
Olay, Fatih Fuat Paşa 
Caddesi'nde meydana

geldi. Geçtiğimiz yıllarda yıkı-
mına karar verilen İBB'nin eski ek
hizmet binasında bugün demir
sökme işlemleri yapılıyordu. Ça-
tıda bulunan demirler vinç aracılı-
ğıyla söküldüğü esnada, büyük
demir parçası caddeye düştü.

Demir, şans eseri caddede park
halindeki iki aracın üstüne düştü.
Facianın eşiğinden dönülen
olayda, bir kişi kafasından hafif
şekilde yaralandı. Caddedeki
esnaf duruma isyan ederken, olay
yerinde henüz güvenlik önlemi
alınmadığı görüldü. Düşen parça
nedeniyle cadde trafiğe kapandı.
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Tekirdağ'da halka seslenen 
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 

besicilerin sorunlarına dikkati çekti.
Akşener, “Bir besici kardeşim ağlaya-
rak “Abla ben ineklerime oruç tutmayı
öğretiyorum” dedi. Hayvanları oruca
mahkum eden utansın” eleştirisinde
bulundu. Akşener, “Çiftçiler, besiciler
şu anda ağlıyorlar. Gebe ineğini 
kesime götürdüğü için ağlıyor. Bunu
onlar söylüyor. Benim sözlerim değil.
İneklerin sahibi genç kardeşim, 
karşımda sinir krizi geçiriyor” dedi. 

ç

Hayvanları oruca 
mahkum ettiler!

BESİCİLERİMİZ AĞLIYOR

İlçedeki yeni doğan bebekleri ve 
ailelerini yalnız bırakmayan 

Beylikdüzü Belediyesi, “Hoş Geldin
Bebek” ziyaretleri kapsamında 4 bininci
bebeği hediyelerle karşıladı. Yenilenen ve
bir bebeğin 0-2 aylık dönem içerisinde
ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeleri 
barındıran hediye setini takdim eden
Zehra Çalık, minik bebeğe uzun ve sağlıklı
bir ömür temennisinde bulunarak aileye
iyi dileklerini iletti. I SAYFA 4
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“BENi ARAYIN” DiYE 
NOT BIRAKIP GiTTi

Kadıköy Göztepe'deoto-
mobiliyle hastaneye giden

öğretim görevlisi M.A., park ede-
ceği sırada bir başka otomobile
çarptı. Uçağını kaçırmamak için
acele eden M.A., hasar verdiği
aracın ön camına, iletişim bilgile-
riyle birlikte 'Zararınızı karşılamak
istiyorum, beni arayın' yazılı not
bıraktı. Tesadüfen notu gören 
Selami K., iletişim numarasına

mesaj göndererek, kendisini 
hasar gören otomobilin sahibi
olarak tanıttı. Selami K. zararının
200 TL olduğunu, giderilmesini 
istediğini yazdı. M.A. da otomo-
bilinin ruhsat fotoğrafını 
göndermesini istedi. O sırada
uçağa yetişmek için acele eden
M.A., kendisini arayanın otomo-
bilin sahibi olduğunu düşünerek
200 TL gönderdi. 

ç Selami K., parayı aldık-
tan sonra M.A.'ya “Te-

şekkür ederim beyefendi, sizin
gibi insanlar kaldı mı bu ülkede”
şeklinde mesaj gönderdi. Daha
sonra fotoğrafı inceleyen M.A.,
ruhsatın farklı bir otomobile ait
olduğunu fark etti. Selami
K.'dan gönderdiği parayı geri 
isteyen M.A., telefonunun 
engellendiğini fark etti. Öğretim

Görevlisi suç duyurusunda bu-
lundu. Soruşturma kapsamında
emniyette ifadesi alınan Selami
K., suçlamayı kabul ederek, “O
dönem paraya ihtiyacım olduğu
için böyle bir şey yaptım, pişma-
nım. M.A. kabul ederse bana
gönderdiği 200 TL'yi kendisine
gönderebilirim” dedi. Selami 
K. 4 bin TL tazminat ödeyerek,
M.A. ile uzlaştı. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Göztepe'de park sırasında başka otomobile çarpan
öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar
verdiği aracın ön camına, zararı karşılama için iletişim
bilgilerini bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi
M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı
gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın
şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan şüpheli
uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti
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Fatih'te yıkımı devam
eden İBB'nin eski ek

hizmet binasının
çatısındaki büyük

demir parça, vinçle
sökülürken caddedeki

araçların üstüne düştü.
Bir kişi yaralandı

Deprem toplanma alanı
statüsündeki arsaya 

yeniden konut imarı verilmesine
tepki gösteren Ataköy 1. Kısım
Koruma ve Güzelleştirme 
Derneği, parselin sahibi olan Al-
batros Turizm ve Otelcilik Şirketi
adına yapılan yazılı açıklamaya
cevap vererek, “Yapılan açıklama
ile gerçekler karartılmaya
çalısı̧lmış, bununla da kalınmayıp
dernegĭmiz tüzel kisi̧ligĭne iftiraya
varan ifadeler kullanılmısţır”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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ŞANS ESERİ ÖLEN OLMADI

Sultangazi'de cansız bedeni
Cebeci Taş Ocakları mevkiinde

uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif
Çakal'ın ölümüne ilişkin mahkemenin
talebi üzerine olay yerinde keşif ya-
pıldı. Keşif sırasında sanık yakınları
ile Çakal'ın annesi Hacer Çakar 
arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Çakal'ın babası Kadir Çakal “Olay-
dan 2-3 dakika önce dövüyorlar.
Çocuk ya korkusundan atladı ya da
bunlar götürüp attılar, yani ölüm 
sebebi onlar” dedi. I SAYFA 5
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GERÇEKLER KARARTILDI TARLADA EVLENDiLER!
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen
Lavanta Hasat Şenliği, katılımcılara görsel bir

şölen yaşatırken aynı zamanda da çok farklı ve anmalı
bir etkinliğe de sahne oldu. En büyük hayalleri 
lavanta tarlasında evlenmek olan genç çift, lavanta
kokusu altında dünya evine girdi. Genç çiftin nika-
hını Belediye Başkanı Hasan Akgün kıydı. I SAYFA 16
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YIL: 18    SAYI: 5380  FİYAT: 75 Krş 24 HAZİRAN 2022 CUMA

O Ses Almanya yarışma-
sında “Yalan” şarkısındaki
performansıyla tüm Türki-

ye’yi ve Avrupa’yı sesine
hayran bırakan Zeynep

Avcı, sevenlerinden gelen
yoğun istek üzerine şarkıyı
bir kez daha okudu. Yoru-

muyla dikkatleri üzerine
çekti. Avcı, geçtiğimiz ay

Çığ şarkısıyla çıkış yapmış,
yine sesi ve tarzıyla tam

not almıştı. I SAYFA 13

BİR KEZ DAHA 

“YALAN” 
DEDİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Tarım ve Orman Bakanı

Vahit Kirişci, Marmaris'te 3 gündür
süren orman yangınıyla ilgili Değir-
menyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde
basın toplantısı düzenledi. İçişleri Ba-
kanı Soylu yangın üzerinden yapılan
eleştirilere yanıt vererek, “Yangınlarda

büyük bir müca-
dele ortaya konu-
luyor. Meseleye
yardımcı olmak-
tan ziyade bu 
meselede 'Nasıl
kaos oluşturabili-
rim' şeklinde bir
anlayışla karşı
karşıyayız” diye
konuştu. I SAYFA 7
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Bu hengamede
kaos istiyorlar!

YARDIMCI OLMUYORLAR

Süleyman Soylu

Bir süredir yoğun bakımda 
tedavi gören İsmailağa Ce-

maati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu
93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaos-
manoğlu'nun Beykoz'daki evinde
bugün taziyeler kabul edildi. Ustaos-
manoğlu için bugün Fatih Camii'nde
Cuma Namazı'nın ardından cenaze
namazı kılınacak.  Mahmut Ustaos-

manoğlu mürşidi
Ahıskalı Ali 
Haydar Efen-
di'nin yanı sıra
aile kabristanının
da bulunduğu
Edirnekapı 
Sakızağacı 
Mezarlığı'na 
defnedilecek. 
I SAYFA 9
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UNESCO'dan dikkat çeken bir tsu-
nami uyarısı geldi. BM çatısı altında

çalışan kurum kıyı şehirlerini 'tsunamiye
hazır' olmaya çağırdı önümüzdeki 30 yıl
içinde önemli bir tsunami riskinin nere-
deyse yüzde 100 olduğunu açıkladı. Tsu-
nami tehdidi altındaki kentleri de açıklayan
UNESCO listede İstanbul'a da yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Marma-
ra'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine toplam 100
tsunami tabelası yerleştirilmişti. I SAYFA 5
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Ustaosmanoğlu
hayatını kaybetti

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Mahmut Ustaosmanoğlu

İstanbul için
tsunami uyarısı

AKLI SIRA 200 TL DOLANDIRDIĞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE 4 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

Selami K.'nın kandırmaya çalıştığı Öğretim 
Görevlisi'ne attığı mesajlar da dikkat çekti.
Şüphelinin M.A.'ya, “Sizin gibi insanlar kaldı mı
bu ülkede!” diye mesaj attığı görüldü. 

SiZiN GiBi iNSANLAR KALDI MI?

ALDIĞI PARANIN TAM 
20 KATINI ÖDEDi

TATLI SU 
KURNAZI!

Önce dövdüler
sonra attılar!

İstanbul Ticaret Odası, 
1885 yılından günümüze 

yayınladığı Osmanlıca, Fransızca,
Almanca, İngilizce tüm gazete ve
dergileri İstanbul Ticaret Gazetesi
Dijital Arşivi adıyla ücretsiz olarak
ilk kez internette kullanıma sundu.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Artık,
tam 318 ciltlik İTO gazetesi, yani
185 bin adet imaj, bir başka rakamla
6.500 süreli yayınımız, bütün araş-
tırmacılarımıza bir tuş kadar yakın”
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 8
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137 yıllık tarih
dijital arşivde

Uluslararası Esenyurt Halk
Dansları ve Müzik Festivali

için 16 ülkeden ilçeye gelen misafir
gruplar, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı.
Kültür elçilerine seslenen Başkan
Bozkurt, “Sizleri burada ağırlamak-
tan çok mutlu olduk. Buradan güzel
anılarla ayrılacağınıza inanıyorum.
Dünyayı güzellik kurtaracak” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 13
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Güzel anılarla 
ayrılacaksınız 

HOŞ GELDiN
BEBEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Üsküdar Salacak ile Kadıköy

sahillerindeki kaçak büfelerin yıkımını
tamamladı. Üsküdar Salacak ile 
Kadıköy sahilindeki kaçak yapılara
müdahale edildi. Salacak’ta, imar
planında yeşil alan olarak gözüken
parseldeki kafenin bir kısmı geçen yıl
aralık ayında yıkılmıştı. Mahkemenin,
İBB lehine karar vermesi üzerine
kaçak kafenin yıkımı bu hafta tamam-
landı. Kadıköy sahilde bulunan büfe-
lerin ise geniş bir alanı işgal ettiği tespit
edildi. Bunun üzerine harekete geçen
İBB Zabıta ekipleri,
üç büfeye ait iş-
galli yapıları
ortadan 
kaldırdı. 
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BÜFELER
YIKILDI

Milli fıtbolcu Hakan 
Çalhanoğlu, Zlatan 

İbrahimoviç'in kendisi hakkın-
daki sözleri ve göndermelerine
yanıt verdi. Çalhanoğlu, “İlgi

çekmeyi seviyor. 40 yaşında
olsam dahi yapmayacağım 
şeyler. Kitabında da beni 
yazmış. Yazmasa boş 
olurdu” dedi. I SAYFA 14
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Zlatan ilgi çekmeyi seviyor

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA
2’DE
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Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Murat 
Çalık’ın eşi
Zehra Çalık,
minik bebeğe
sağlıklı bir
ömür diledi.

