziyaret 
etsin ve bizi onurlandır-
sın. Partilerimiz farklı 
olsa da aynı topluma 
hizmet ediyoruz.  Biz 
hala Cumhurbaşkanımızı 
bekliyoruz. Sadece bir 
partinin Cumhurbaşkanı 
olmadığını göstermesini 
bekliyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZINCUMHURBAŞKANIMIZIN 
ziyaret etmesini isterdimziyaret etmesini isterdim

MEHMET MERT

Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Lütfü Savaş, Damga 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet 
Mert’e plaket takdim etti.