Zeynep 
Avcı



İlkbahar ve yaz aylarında en sık 
görülen alerjik etken ‘polenler’ 
oluyor. İlkbahar döneminde esas 

olarak ağaç polenleri, yaz döneminde 
çayır- çimen polenleri ve yaz sonu ile 
sonbahar  döneminde de yabani ot 
polenleri sorumlu oluyor. Ayrıca  her 
üç dönemde de mantarlar, böcek-
ler, güneş ışınları ve bazı besinler 
çocuklarda önemli alerji sebeplerini 
oluşturuyor. Çocukları alerjik hasta-
lıklardan korumanın temel  prensibi 
ise onları sorumlu alerjenlerden  
uzak tutmak. Acıbadem Internatio-
nal Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzma-
nı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, 
ebeveynlerin yaz alerjisini tetikleyen 
hatalardan kaçınmalarının son de-
rece önemli olduğuna işaret ederek, 
“Dikkat edilmesi gereken bir başka 
nokta ise yaz aylarında güzel havala-
ra aldanıp tedavilerin aksatılmaması 
olmalı. Ebeveynlerin acil durumda 
kullanılacak olan ilaçları mutlaka 
yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 
Zira özellikle astım  ve alerjik nezleli  
çocuklarda, örneğin yoğun  polenle  
karşılaşma sonrasında  kriz şeklinde  
belirtiler ortaya çıkabiliyor” diyor. 
Acıbadem International Hastanesi 
Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. 
Feyzullah Çetinkaya, çocuklarda 
yaz alerjilerini tetikleyen 8 hatalı 
alışkanlığı anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu. 

Açık havada kurutmak
Sabahları 05:00-10:00 saatleri ara-
sında evin  kapı ve pencereleri ile 
seyahat sırasında arabanın camlarını 
açık tutmak, çocuğu bu saatlerde 
uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık 
havada yoğun polen olduğu için pole-
ne maruziyeti  artırıyor. Bu saatlerde 
evinizin kapı ve pencerelerini açma-
yın, mümkünse çocuğunuzu sokağa 
çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya 
çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük 
ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin.  

Arabanın camlarını da kapalı 
tutun ve polen filtresini ça-
lıştırmayı alışkanlık edi-
nin. Polenlerin yoğun 
olduğu saatlerde 
çocuğun çamaşır-
larını açık havada 
kurutmak da 
yapılan önemli 
hatalardan biri. 
Bunun nedeni 
ise polenlerin 
çamaşırlara 
yapışarak aler-
jik reaksiyonlar 
oluşturabilmele-
ri. Çamaşırlarınızı 
polenlerin yoğun 
olduğu saatlerde 
evde kurutmaya özen 
gösterin. 

Gözleri yıkamamak
Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin 
ve burnun yıkanmaması, aynı elbise-
lerin  giyilmeye devam edilmesi de 
polenlerin vücutta  uzun süre kalma-
larına neden olabiliyor. Çocuğunuzun 
mümkünse her gün banyo yapmasını 
sağlayın ve elbiselerini değiştirin. Yağ-
murdan hemen sonra  çocuğu  açık 
havaya çıkarmamak gerekiyor.  Zira, 
yağmur sırasında havada  polen sayısı 
azalsa  da sonrasında sayısı aniden 
yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğu-
nuzu mümkünse yağmurdan bir saat 
sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun 
bir şekilde polenlere maruz kalmasına 
yol açacağı için yaz aylarında çocu-
ğunuzun yanında çimleri biçmekten 
kaçının. Güneş ışınlarının yeryüzüne 
en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri ara-
sında çocuğun dışarıda olması güneş 
alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dola-
yısıyla bu saatlerde mümkünse dışarı-
ya çıkarmayın, mecbursanız vücudunu 
kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler 
giydirin. Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. 
Dr. Feyzullah Çetinkaya, “Çocukların 
güneş ışınlarını kısa bir süre almaları 
yarar sağladığı için cildine güneş koru-

yu-
cu 

ürünü 
güneşe 

çıktıktan 15-30 
dakika sonra uygulayın. İşlemi her 
3 saatte bir tekrarlayın. Deniz veya 
havuza girdiğinizde bu süreyi dikkate 
almadan, ürünü çocuğunuzun cildine 
tekrar yedirin” diyor. 

Renkli kıyafetler giymek
Çocuklarda böcek alerjileri özellikle 
yaz mevsiminde oldukça sık rastla-
nan bir durum. “Böcekler arasında 
da en sık arılar, sivrisinekler ve 
karıncalar alerjiye neden oluyorlar” 
uyarısında bulunan Çocuk Alerjisi 
Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetin-
kaya, önerilerini şöyle sıralıyor: “Arı 
ve diğer böcekleri  çekebileceği için 
çocuğunuza açık havada  kısa kollu 
ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. 
Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, 
sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran 
renkte ve çiçekli kıyafetlerden de 
kaçının. Dikkat etmeniz gereken 
bir başka nokta ise kokular olmalı. 
Çocuğunuza çiçek kokusu yayabile-
cek krem veya kolonya sürmeyin. Bu 
hatalar böceklere duyarlı çocuklarda 
öldürücü  olabilecek anafilaksi reak-
siyonlarına yol açabiliyor”  

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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CEMIYET hayatının tanın-
mış isimlerinden, Mermer-
ler Şirketler Grubu Yöne-

tim Kurulu Başkan Vekili Murat 
Mermer, doğum gününü eşi 
mimar Merve Mermer ve yakın 

aile bireyleriyle kutladı. Evlerin-
deki sıcak ve samimi bir ortamda 
kutlanan Murat Mermer’in yeni 
yaş karşılamasına Togemder 
Derneği başkanı Fusun Uysal ve 
eşi Mete Uysal ayrıca oğulları Me-
tehan Uysal, Merve Mermer’in 
annesi Seher Akarsu, Gökalp 
Alpay Akarsu, Enka Togal, Silas 
Togal, Cahit Bilgin, Fuat Sezen, 
Murat Turhan oğlu Yükselcan 
Turhan katıldılar. Cemiyet hayatı-
nın seçkin çifti dostlarıyla Murat 
Mermer’in doğum gününü kutlar-
ken organizasyonu yapan Merve 
Mermer en ince ayrıntıya kadar 
düşünerek kusursuz bir yaş günü 
organizasyonu tertipledi. En çok 
merak edilen konu ise Merve 
Mermer eşi Murat Mermer için 
aldığı hediye olurken, hediyesini 
açıkladığında kısa süreli bir şaş-
kınlık yaşandı. Doğum günü he-
diyesi olarak eşi Murat Mermer’e 
680 bin TL’lik Hublot saat hediye 
eden mimar Merve Mermer tüm 
merakları da gidermiş oldu.

3 COCUKTAN BiRi 
ALERJi OLUYOR!

Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler. Alerji 
denildiğinde her ne kadar aklımıza bahar ayları gelse de, aslında 
yaz mevsiminde de pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor. Tüm yaş 
gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık 
görülüyor. Öyle ki ülkemizde her 3 çocuktan birine ‘alerji’ tanısı konuyor

ZEYNEP VURAL

Mermer’den büyük jest
GÜNEŞ ışığından bilinçli 
bir şekilde faydalanmak için 
öncelikle zararlar ve bunlara 

karşı alınacak önlemler konusunda 
bilinçli olmanın en temel koşul ol-
duğunu söyleyen Medicana Çamlıca 
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı 
Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Tüm canlılar 
için hayat kaynağı olan güneş, bağı-
şıklığın güçlenmesi, kemik sağlığı, 
vücudun enerji depolaması, vücudun 
ihtiyacı olan vitaminlere destek 
sağlaması anlamında büyük faydala-
rının olmasının yanı sıra dikkatli ve 
kontrollü bir şekilde faydalanılmadı-
ğında sıcak çarpması, cilt yanıkları, 
kanserojen ışınlara maruz kalmak 
gibi olumsuz etkilerde neden olabi-
lir. Güneş ışınlarından en iyi şekilde 
faydalanmak istiyorsanız, öncelikle 
cilt tipinize ve güneşlenme sürenize 
uygun yüksek faktörlü bir güneş ko-
ruyucu krem kullanmalı, beslenme-
nize dikkat etmeli ve uygun giysiler 
giymelisiniz” ifadelerini kullandı.  

Deri çok hassas
Sağlıklı güneşlenmenin en basit ve 
zararsız yolunun kısa süreli ve uygun 
saatlerde güneşe çıkmak olduğunu 
vurgulayan Uzm. Dr. Nilsu Salih, 
günlük ortalama 10 dakikalık güneş-
lenmenin vücut sağlığı ve bağışıklığı 

için yeterli olduğunu söyledi. Salih, 
güneş ışınlarının zararlarının deri 
tipine ve rengine göre değişip değiş-
meyeceği ile ilgili de şöyle konuştu: 
“Cilt tiplerini biz altı kategoriye 
ayırıyoruz. Açıktan koyuya doğru 
cilt tipi bir ve iki olarak adlandır-
dığımız kişiler açık renk gözlü ve 
sarı saçlı olurlar. Derileri çok açık 
renkli olanlar güneş ışınlarına karşı 
oldukça hassastır ve güneşten ciddi 
anlamda olumsuz olarak etkilenme-
leri söz konusudur. Güneş altında 
belirli süreden fazla kaldıklarında 
ciddi güneş yanıkları görülür. Bu iki 
cilt tipine sahip kişilerin bronzlaş-
ma ihtimalleri pek yoktur. Cilt tipi 
üç olarak adlandırdığımız grup ela 
ve yeşil gözlü olup, yine açık renk 
deriye sahip sarışın, kumral olurlar. 
Güneş altında fazla kaldıklarında 
yine cilt yanıklarına maruz kalma-
ları söz konusudur. Ancak uygun 
güneş kremi ve koruyucu önlemlerle 
bronzlaşma ihtimalleri vardır. Her 
insan gibi güneşin altında fazla kal-
maları deri ve vücut sağlığı anlamın-
da risk taşımaktadır”

Krem yenilenmeli
Her insanın güneşe, güneşlenme-
ye ihtiyacı olduğunun altını çizen 
Salih, güneş ışınlarından en etkili 

şekilde faydalanmanın yollarını da 
şöyle sıraladı:  “Sanılanın aksine 
saatlerce güneş altında kalmak 
değildir. Günde 10 dakika boyunca 
el, yüz, kol, bacak gibi bölgelerin 
güneşe açık olması yeterlidir. Güneş 
ışığının cilt sağlığına faydalarının 
yanı sıra; D vitamini sentezlenmesi 
sağlamak, kemik sağlığını geliştir-
mek, bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek, beyin sağlığını korumak, 
vücuttaki fazla yağın atılmasını 
sağlamak ve dişleri güçlendirmek 
gibi önemli faydaları vardır. Güneş, 
vücutta D vitamini ihtiyacının yüzde 
90’ını karşılamaktadır ve D vitamini 
kemik sağlığı için çok önemlidir. 
Güneş ışınlarından en iyi şekilde 
faydalanmak istiyorsanız, öncelikle 
cilt tipinize ve güneşlenme sürenize 
uygun yüksek faktörlü bir güneş 
koruyucu krem kullanmalı, bes-
lenmenize dikkat etmeli ve uygun 
giysiler giymelisiniz. Güneş ışığın-
dan faydalanırken; üzerinizde ince, 
açık renk, pamuklu giysiler olsa da 
güneş koruyucu krem kullanma-
lısınız. Güneşte ve sıcak havada 
yoğun sıcak ve terlemenin etkisiyle 
sıcak çarpması yaşamamak için sıvı 
almalısınız. Etkili bir güneş koru-
ması için güneş koruyucu kreminizi 
2 saatte bir yenilemelisiniz.” DHA

TEMA Vakfı ve Damak tarafından hayata geçirilen Fıstığımız Bol 
Olsun projesinin eğitim etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fıstı-
ğımız Bol Olsun Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu

FISTIĞIN yaşamımızdaki 
yerini görmek, Gaziantep, 
Türkiye ve dünya için öne-

mini fark etmek, çocukları anne 
ve babalarının üretimini yaptığı 
bu yerel ürünün değeri hakkında 
bilgilendirmek amacı ile ilkokula 
giden çocuklara yönelik tasarla-
nan eğitim etkinliklerine katılan 
çocuklar, düzenlenen Fıstığımız 
Bol Olsun Şenliği’nde hem yeni 
bilgiler öğrendi hem de eğlendiler. 
Gaziantep Fıstık Müzesi ve Fıstık 
Araştırma Enstitüsü bahçesinde 
gerçekleştirilen Fıstığımız Bol 
Olsun Şenliği’ne,  Karkamış, Nizip, 
Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinden 
çocuklar katıldı. Fıstık tarımının 
ana tema olduğu şenlikte çocuklar 
Fıstık Müzesi’ni rehber eşliğinde 
gezdikten sonra bir sanat atölye-
sine katıldılar. Müzik ve oyunlar 
eşliğinde açık havada eğlenen 
çocuklar, her istasyonda kendi-
lerine verilen görevleri yaparak 
ve bulmacaları çözerek ipuçları-
na ulaşmaya ve sonunda “Fıstık 
ağaçlarını çok seven ve koruyan 
fıstık gönüllüsünün” kim olduğunu 
bulmaya çalıştılar. Şenliğin sonun-

da bu gönüllü kahramanın ken-
dilerinin olduğu bilgisine ulaşan 
çocuklar, daha sonra şenlik alanın-
da piknik yaptılar.

Hedef 4 bin 500 çocuğa ulaşmak
TEMA Vakfı ve Damak tarafından 
sürdürülebilir tarım uygulamalarıy-
la Antep fıstığında verim ve kalite-
nin artırılması amacıyla 11 yıl önce 
hayata geçirilen Fıstığımız Bol 
Olsun projesinin üçüncü fazında 
çocuklarla eğitim etkinlikleri ger-
çekleştiriliyor. Gaziantep İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
düzenlenen eğitim etkinliklerinde 
çocuklar fıstık tarımının önemini 
ve değerini fark ediyor. Gazian-
tep’te ilkokul çocuklarına yönelik 
gerçekleştirilen eğitim etkinlikle-
riyle, etkinliğe katılan çocukların, 
ailelerinin üretimini yaptığı yerel 
ürünün değeri hakkında bilgilen-
dirilmesi amaçlanıyor. Bu bilincin 
kazandırılmasıyla çocukların An-
tep fıstığına sahip çıkmaları teşvik 
ediliyor. 2019’dan bugüne yaklaşık 
3.750 çocuğun eğitim alması sağ-
lanırken, 2023 yılına kadar 4.500 
çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

SEYAHAT sırasında gidilecek yerin 
polen durumunun öğrenilmemesi de yine 

kaçınılması gereken önemli hatalardan. Her 
coğrafi bölgenin kendine  özgü bitki çeşitliliği ve 

polen  dağılımının olduğunu unutmayın ve bu neden-
le seyahat ederken mutlaka polen durumunu dikkate 
alın. Yaz aylarında çocukların duyarlı oldukları besin-
lerden  korunmaları daha zor oluyor.  Özellikle, süt 
ve yumurta  duyarlılığı olan çocuklarda dondurma  
gibi besinlerin tüketilmesi  ve otellerde besinlerin 

birbirine karışması çok sık görülen bir durum.  
Dolayısıyla çocuğunuz özellikle  besin ana-

filaksisi geçirdiyse yemeklerini mutlaka 
siz hazırlayın ve emin olmadığınız 

yiyecekleri ona vermeyin. 

Polen durumunu Polen durumunu 
dikkate almamakdikkate almamak

YARARI KADAR
ZARARI VAR!

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte bağışıklık ve sağlıklı yaşam anlamında güneşin zararlı 
etkilerinin daha da arttığını belirten Uzm. Dr. Nilsu Salih, vücuda yararı kadar zararı da 

olabilen güneşten korunma yöntemlerine dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi



NE BULDUYSA 
SOKAGA ATTI!
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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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ŞIŞLI’DE kadının arkasından 
yanaşan hırsız, çantadaki 
cep telefonunu çalarak kaç-

tı. O anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. Şişli Halaskargazi Cadde-
si’nde 5 Haziran’da caddede yü-
rüyen P.B’nin arkasından yanaşan 
hırsız, el çabukluğu ile çantadaki 
cep telefonunu çalarak kaçtı. 
Telefonunun çalındığını fark eden 
kadın, polise giderek şikayetçi 
oldu. Çevredeki güvenlik kame-
rası kayıtlarını inceleyen ekipler, 
kimliği tespit edilen G.Ö’yü Şiş-
li’de gözaltına aldı. 35 suç kaydı 
olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin 
ardından sevk edildiği adliyede 
tutuklanarak ceza-
evine götürüldü. 
Telefonun çalınma 
anı çevredeki iş 
yerinin güvenlik 
kamerasıyla kayde-
dildi. Görüntüler-
de, yolda yürüyen 
kadının arkasından 
gelen kişi, çantada-
ki cep telefonunu 
alarak uzaklaşıyor.

Mahmutbey Caddesi 15. 
Sokak’ta dün akşam saatle-
rinde, isminin Bahattin T. 

olduğu öğrenilen bir kişi bağırmaya 
başladı. Geçtiğimiz hafta babasını 
kaybettikten sonra, işinden de ayrıl-
dığı ve bunalıma girdiği öne sürülen 
Bahattin T.’ye, çevredekiler tepki 
gösterdi. Bazı apartman sakinleri 
Bahattin T.’ye saldırmaya çalıştı. 
Evine giren Bahattin T., sinir krizi 
geçirdi. Evde bulunan televizyon, 
sandalye, tabak gibi eşyaları pence-
reden sokağa attı. Bahattin T.’nin eşi 
ve 3 çocuğu ise komşulara sığındı. 
Bahattin T. daha sonra balkona 
çıkıp silahla ateş etti. Bir türlü ikna 
edilemeyen Bahattin T., özel harekat 
polisinin müdahalesiyle, evin kapısı 
kırılarak gözaltına aldı. 

Bir el silah sıkıldı
Bahattin T.’nin komşusu Şükran 
Uysal, “Ne varsa aşağı attı. Sandalye 
tabak ne varsa. İyi bir aile babasıydı. 
Bir silah patladı, bir el silah sesi ben 
duydum. Karşı apartmanda otu-
ranların tepkisine sinirlendi” dedi. 
Bir diğer komşusu Kemal Uysal ise 
“Karşı apartmanda oturanlar ba-
ğırma dedi. Karşı binada oturanlar 

‘küfür etme’ dedi, olan oldu. Birbi-
rine girdi sopalarla, taşlarla buraya 
saldırdı. Biz de kapıyı kapattık içeri 
giremediler. Sonra yukarıdaki ateş 
etti. Evde ne varsa aşağı attı. Neden 
sinirlendiği bilmiyoruz. Ortada bir 
laf var, ‘Ben bunalımdayım babam 
öldü’ gibi şeyler söyledi. İşten atıl-
madı, kendisi çıktı” dedi.

Ben evime aldım
Kapı komşusu, “Bütün eşyaları aşağı 
attı. Ne televizyonu bıraktı ne başka 

şeyleri, her şeyi aşağı attı. Sinir krizi 
geçirdi başa çıkamadık. Babası bir 
hafta önce öldü. Kapıyı polisler 
kırdı. 3 çocuğu var biri 2 buçuk 
yaşında, biri 10 yaşında, biri de 7-8 
yaşlarında. Çocuklar korktu ben evi-
me aldım. Karısı ve çocuklarını ben 
eve aldım. Polisler Bahattin’i alıp 
götürdüler. Çocukları ve eşi Ümrani-
ye’de şu anda babasının evinde” diye 
konuştu. Gözaltına alınan Bahattin 
T.’nin emniyetteki işlemleri devam 
ediyor. DHA

6 KATLI BINADA 
YANGIN CIKTI!

ATALAR Mahallesi Aydın 
Caddesi’nde bulunan 6 katlı 
binanın 6. katındaki dairede 

saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yangının olduğu dairede yaşayan 
Gülüşen ve Uğur Uluç çifti, ikiz 
bebeklerini alarak dışarı çıktı. 
Uğur Uluç, mutfaktaki yangını 
söndürmeye çalışırken sağ elinden 

yaralandı. Ekipler, yangına müda-
hale ederek kısa sürede söndürdü. 
Sağlık ekipleri eli yanan Uğur Uluç 
ve dumandan etkilen Gülüşen 
Uluç’u ambulansta tedavi etti. Yan-
gın nedeniyle dairede hasar oluştu. 
Yangın çıkan binada oturan Hatice 
Gül, “Patates kızartmasından do-
layı çıkmış yangın, Yağ alevlenince 
tutuşmuş. Dairede yaşayan bir kişi 
de elinden yaralanmış” dedi. DHA

Kartal’da 6 katlı binanın 6. katındaki dairenin mutfağında yangın 
çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında duman-
dan etkilenen Gülüşen Uluç ve Uğur Uluç çifti hafif şekilde yaralandı

Kameraya
yakalandı

ARANVUTKÖY’DE 3 
panelvanın karışıtğı kazada 
1’i ağır 5 kişi yaralandı. Ya-

ralılar ambulansla hastaneye gö-
türüldü. Arnavutköy - Yassıören 
yolu Eski Edirne Asfaltı Cadde-
si’nde öğlen saatlerinde meydana 
gelen kazada, iddiaya göre 34 LR 
1460 plakalı ismi öğrenilemeyen 
panelvan sürücüsü önündeki aracı 
geçmek için şeridinden çıkınca 
karşı yönden gelen 34 LR 1460 
plakalı panelvana çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle savrulan araç, 34 LK 
5954 plakalı başka bir panelvana 

çarparak yol kenarındaki bahçe-
ye uçtu. Kazada, bahçeye uçan 
panelvan sürücüsü ağır yarala-
nırken, diğer panelvanlardaki 4 
kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar 
ambulansla hastanelere götürül-
dü. DHA

İSTANBUL’DA, İsrail 
vatandaşlarına yönelik 
suikast planı içinde olduğu 

değerlendirilen şüphelilere yönelik 
operasyon düzenlendi. Operas-
yon kapsamında çok sayıda kişi 
gözaltına alınırken, şüphelilere ait 
Beylikdüzü’ndeki adreste arama 
yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair 
Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü 
yaptığı açıklamada Türkiye’de ve 
İstanbul’da bulunan İsrail vatan-
daşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” 

diyerek İsraillilere yönelik saldırı 
uyarısında bulundu. Lapid’in 
açıklamalarının ardından İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
operasyon başlattı. İsrailli vatan-
daşlara yönelik terör saldırısı ha-
zırlığı yaptığı değerlendirilen bazı 
şüpheliler gözaltına alındı. Şüphe-
lilerin adreslerinde arama yapıldı. 
Polis Beylikdüzü’nde bir adreste de 
incelemelerde bulundu. Ekipleri-
nin çalışmaları 4 saat sürdü. DHA

SİLİVRİ’DE 
kuyuya 
düşen tavuğu 

kurtarmak isteyen 
Recep Kurnaz(70), 

5 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyu-
ya düşen yaşlı adam itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Olay, saat 20.00 
sıralarında Çanta Merkez Mahalle-
si’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 
evinin bahçesinde tavukların eksik 
olduğunu gören yaşlı adam, tavuğu-

nu aramaya başladı. Aramalarının 
sonucunda, tavuğun 5 metrelik su 
kuyusuna düştüğünü fark etti. Tavu-
ğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen 
Kurnaz, kendisi de kuyuya düşerek 
mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Kurnaz, itfaiye 
ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarıl-
dı. Sağlık ekipleri tarafından hasta-
neye kaldırılan yaşlı adamın sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL’DA yurt dışına 
göndermek için lüks marka 
parfümlerin sahtelerini 

üreten şüphelilere yönelik ope-
rasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 
Bakırköy ile Küçükçekmece Baş-
savcılığınca başlatılan soruşturma 
kapsamında, Avcılar ve Bağcı-
lar’da 2 farklı depoda lüks marka 
parfümlerin sahtelerini üreten 
şüphelilere yönelik operasyon 
düzenlendi. Depolarda yapılan 
aramalarda 73 bin 485 adet şişe 

içersinde parfüm, boş şişe, kutu, 
kapak ve etiketlerden oluşan 46 
bin 326 adet materyal  ve 800 litre 
parfüm esansı ele geçirilirken, 2 
kişi de gözaltına alındı.

3 milyon sahte 
dolar ele geçirildi

İSTANBUL İl Jandarma 
ekipleri, sahte dolar imalatı 
yapıldığına dair aldığı ihbar 

üzerine Esenyurt’ta bir rezidansa 
operasyon düzenledi. Operasyonda 
100’lük banknotlar şeklinde yurt içi ve 
yurt dışı piyasasına sürülmeye hazır-
lan 3 milyon sahte Amerikan doları, 
1 bilgisayar ve yazıcı düzeneği, 1 para 
sayma makinesi, 1 serigrafi tezgâhı, 1 

kızılötesi para kontrol cihazı, 3 sahte 
para tespit cihazı ele geçirilirken S.K 
isimli kişi gözaltına alındı. Teknik 
incelemede ele geçirilen sahte Ame-
rikan dolarlarının basımında, gerçeği 
ile sahtesinin ayırt edilmesinin önüne 
geçmek amacıyla kızılötesi ışığa du-
yarlı özel boya kullanıldığı ve Ameri-
kan doları üzerinde bulunan şekillerin 
gözle yapılan kontrolde beliren renk 
değişimlerinin serigrafi tezgahında 
işlenerek gerçeğine yakın hale getiril-
diği tespit edildi. Şüpheli şahıs S.K. ise 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 
savcılığa sevk edildi. DHA

Bahçelievler’de geçen hafta babasını kaybettiği öğrenilen Bahattin T., dün akşam saatlerinde sokak 
ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki apartman sakinlerinin tepki göstermesi nedeniyle, kavga çıktı. 
Kendisini evine kilitleyen Bahattin T., bir süre sonra sinir krizi geçirerek, eşyaları pencereden sokağa 
fırlattı. Özel hareket polisinin müdahale ettiği olayda, evin kapısı kırılarak Bahattin T. gözaltına aldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın 
Esenyurt’ta yaptığı operasyonda 3 
milyon sahte dolar ele geçirildi

3 panelvan çarpıştı3 panelvan çarpıştı

Beylikdüzü’nde arama yapıldı

Sahte parfüm 
OPERASYONU

5 metrelik kuyuya düştü



BeyliKdüzü Belediye-
si’nin 2015 yılında başlat-
tığı “Hoş Geldin Bebek”

ziyaretleri devam ediyor. Yeni doğan
bebeklerin ailelerine ziyaretler ger-
çekleştiren Beylikdüzü Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu kez 4 bi-
ninci bebeği hediyelerle karşıladı.
Zehra Çalık, Sağlık İşleri Müdürü
Mehmet Esmer, Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürü Şeyma Yemişli’nin
gerçekleştirdiği ziyarette, minik
Ömer Salih’e yeni doğan bebek seti
hediye edildi. Zehra Çalık, minik be-
beğe uzun ve sağlıklı bir ömür te-
mennisinde bulunarak aileye iyi
dileklerini iletti. 

Setler yenilendi 

Yeni doğan bebek setinin yenilendi-
ğini belirten Sağlık İşleri Müdürü
Mehmet Esmer, “7 yıldır sürdürdü-
ğümüz projemizde toplam 4 bin be-
beğimizin ailesine ‘Hoş Geldin
Bebek’ paketimizden teslim ettik. Ai-
lelerin ekonomisine katkı sunmak
amacıyla yenilemiş olduğumuz set-
lere, yeni doğan bir bebeğin 0-2 aylık
dönem içerisinde ihtiyaç duyabile-
ceği tüm malzemeleri yerleştirdik.
Setlerimizde;  hastane çıkış seti, zıbın
takımları, tırnak makası, biberon, de-
rece, ıslak mendil ve bebek bezi gibi
malzemelerin yanı sıra emzirme ön-
lüğü ve göğüs pedi gibi annelerin

kullanacağı eşyalar da bulunuyor.”
şeklinde konuştu. 

Bilgilendirme yapılıyor  

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin
ziyaretlerde çeşitli bilgilendirmelerde
de bulunduğunu belirten Esmer,
“Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde lo-
husa bir annenin doğum sonrası ya-
şamına ve bebeğe adapte olmasını

kolaylaştırması adına lohusalıkta
beslenme, meme sağlığı, emzirme
eğitimi, bebek bakımı, anne sağlığı ve
perine bakımı gibi konularda eğitim-
ler de veriyoruz. Hamileliğinin 8.
ayında olan veya yeni doğan bebekli
aileler, 444 09 39 çağrı merkezimiz-
den 2324 ve 2335 numaralı dahilile-
rimiz üzerinden randevu alabilir.”
ifadelerini kullandı. 

A lbatros Turizm ve Otelcilik Şirketi tarafından yapı-
lan açıklamada, “Halkımızın yesi̧l alan konusun-
daki hassasiyeti kullanılmak isteniyor” ifadelerine

yer verildi. Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Der-
neği ise karşı bir açıklama yaparak, “Biz burada yaşayan
halkız. En temel hakkımız olan yasa̧dıgı̆mız çevreyi koru-
mak ve aynı zamanda anayasal bir hak olan sagl̆ıklı ve den-
geli bir çevrede yasa̧mak talebiyle yanlıs ̧ imar planı
kararlarına itiraz hakkımızı kullanmaktayız” tepkisini gös-
terdi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar imzalı açıkla-
mada, “Ortada bazı hassasiyetleri kullanmaya çalısa̧nlar
vardır, dogr̆udur. Ama bu çalısa̧nlar, burada yasa̧yan halk
degĭl, bu halkın ortak kullanım alanlarını, yesi̧l alanlarını,
donatı alanlarını betonlasţırmaya çalısa̧nlardır.  Bizi yalanla
suçlayanlar tarafından “Parselin 12 Haziran 1964 tarihin-
den itibaren imar parseli oldugŭ, iddia edildigĭ gibi hiçbir
dönemde yesi̧l alan veya deprem toplanma alanı
olmamısţır” diyerek yaptıkları açıklama ile kamuoyunu ya-
nıltmaya çalışmaktadır. Ortada gerçek olmayan bir bilgi
varsa, şirket bunu ya kendilerinde ya da yanlış bilgileri ve-
renlerde aramalıdır” denildi. 

Konut parseli olmadı

Açıklamanın devamında, “Ataköy yerlesķesinin en önemli
özelligĭ, mülkiyete dayalı herhangi bir parselasyon bölün-
melerine tabi olmaksızın tek bir mülkiyet üzerinde, bütünlük
içinde planlanmıs ̧ olmasıdır. Ataköy I. Kısım 1957- 1962
yılları arasında insa̧ edilmis ̧ olup, 14 parsel vd. benzeri par-
seller, dönemin 16.07.1956 tarihli 6785 sayılı imar yasası

hükümlerine göre terk kapsamında olmayan sosyal donatı
alanı olarak ayrılmıs ̧ bir alandır. Söz konusu 14 parsel de
digĕrleri gibi, sonradan, 1963 yılında Ataköy I. Kısım Bakır-
köy Fen Heyeti’nin 30.12.1963 gün 308 sayılı isļemi ile ger-
çeklesţirilen ifraz ve tahsis isļemlerine göre düzenlenmisţir.
Sosyal donatı alanları terk kapsamında olmadıgı̆ için bu
parsel de olarak donatı alanı olarak parsel numarası almıs ̧
ve tıpkı digĕr donatı parselleri gibi mülkiyeti de Emlak Ban-
kası üzerinde kalmıs,̧ Bankanın lagv̆edilmesinden sonra
mülkiyeti TOKI’̇ye geçmis ̧ olan bu donatı alanlarından
bazıları dönemin TOKI ̇ yöneticileri tarafından, plan
degĭsi̧kligĭ yapılarak satısa̧ çıkarılmısţır. Bu kent planlama
ilkeleri ve hukukuna aykırı isļemlerden biri de orijinal
planlarda sosyal-kültürel alan olarak ayrılmıs ̧ olan par-
selde yapılan Ramada otelidir. Söz konusu 14 parsel ne
Piccinato’nun orijinal vaziyet planında, ne de Emlak
Konut tarafından yapılan imar planlarında konut isļevi
verilmemis,̧ kres,̧ yesi̧l, yol, donatı alanlarında kalmısţır,
dolayısıyla hiçbir zaman, konut veya turizm parseli olma-
mısţır” ifadelerine yer verildi. 

Bilerek satın aldılar

Söz konusu Şirketin tüm bu süreçleri bilerek, ilgili arsayı
ikinci elden saatın elındığı belirtilen açıklamada, “Parselin
geçmisi̧ni, ilk planlarda kres,̧ yesi̧l alan, yol ve donatı ala-
nında oldugŭnu bilerek satın alan si̧rketin, bu parsele dün
otel bugün de konut yapmak istemesi iyi niyetli bir davra-
nıs ̧ degĭldir.  Ataköy 1. Kısım Konut alanının Turizm
alanı kapsamına alınmasının nedeninin; “söz konusu 14
parsele Turizm isļevi vermekten ibaret oldugŭ”, bilirkisi̧
raporları ve mahkeme kararlarında belirtilmekte, iptal ka-

rarı haklılıgı̆mızı kanıtlamaktadır. Ancak maalesef mahkeme
kararına uymak yerine yeniden aynı yanlısļarda ısrar eden
bir plan onama yoluna gidilmektedir. 2006-2007 tarihle-
rinde Danısţay 6. Dairesinin ve Danısţay Iḋari Dava Daire-
leri Kurulu’nun, bilirkisi̧ raporlarına dayanarak verdigĭ iptal
kararı gerekçeleri, 15.04.2022 onaylı son Iṁar Planı
degĭsi̧kligĭ için de geçerlidir. Yeni Planda yapılanma
kosu̧llarının degĭsţirilmis ̧ olması, bu temel iptal gerekçelerini
ortadan kaldırmamaktadır” bilgisi verildi. 

SELVİ SARITAÇ

4 24 HAZİRAN 2022 CUMA İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1648824)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Arnavutköy İlçesi Yassıören
Mh. Eski Edirne Asfaltı Cd.

No:1950 adresindeki toplam
60,00 m² alanlı 1 nolu konut

Arnavutköy İlçesi Yassıören
Mh. Eski Edirne Asfaltı Cd.

No:1950 adresindeki toplam
60,00 m² alanlı 2 nolu konut

173 / 12    3 (üç) Yıl   12.000,00-TL      360,00-TL  06.07.2022   11.10

Arnavutköy İlçesi Yunus Emre
Mahallesi Hüma Caddesi

No:4B adresindeki 3,75 m2
alanlı halk ekmek büfesi yeri

-/ -            3 (üç) Yıl      4.200,00-TL     126,00-TL   06.07.2022   11.20

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Ta-
şoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Bi-
nasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve
şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 75,00 TL (Yetmişbeş
TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad-
desi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.
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Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı ka-

nunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Oda-
sından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişi-
nin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tas-
dikli imza beyannamesi),

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı ka-

nunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen
belgeler istenecektir.
MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim
edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile
hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen
ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konu-
lamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler
herhangi bir sebeple geri alınamaz.

-/-             3 (üç) Yıl    120.000,00-TL  3.600,00-TL 06.07.2022  11.30
Arnavutköy İlçesi Anadolu Mh.

Yıldırım Beyazıt Cd. No:6A 
adresindeki 8 m² alanlı büfe.

Arnavutköy İlçesi İmrahor Mh.
Sevban Mehmet Cd. No:185A ad-
resindeki 17,50 m² alanlı dükkan

-/904         2 (iki) Yıl   18.000,00-TL       540,00-TL  06.07.2022   11.40

Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mh.
1739 parsel Kırım Cd. No:14B

adresindeki dükkan
-/1739      3 (üç) Yıl     6.000,00-TL       180,00-TL  06.07.2022  11.50

Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna 
Mh. 1758 parsel Kırım Cd. No:19B
adresindeki 38,00 m² alanlı dükkan

-/1758      3 (üç) Yıl    24.000,00-TL      720,00-TL  06.07.2022  12.00

Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna 
Mh. Çilingir-Sazlıbosna Cd.

No:141A adresindeki 19,00 m²
alanlı dükkan

-/1734        3 (üç) Yıl    15.600,00-TL     468,00-TL   06.07.2022  12.10

Sıra
No

Kiralanacak 
Taşınmazın Tanımı

Ada/
Parsel

Kiralama
Süresi

Yıllık Muhammen
Kira Bedeli

Geçici
Teminat

İhale
Tarihi

İhale
Saati

173 / 12 3 (üç) Yıl    12.000,00-TL     360,00-TL  06.07.2022   11.00

DERNEĞİMİZE
İFTİRA ATTILAR!

İlçedeki yeni doğan bebekleri ve
ailelerini yalnız bırakmayan 
Beylikdüzü Belediyesi, “Hoş Geldin
Bebek” ziyaretleri kapsamında
4 bininci bebeği hediyelerle 
karşıladı. Yenilenen ve bir bebeğin 
0-2 aylık dönem içerisinde ihtiyaç
duyabileceği tüm malzemeleri
barındıran hediye setini takdim 
eden Zehra Çalık, aileyi
tebrik ederek minik 
bebeğe sağlıklı 
bir gelecek 
diledi

Hoş geldin bebek

1 ton evsel
atık ilaç

imha edildi
Kartal Belediyesi, ilçe genelinde atık
yönetimi ve sıfır atık seferberliği ile ilgili
çalışmalarına her geçen gün bir yenisini

daha ekliyor. Kartal Belediyesi ve İstanbul Eczacılar
Odası arasında yapılan protokol kapsamında, gö-
nüllü eczanelerde toplanan evsel atık ilaçlar imha
ediliyor. İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük risk
oluşturan evsel atık ilaçların toplanarak bertaraf
edilmesi sağlanıyor.
Halkın sağlığını ilk sırada tutarak hizmetlerine ön-
celik veren Kartal Belediyesi, evsel atık ilaçların top-
rağa karışmasını engellemek, doğayı korumak ve
evsel atık ilaçların toplanarak güvenli bir şekilde
bertaraf edilmesi amacıyla ilçede genelinde bir ça-
lışma başlattı. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar
kapsamında gönüllü eczanelere atık kovaları bırakı-
larak evsel atık ilaçların toplanması sağlandı. Bırakı-
lan evsel atık ilaçlar toplanarak imha edilmek üzere
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık İmha Te-
sisi’ne teslim edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında
ilçe genelinde toplanan 1 ton evsel atık ilacın imha
edilmesi sağlandı. Halkın sağlığını olumsuz etkile-
yerek riskin önüne geçilmiş oldu.

Deprem toplanma alanı statüsündeki
arsaya yeniden konut imarı verilmesine
tepki gösteren Ataköy 1. Kısım Koruma ve
Güzelleştirme Derneği, parselin sahibi olan
Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi adına
yapılan yazılı açıklamaya cevap vererek,
“Yapılan açıklama ile gerçekler
karartılmaya, kamuoyunu yanıltılmaya
çalışılmış, bununla da kalınmayıp
derneğimiz tüzel kişilişine iftiraya varan
ifadeler kullanılmıştır” dedi

220 çocuk belge aldı
Ataşehir Belediyesi’nin,
10 - 17 yaş arasındaki
çocukları teknolojik ta-

sarımla buluşturduğu Kayışdağı
Yaratıcı Çocuk Merkezi’nde yıl
sonu heyecanı yaşandı. Eğitimle-
rini tamamlayan çocuklar, hem ka-
tılım sertifikalarını aldı hem de

birbirinden yenilikçi tasarımlarını
sergilemenin sevincini yaşadı. 220
çocuğa başarı belgeleri düzenle-
nen bir törenle sunuldu. 
Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Sa-
lonu’nda gerçekleşen törene, Ata-
şehir Meclis Üyesi Vedat Akyol,
Kültür İşleri Müdürü T. Volkan Ars-

lan ve Zübeyde Hanım Eğitim ve
Kültürevi Yenilikçilik ve Tasarım
Eğitimleri Koordinatörü Eser Özde-
mir katıldı. Eğitimlerini tamamla-
yan Ataşehirli çocuklar, hem
katılım sertifikalarını aldı hem de
birbirinden yenilikçi tasarımlarını
sergilediler.



Y aratıcı’ya, kutsal kabul edilen metinlere
inanıp inanmamak kişinin hür irade ve
vicdanla yapacağı samimi bir muhasebe-

dir aslında. İşin içine baskı, dayatma ve zorlama
girdiğinde ise o muhasebenin adı ancak “göster-
melik iman” olabilir. Bu, Kur’an’da da açıkça
ifade edilir. Şöyle denir: “… De ki: “İnanmadı-
nız ancak ‘Müslüman olduk’ deyin”; iman henüz
gönüllerinize yerleşmedi…”
(Hucurat/Odalar,14)

İslam dünyasında Kur’an, bu göstermelik
imana paravandır çoğu zaman. 

İslam dünyasında ve özellikle de son yirmi yıl-
dır ülkemizde Kur’an, siyasetin neredeyse baş
malzemesi olmuştur; miting meydanlarında siya-
setçilerin ellerinde sallanır durur. Bu durum; on
dört asır öncenin yani mızrakların ucuna Kur’an
sayfaları takarak karşı tarafı etkisiz hale getir-
menin günümüz sürümüdür! Kur’an, iç siyasette
sıkışan dinci iktidarların kaçış alanıdır. Kronikle-
şen sorunlar bir anda bakarsınız “nass” olur ya
da “bakara makara” olur! Dinci siyasetçi tam
da budur; utanması, gerçeğe saygısı yoktur, sa-
dece kendi çıkarı ve iktidarda kalma hırsı vardır! 

Sıklıkla “Kur’an’da yazıyormuş” cümlesini de
duyarız. Ancak, Kur’an’ı kendi dilimizde okudu-
ğumuzda “yazmadığını” görürüz. Kur’an bu du-
rumu da açıkça ifade eder: “Doğrusu
kitaplılardan bir takımı, kitapta olmadığı halde
kitaptan olduğunu sanmanız için, dillerini eğip
bükerek kitabı telaffuz ederler ve o söz Allah ka-
tından olmadığı halde ‘Allah katındandır’ derler
ve bilerek Allah’a karşı yalan söylerler.” (Al-i
İmran/İmran Ailesi, 78)

Bir de “Kur’an Kursu” denilen bir yapı vardır
ülkemizde, hani şu sıklıkla ve ne yazık ki dayak,
şiddet ve de cinsel istismar ile gündeme gelen
yapı… Son günlerde hâkimler, savcılar ve çocuk-
ları için Ankara Adliyesi’nde de açılması düşünü-
len yapı… Hani şu Kur’an’ı yüzünden okumayı
öğretmek için yani Kur’an’ı, anlamını bilmeden
okutmak için oluşturulan yapı… 

Geleneksel hafızlık eğitimi alarak hafız olan-
lara yani Kur’an’ın tamamını ezberleyen kişilere
saygımızı koruyarak şu ayetleri hatırlatalım:
“Kendilerine açıkça anlatabilmesi için, her elçiyi
kendi ulusunun dili ile gönderdik.” (İbrahim, 4)
ve “Düşünürsünüz diye, onu Arapça Kur’an ola-
rak indirdik.” (Yusuf, 2) 

Bu ifadelerden daha doğal ne olabilir? Kur’an
Arap toplumuna inmişti ve elbette Arapça ola-
caktı. Ancak devamında Kur’an’ın anlaşılır ol-
duğu ve okunması gerektiği vurgulanacaktır:
“Ancak Biz, anmaya çalışsınlar diye onu senin
dilinde kolaylaştırdık.” (Dûhan/Duman,58) 

Her insanın Arap dilini bilmesi mümkün ol-
mayacağına göre, Kur’an okumak isteyen kişi,
kendi dilindeki çevirisini okuyacaktır. Atatürk de
bu düşünceyle Kur’an’ı Türkçeye çevirtmiş ve
dinin temel kaynağını halkın kendi dilinde oku-
yup anlayabilmesinin önünü açmıştır. Ancak sü-
regelen zihniyete göre Kur’an muğlaktır yani
anlaşılması zordur. Bu zihniyet için Kur’an oku-
mak, Arap alfabesindeki harflerin okunuşlarını
öğrenerek “yüzünden okumak” tır. Bir diğer zih-
niyet de Arapça metnin, Latin harfleriyle yazılan
şeklini okumayı tercih eder. İki seçenekte de içe-
rik ve anlam gözetilmez ve bu, “Kur’an’ı indiği
dilde okuma” olarak kabul görür ve kutsanır.
Fakat bu kabulün ayetlerle bağdaşmadığı açıktır.
“Her bilenden üstün bir bilen bulunur.”
(Yusuf,76) diyerek bilgiye vurgu yapan Kur’an,
anlamak için okunmalıdır. Herkesin bilgi düzeyi
ya da kavrama yeteneği farklı da olsa, bir metni
kendi dilinde okuyan kişi az ya da çok bilgi ve
fikir sahibi olacaktır.

“Vahyin akışı” başlıklı önceki makalemde;
Kur’an’ı iniş yani vahiy sırasına göre değil de
resmi sıralama olarak ifade edilen şekilde insan-
lığa sunmak doğru mu olmuştur, diye sormuş,
resmi sıralamalı Kur’an mealinde girişin Fatiha
ile olduğunu ancak sonrasındaki ilk dört surenin
(Bakara, Âli İmran, Nisa, Maide) uzun ve ayrın-
tılı ayetlerden oluştuğunu, iniş sıralamalı mealde
ise ilk beş surenin (Alâk, Kalem, Müzemmil,
Müddessir, Fatiha) kısa ve kesin ifadeler içerdi-
ğini, bir silsile takip ettiğini ve bunların; oku-
mak, yazmak, düşünmek, benliği arındırmak ve
kalkıp uyarmak şeklinde olduğunu ifade etmiş-

tim. Ayrıca iniş sıralamalı ilk beş surede Mu-
hammed peygambere hitap edildiğini, onun dı-
şında başka bir peygamber adının geçmediğini,
resmi sıralamada ise başlangıçtaki surelerin İs-
railoğullarına yoğunlaştığını vermiştim.

Bu yazımda da şu soruyu sormak isterim:
Ayetler açık ve net ortadayken neden ülkemizde
Kur’an’ı kendi dilimizde okumanın önüne görü-
nür-görünmez setler çekildi? Ayetlerde hangi
öğütler vardı da bilinmesi istenmedi? Neden İs-
lam’ın beş şartı olarak dayatılan maddelerin çev-
resinde dönüp duruldu? 

Bu bağlamda kaldığımız yerden devam ede-
lim ve iniş yani vahiy sırasına göre “ikinci beş
sure” de yani Tebbet (alev babası), Tekvîr
(dürme), Alâ (en ulu), Leyl (gece) ve Fecr (tan-
yeri ağarması) surelerinde yer alan bazı mesaj-
lara değinelim.

Bir beddua suresi olan Tebbet’in mesajı ikinci
ayetindedir: “Malı ve kazandığı kendisine fayda
vermez.” İnsan kefenin cebi olmadığını bilir bil-
mesine de kurtuluşu hep maddiyatta arar ve gö-
zünü bir türlü doyuramaz. O nedenle yaygındır
Anadolu’da “gözünü toprak doyursun” ifadesi.

Evrenin nasıl yok olacağını, bu yok oluşta in-
sanla evrenin nasıl bütünleşeceğini dehşet dolu
ifadelerle veren Tekvir suresinin sekiz ve doku-
zuncu ayetleri ise kız çocuğu üzerinden insanlığa
çok önemli bir mesajdır. Şöyle der: “Canlı gömü-
len kıza hangi suçtan öldürüldüğü sorulduğu
zaman.” Burada bir bilgi notu paylaşalım. İslam
öncesi Arap toplumunda kız çocuklarını diri diri
gömmek âdeti vardır. Tefsirlerde; babanın kızı
yüzünden ar duyması, besleyememek korkusu
gibi nedenler sayılmaktadır bu vahşet için.
Bugün kız çocukları artık toprağa gömülmese de
hayatın içinde diri diri gömülme devam ediyor.
Bazı İslam ülkelerinde, erkek egemenlerin oluş-
turduğu “şeriat” (!) gereği, kız çocuk eğitimden
yoksun bırakılıyor, çocuk yaşta evlendiriliyor ya
da dedesi yaşındaki adama satılıyor. 

Burada Devlet’imizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla analım ve
çocuklarla ilgili iki görüşünü paylaşalım: “Ço-
cuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı,
onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele
alınmalıdır.” … “Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal
ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan siz-
siniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli oldu-
ğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Yaratan’ı en ulu olarak niteleyen Alâ sure-
sinde, ayetlerin hatırlatılması önerilir ve “…
bunlar ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa’nın sahi-
felerinde de vardır.” denir. Bu ifadeye göre; 
Tevrat ve Kur’an iç içe geçmiş metinlerdir, 
diyebilir miyiz?

Leyl suresi geceye yeminle başlar ve insanlığa
“karşılıksız” vermenin önemini hatırlatır. Şöyle
der: “… O, yaptığı iyiliği, gördüğü bir iyiliğe
karşılık olarak değil, ancak ulu Rabbinin 
hoşnutluğunu gözeterek yapmıştır.”

Tan yerinin ağarmasına yeminle başlayan Fecr
suresinde ise odak noktası insanın mala düşkün-
lüğü ve kendinden başkasını düşünmemesidir.
17-20. ayetleri verelim: “… Öksüze karşı cö-
mert davranmıyorsunuz. Yoksulu yedirme konu-
sunda birbirinizi özendirmiyorsunuz. Size kalan
mirası derleyip yedikçe yiyorsunuz. Malı pek çok
seviyorsunuz.” 

Şunu gayet açık olarak biliyoruz ki; adil ol-
mayan, ehliyetsiz, liyakatsiz, basiretsiz, bilgisiz
yöneticilerin elinde, kanun hükümleri de sözleş-
meler de bildirgeler de basılı kâğıt olmaktan
öteye geçmez. Diğer yandan insan hayatını iyi ve
güzele evirmek yine insanın elindedir. Soru
şudur: Yönetimleri, liyakat sahiplerine teslim
etmek için çaba harcayacak mıyız yoksa havale-
ciliğe devam mı edeceğiz? 

Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyet bil-
hassa kimsesizlerin kimsesidir.” derken, halkçı
bir Cumhuriyet’e ve sosyal devlet anlayışına işa-
ret etmiştir. Bu düşünce yapısını yukarıda ver-
meye çalıştığımız mesajlarla birleştirebilirsiniz.
Yüzüncü Yıl seçimleri için Atatürk aklına 
ihtiyacımız var. 

Amasya Tamimi’nin 103. yılını kutlarken ilk
maddesini de hatırlatalım: “Vatanın bütünlüğü,
ulusun bağımsızlığı tehlikededir.”

İ stanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen davada mahkeme olay ye-
rinde keşif yapılmasına karar vermişti.

Olayın yaşandığı yerde bugün mahkeme
heyetinden bir üye hakim eşliğinde keşif ya-
pıldı. Sanıklar, avukatları ve bilirkişi heyeti
Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana
geldi. Polislerin de katıldığı keşif sırasında
olay yerinde detaylı incelemelerde bulu-
nuldu. Çevik kuvvet polis ekipleri geniş gü-
venlik önlemi alarak, sanık ailelerini
incelemenin yapıldı alandan uzaklaştırdı.

Gerginlik yaşandı

Keşif yapıldığı sırada Elif Çakal'ın annesi
ile sanık yakınları arasında kısa süreli ger-
ginlik yaşandı. Anne Hacer Çakal'ın sinir
krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.
Keşif yapıldıktan sonra Çakal ailesi ve avu-
katları açıklamalarda bulundu. Elif Ça-

kal'ın annesi Hacer Çakal, keşif öncesi olay
yerine geldiğini, polisin olay çıkma ihtima-
line karşı olay yerinden karakola götürüldü-
ğünü belirterek, "Ben biraz bağırdım,
çağırdım. Onları görünce dayanamadım.
Onlar orada duruyor, polis bizi alıyor kara-
kola götürüyor. Benim çocuğum sapa sağ-
lam bir çocuktu. Evden çağırmış
götürmüşler, benim çocuğum hasta değildi.
Götürmüşler orada öldüresiye dövmüşler.
Benim çocuğum hayata bağlıydı, çok sevi-
yorduk birbirimizi" dedi.

Tek tanık var

Çakal'ın babası Kadir Çakal "Olaydan 2-3
dakika önce dövüyorlar. Çocuk ya korku-
sundan atladı ya da bunlar götürüp attılar,
yani ölüm sebebi onlar. Daha başka bir
açıklamanın anlamı yok, her şey ortada.
Ben devletin adaletine güveniyorum. İnşal-

lah iyi şeyler çıkacağına da inanıyorum" ifa-
delerini kullandı. Çakal ailesinin avukatı
Dilara Yeni ise "Burada kızını kaybeden,
kızı vahşice öldürülen bir anne söz konusu.
Buna rağmen aile buraya geldiğinde, sanık
yakınları anneye yönelik, 'kızına sahip çık-
saydın' şeklinde tahrik edici bazı ifadelerde
bulundular. Bunlar kesinlikle çok yanlış.
Tek tanık var bu dosyada. Biz doğru ifa-
dede bulunduğunu düşünmüyoruz" diye
konuştu. DHA
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Canan MuRtezaoğlu

Sultangazi'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda
bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin mahkemenin talebi 
üzerine olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sırasında sanık yakınları ile Çakal'ın
annesi Hacer Çakar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çakal'ın babası
Kadir Çakal "Olaydan 2-3 dakika önce dövüyorlar. Çocuk ya korkusundan
atladı ya da bunlar götürüp attılar, yani ölüm sebebi onlar” dedi

ONCE DOVDULER
SONRA ATTILAR!

Vahyin akışı; 
yüzünden 
okumak (2)

Sultangazi'de 26 Haziran 2021'de Elif Ça-
kal'ın cansız bedeninin bulunmasının ardın-
dan başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı
intihar ettiğini öne sürerken annesi kızının
itildiğini iddia etmişti. Çakal'ın ölümüyle ilgili
başlatılan soruşturmada gözaltına alınan T.
Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sü-
rerken Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre
önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafın-
dan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü-
lerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı
tarafından, düştüğü uçurum kenarında dö-
vüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise
görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler son-
rası Elif Çakal'ın yanındaki 2'si kız arkadaşı,
4 kişi hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.
S.T. ve T. Y., yeniden gözaltına alınmıştı. S.T
tutuklanırken, T.Y. ise ev hapsi şartıyla, adli
kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bıra-
kılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan
Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ise daha sonra
tutuklanmışlardı. Ancak soruşturma sıra-
sında yapılan tutukluluk incelemesi sonra-
sında 3 sanığın 25 Ekim 2021'de
tahliyelerine karar verilmişti.

OLAYIN GEÇMiŞi

İstanbul için tsunami uyarısı

UNESCO'dan dikkat çeken bir tsunami uyarısı geldi. BM çatısı altında çalışan kurum
kıyı şehirlerini 'tsunamiye hazır' olmaya çağırdı önümüzdeki 30 yıl içinde önemli bir
tsunami riskinin neredeyse yüzde 100 olduğunu açıkladı. Tsunami tehdidi altındaki
kentleri de açıklayan UNESCO listede İstanbul'a da yer verdi

uneSCO, 5 şehir için Tsunami
uyarısında bulundu. Risk altın-
daki kentler listesinde İstanbul da

yer aldı. Birleşmiş Milletler çatısı altında
görev yapan kurum Akdeniz'deki kentler için
tsunami riski bulunduğunu açıkladı. İngiliz
Guardian gazetesinde yer alan habere göre,
Açıklamada 30 yıl içerisinde bir metreden
daha yüksek bir tsunaminin meydana gelme
ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunun altı
çizildi. Raporda, Marsilya, İskenderiye, İs-
tanbul, Cannes ve Chipiona'nın tsunami
riski altında olduğu belirtildi. Tsunamiye
hazır olmak için bir program başlatan
UNESCO, 2030'a kadar risk altındaki bölge-
lerde yaşayanları bilgilendirmeyi hedefliyor.
Tsunami tek bir dalgadan oluşmaz, bir dal-
galar serisidir. Büyük bir tsunamide bu dalga
serisi bir saatten uzun bir süre için devam
edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklü-
ğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez.
Tsunamiye hazırlık konusunda hala eksikle-
rin bulunduğunu belirten UNESCO'nın kı-
demli tsunami uzmanı Bernardo Aliaga,
'Akdeniz dahil çoğu bölgede tsunami riski

hafife alınıyor' dedi. Aliaga, hazırlık kapsa-
mında 12 tsunami uyarı merkezi kurmak için
çalışmalar yapıldığının da altını çizdi.

17 ilçe etkilenecek

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Daire Başkanı Tayfun Kahraman olası İs-
tanbul depreminde heyelan ya da tsunami-
nin de meydana gelebileceğini göz önünde
bulundurduklarını kaydederek şu açıkla-
mada bulunmuştu; “Tsunami bugüne kadar
Türkiye'de bir gerçeklik değildi; ama İzmir
depremi bize tsunamiyi hatırlattı, İstanbul
için de bir gerçeklik, bunların tespitleri yapılı-
yor, erken uyarı sistemi çalışmalarımız, bizim
iştiraklerimiz İGDAŞ ve Kandilli Rasathane-
siyle birlikte ortak projelendiriliyor. 5 ilçede
mikrobölgelendirme çalışmalarımız devam
ediyor. Anadolu yakası bitmiş durumda, Av-
rupa yakasındaysa Beylikdüzü’nden itibaren
eksiklerimiz var, bunları gideriyoruz. 2024 yı-
lında görev süremizin sonuyla birlikte İstan-
bul’da planlamaya altlık teşkil edecek
mikrobölgeleme çalışmamız tamamen bitiril-

miş olacak. Şu anda İstanbul’un 961 mahal-
lesine ilişkin hem tahmin çalışmalarını hem
tsunamiden etkilenecek 17 ilçemize ilişkin
tsunami çalışmalarını hem de heyelan bölge-
lerinde bulunan ilçelerimiz için heyelan çalış-
malarımıza ilişkin mahalle mahalle tüm
verilere İstanbullular ulaşabilir durumdalar.”

100 tabela yerleştirildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Marma-
ra'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine toplam 100
tsunami tabelası yerleştirilmişti. Eğer kıyılar-
daki sular aniden çekilirse, birkaç dakika ön-
ceden uyarı yapmak mümkün olabilir. Bu da
dalgalar arasındaki boşluğun kıyıya, dalga-
nın tepe noktasından önce varacağı durum-
larda mümkündür. 2004'te Hint
Okyanusu'nda gerçekleşen tsunamide bu bil-
giye sahip olan 10 yaşındaki bir çocuk yüz-
lerce insanın hayatını kurtarmıştı. 10
yaşındaki İngiliz Tilly Smith, suların geri çe-
kilmesinin tsunami göstergesi olabileceğini
bildiği için çevresindekileri uyarmış ve plaj-
dakilerin zamanında bölgeden uzaklaşma-
sını sağlamıştı.

Gençlik köşesi
Sultanbeyli'de “Gençlik Köşesi" buluşmaları başladı. Sultanbeyli gençlerini, 
ülkemizin önde gelen köşe yazarlarıyla buluşturacak olan söyleşi programlarının
ilkinin konuğu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu oldu

Sultanbeyli Bele-
diyesi, gençler için
yeni bir çalışmayı

hayata geçirdi. “Gençlik Kö-
şesi" adını verdiği projede; ül-
kemizin önde gelen köşe
yazarları gençlerle buluşacak.
Gençlik Köşesi'nin ilk
konukları; usta gazeteci
Mehmet Akif Ersoy ve
Zeynep Türkoğlu oldu.
Farklı katılımcı isimlerle
devam edecek proje Nuri
Pakdil Edebiyat Kıraat-
hanesi'nde gerçekleşti-
rildi. Konuklar gençlere
mesleki deneyimlerini
aktardı. Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bu-
lunan Sultanbeyli Bele-

diye Başkanı Hüseyin Keskin,
“Gençlerimiz için yeni bir ça-
lışmayı hayata geçirdik.
“Gençlik Köşesi" projemiz ile
gençlerimiz, ülkemizin başa-
rılı köşe yazarlarıyla bir araya
gelerek başarı öykülerinden

istifade ediyor.  İlk programı-
mızı Mehmet Akif Ersoy ve
Zeynep Türkoğlu ile gerçek-
leştirdik. Gençlerimizin kendi-
lerini geliştirmelerini ve fikir
üretmelerini önemsiyoruz.
“Gençlik Köşesi" programı-

mıza farklı isimlerle
devam edeceğiz. Köşe
yazarlarımız; başarı öy-
küleriyle gençlerimize
ilham olacak. Fikirle-
riyle programımıza
katkı sunan Mehmet
Akif Ersoy Bey'e, Zey-
nep Türkoğlu Hanım-
efendi'ye ve katılım
sağlayan tüm gençleri-
mize teşekkür ediyo-
rum" dedi.  DHA



İ kinci el araç satışlarında yılın ilk aylarından
bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 40’a yak-
laştı. Hareketliliğin en büyük nedenini de

yatırım amaçlı yapılan alımlar oluşturdu. Konu
hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel
Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar mobilite
ihtiyacından ziyade ekonomik sebeplerden dolayı
yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi.
Bu nedenle yılın başından bu yana ikinci el araç-
lardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Artışlar
devam edecek. O yüzden ikinci elde hareketli ve
sıcak bir yaz bekliyoruz. Özellikle mobilite ihti-
yacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri
lazım” dedi.
“Fiyat artışları devam edecek. O yüzden ikinci
elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz” açıkla-
masını yapan Yalçın, “İnsanlar yaz aylarında
daha çok seyahat ediyor, tatile çıkıyor ve mobilite
ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu dönemde ikinci
elde talep artacak. Bu kapsamda ilerleyen dö-
nemleri de düşündüğümüzde ikinci el araç
almak için uygun bir zamandayız. Özellikle mo-
bilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendir-
meleri lazım” diye konuştu. Yine yılın ilk
aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da
yüzde 35 oranında artış yaşandığını söyleyen
Yalçın, bu durumun ikinci el pazarına yansıdığını
söyledi.

Çözüm ikinci el oldu!

“Bu yıl ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı
daha da arttı, makas açıldı. Bu durum da ikinci el
araç piyasasına olumlu yansıdı” açıklamasını
yapan Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan fiyat artı-
şına karşın; ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat
farkının çok açılmasından dolayı ikinci ele muaz-
zam bir talep var. A, B, C segmentlerindeki orta-
lama sıfır araç fiyatları, aynı segmentteki
ortalama ikinci el araç fiyatlarına kıyasla 2 katına

çıktı. Zaten artık 315 bin TL’nin altında sıfır oto-
mobil modeli kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise
sadece 20 adet otomobil modeli bulunuyor. Ya-
şanan bu durum da ikinci el pazarındaki hareket-
liliği etkiliyor” dedi.

Hareket beklemiyoruz

Sıfır araç pazarında satış adetlerinin bu ay da 50-
70 bin bandında ilerleyebileceğini söyleyen Yal-
çın, “Yetkili satıcıların elindeki araçların
neredeyse hepsinin satıldığı bir dönemdeyiz. Sa-
tışlarda yaz aylarında da aşağı yönlü bir hareket
beklemiyoruz. Sıfır araç pazarı geçtiğimiz ay-
larda elde ettiği satış ivmesini koruyabilir. Bu ha-
reketlilik de ikinci el satışlarını artırmaya devam
edecek, bir nevi talebi sıcak tutacak” diye ko-
nuştu.

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
1. İCRA DAİRESİ
2022/355 TLMT.
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İkinci pazarında yaşanan fiyat artışı yatırım yapmak isteyenlerin fazalasıyla
ilgisini çekti. 2022'nin başından bu yana fiyat artışı Yüzde 40'a yaklaştı. 
Hızla yükselen fiyatları yatırıma dönüştürmek isteyenler hergün otomotiv
pazarına uğruyor. 2-3 hatta 4 kişi birleşerek araç alanlar bile var.

YATIRIM ISTEYENLER
PAZARI ALEVLENDIRDI

Örnek No: 25*

34YT0194 Plakalı , 2016 Model , Skoda superb
Marka , gri renk, dizel, otomatik, anahtarı ve ruhsatı
yok, arka bagaj kapısı sol kısmında kısmi bir ezik 
olduğu, muhtelif çizik ve boya aşınması mevcut
OTOMOBİL 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden %1 KDV,
Binde 5,69 Damga Vergisinin ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak iste-
yenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/06/2022

1.İhale Tarihi : 25/07/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
2.İhale Tarihi : 10/08/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
İhale Yeri : BAŞAKŞEHİR EMNİYET OTOPARKI- Bahçeşehir 2. Kısım Mah. 

Yalın Sokak No: 16 466 ada Başakşehir İstanbul 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 460.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İKİNCİ EL PAZARINDA YAZ HAREKETLİ VE SICAK GEÇECEK

Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının çatı kuruluşu Oto-
motiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 100’ü
aşkın üyesiyle katıldığı Automechanika Istanbul 2022’ye dam-
gasını vurdu. Organizasyona 117 üyesi ile katılan dernek, dört
gün boyunca düzenlediği panel ve etkinliklerle sektörün en önemli
gündem maddelerini mercek altına alarak, Automechanika Istanbul
2022’yi adeta otomotiv satış sonrası zirvesine dönüştürdü.Fuarda bu
yıl 7. kez düzenlenen OSS Konferansı da yoğun ilgi gördü. Sektörün tüm
oyuncularını bir araya getiren etkinliğin konuğu ise 1000’den fazla şubesi
ile toplamda 27 bin kişiye istihdam sağlayan, Avrupa’da otomobil, ticari
araç ve endüstriyel araçlar konusunda satış sonrası yedek parça sektörünün
lider distribütörü olan LKQ Europe’un CEO’su Arnd Franz oldu.OSS Derneği, fu-
arda çok sayıda panel ve etkinliğe imza attı. Bu kapsamda dernek, biEMobility ala-
nında “Marka Koruma-Global Bakış” panelini düzenledi. Panelde OSS Derneği’nin
gündem maddeleri arasında yer alan marka koruma konusunda yerel ve global ölçekteki
uygulamalar mercek altına alındı. OSS Yönetim Kurulu ve Marka Koruma Çalışma Grubu Üyesi
Emirhan Silahtaroğlu moderatörlüğündeki panele; Renault Group Bağımsız Satış Sonrası Pazarı
Direktörü Guy-Olivier Ducamp ve BorgWarner Marka Koruma Uzmanı Tarek Kitouni katıldı.  Ka-
tılımcılar konu özelinde global arenada yaşanan gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

SEKTÖRÜN BAYRAMI: AUTOMECHANİKA ISTANBUL!

Elektrikli Araçlara 
Geçiş İçin Avrupa’da 
En İyi Hazırlığı Yapan 
ilk üç ülke değişmedi.
Avrupa’da en iyi
hazırlığı yapan Norveç,
Hollanda ile İngiltere 
ilk sıralarda yer aldı

Dünyanın en büyük filo kiralama şir-
ketlerinden LeasePlan, Avrupa ülkele-
rinin elektrikli araç (EV) geçişinde

geldiği noktayı mercek altına alan önemli bir araş-
tırmaya imza attı. Bu kapsamda LeasePlan, 22
Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politi-
kalarının incelendiği “EV Hazırlık Endeksi 2022”
çalışmasını hazırladı. Çalışma; “elektrikli araç pa-
zarının olgunluğu”, “elektrikli araç altyapısının ol-
gunluğu” ve “bir elektrikli araca sahip olmanın
toplam maliyeti” konularının oluşturduğu üç ana
faktör ele alınarak hazırlandı. Çalışmaya göre;
elektrikli araç hazırlığı açısından geçen yılın ilk üçü
değişmedi. Bu kapsamda Norveç birinci sırada,
Hollanda ikinci sırada, İngiltere ise üçüncü sırada
yer aldı. Çek Cumhuriyeti’nin son sırada bulun-
duğu çalışmaya göre; geçen seneye oranla en iyi
gelişim gösteren ülke ise Yunanistan oldu.

Daha ekonomik

Endeksin 2022 sonuçları bölümünde; elektrikli
araç alımının neredeyse tüm pazarlarda önemli
ölçüde yükselişe geçtiği, bu yükselişin de her seg-
mentte daha fazla model bulunmasıyla birlikte,
elektrikli araçların Avrupa ülkeleri arasında artan
popülerliğini yansıttığı belirtildi. Şarj altyapısı ile il-
gili de raporda, “Şarj altyapısı hala yetersiz ve
elektrikli araç kayıtlarının hızla artması bir şarj sı-
kıntısı yaratıyor. Bu da hükümetlerin Avrupa gene-
linde sağlam ve güvenilir bir kamu şarj altyapısına
yatırım yapmaları için olan acil ihtiyacın altını çizi-
yor” ifadelerine yer verildi. Elektrikli araçların her
zamankinden daha ekonomik olduğuna dikkat çe-
kilen raporda; maliyet rekabetçiliğinin de genel
olarak, elektrikli araçlar için nispeten daha düşük
enerji fiyatları (özellikle dizel ve benzin fiyatların-
daki artışla karşılaştırıldığında) ve elektrikli araç
sürücülerine yönelik daha faydalı vergi düzenle-
melerinden kaynaklandığı belirtildi.

Destek şart

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay
da konuyla ilgili olarak “Raporu incelediğimizde
Türkiye’deki elektrikli araç kullanımının yaygınlaş-
ması için devlet desteği ve teşviğin her zamankin-
den önemli olduğunu görüyoruz. Umarız bu
şekilde örnekleri Türkiye’de de görebiliriz. Bizler
bu süreçte LeasePlan Türkiye olarak; global sür-
dürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışan
filomuzda elektrifikasyonu başlatarak sıfır emis-
yona doğru adım adım ilerliyoruz. Aynı zamanda
müşterilerimize filolarında elektrikli araca geçiş
için destek veriyor, hayatlarını elektrikli araçlara
özel sunduğumuz hizmetlerle kolaylaştırmaya ça-
lışıyoruz” açıklamalarını yaptı. 
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CiTROËN AMi 
TÜRKiYE’DE

ciTroën'in, Aralık 2021 yılı sonundan bu
yana kurumsal müşterilerine satışını gerçek-
leştirdiği %100 elektrikli aracı Ami’yi şimdi

son tüketici ile buluşturuyor. Citroën’in yeni şehir içi
mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219.000 TL’lik
fiyatı ile çıktı. Ami’nin her yaştan kullanıcı için bam-
başka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Tür-
kiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Geçtiğimiz yıl Aralık
ayından bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştir-
dik. Perakendede ise hali hazırda 300’den fazla müşteri
aracı almak için ön talep oluştudu. Bu sene içerisinde
tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet ci-
varında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden
satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çö-
zümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde
ederek yaklaşık 1000 adet seviyelerinde toplam satışa
ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
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evgör Mobilya’nın birbirinden konforlu
berjer ve koltukları, Babalar Günü’ne özel
yüzde 30 indirimle satışa sunuluyor. Rahatına

düşkün babalar için ideal hediye alternatifi olabilecek
farklı tasarım, renk ve kumaş seçeneğine sahip koltuk ve
berjerler, Haziran ayı sonuna kadar avantajlı fiyatlar ile
satın alınabiliyor. Babasına konfor ve keyif hediye etmek
isteyenler, markanın online mağazası Evgor.com.tr üze-
rinden Türkiye’nin her yerine sipariş verebiliyor. Babanızın
üzerinde uzanıp kitap okuyabileceği, kahvesini yudumla-
yarak günün yorgunluğunu atabileceği veya sevdiği dizi ve
filmleri keyifle seyredebileceği dinlenme koltukları ve ber-
jerler Haziran ayına özel fiyatlar ve Türkiye’nin her yerine
ücretsiz teslimat avantajı ile sunuluyor.
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İnovatif projeler TOBB ve Turkcell 
iş birliğiyle dünyaya açılacak

Turkcell ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye’nin dijital altyapı-
larda yerlilik ve millilik hedefleri kapsa-

mında KOBİ'lerin desteklenmesi için “İnovasyon ile
Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliği düzenledi.
Telekomünikasyon sektöründe yerli yazılım ve ürünle-
rin artırılması, Turkcell’in tedarik zincirine katılabilecek
KOBİ'lerle iletişim kurulması amacıyla gerçekleştirilen
webinarda şirketlere, Turkcell’le birlikte ürünler geliş-
tirmeleri için iş birliği çağrısı yapıldı. Etkinlikte Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat
Erkan, teknolojide yerli üretim konusunda değerlen-
dirmelerde bulundu. Yapılacak iş birliği sayesinde KO-
Bİ’ler, Turkcell’in teknoloji ve Ar-Ge desteğiyle yerli
ürünlerini geliştirebilecek.



Y angınla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren
Bakan Kirişci, "Havada bugün itibarıyla 12 uçağı-
mız ve 45 helikopterimiz görev yapıyor. Herhangi

bir şekilde uluslararası yardım talebinde bulunmadık
ama tıpkı bizim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi dost ve
kardeş ülkelerin bize yardım etme duyguları onlardan da
aynı şekilde geldi. Katar 3 helikopterini, Azerbaycan’ımız
da 1 uçağını tahsis edecekleri bilgisini verdi. 48 helikopte-
rimiz, 13 de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Sahada
253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor. Bakanımız Sü-
leyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum, 24 TO-
MA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak
üzere ormanımızda görev almış durumda. 2 bin 600 per-
sonelimiz sahada kahramanca mücadele veriyor. Kızı-
lay'ımız ve Türkiye İzcilik Federasyonu var. Tek tek
isimlerini saymak güzel ama atladıklarımız olursa onlar
bizi bağışlasınlar. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu-
rada bu mücadeleye destek veriyor" diye konuştu.

274 kişi tahliye edildi

Bakan Kirişci, AFAD'ın çalışmaları ve katkılarından bah-
sederek, "AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze
güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar gör-
mesin, diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok
büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanı-
mızın bir dalına bile zarar gelsin istemiyoruz. Cumhur-
başkanı'mıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle
şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık
50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı" dedi.
Kirişci, yangının kontrol altına alınacağını kaydederek,
"Temennimiz, akşama doğru daha somut gelişmeler ola-
cağını yönünde. Bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamla-

nıp yangın bittikten
sonra bu alanlar için
herhangi bir spekü-
lasyona meydan
vermeden ağaçlan-
dırma çalışmaları-
mız devam edecek.
Yaklaşık 3 bin hektar
civarında bir alan et-
kilenmiş durumda"
diye konuştu.

Dostlar
alışverişte
görsün

İçişleri Bakanı Soylu
da yangın üzerinden
yapılan eleştirilere
yanıt vererek, “Tür-
kiye'nin afetler ve
yangınlar konu-
sunda kabul edilmiş
bir üstünlüğü bulu-
nuyor. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konu-
luyor: bunun yanı sıra depremler, sellerle mücadele
ortaya konulmuştur. Her bir canlıyı korumaya yönelik
anlayışı devam etmektedir. Hiçbir gün siyaset devşirme-
dik. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Mese-
leye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'Nasıl kaos
oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne
yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne ol-
duğunu bilmiyorum. Bu sanki sadece hükümete ait bir
sorumluluk. 'Bunlara nasıl çelme takarız' anlayışıyla Ay-
dın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün, an-
layışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin
ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı za-
manda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir
program ve çerçeve içinde her şey yapılmıştır. 'Gece gö-
rüşlü araçlar nerede' diyor. Bir ana muhalefet partisi
genel başkanı açıklama yapacaksa devletin gelenek ve
adabına uygun bir şekilde olmalı. Ne zaman olduysa
kendisine bilgiyi vermişizdir” tepkisini gösterdi. Bakan
Soylu, yangının nasıl çıktığına dair tespitleri ve 1 kişinin
kimliği olduğunu da vurgulayarak, "Bu konuda hepimi-
zin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek duru-
mundayız" diye konuştu. DHA
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Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/614303
1-İdarenin
a) Adresi : Seyrantepe Mah. Cendere Caddesi No: 56 

34406 Kağıthane/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 301 90 00 - 212 301 90 02
c) Elektronik Posta Adresi : isbak@hs03.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13472 adet olmak üzere, 75 kalem kişisel koruyucu 

donanım malzemesi/ürünü. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İdarenin adresinde bulunan mal kabul ambarı. (Kağıthane/İstanbul)
c) Teslim tarihi : Yüklenici ürünlerin tamamını sözleşmenin her iki tarafça 

imzalanmasının ardından 40 takvim günü içinde teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSBAK A.Ş. Seyrantepe Mah. Cendere Caddesi No: 56 

Kağıthane / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.07.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
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 alımın 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 kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri:
Teklif edilen ürünlerin, teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekli firmalar numune 
sunacaklardır. İhaleye katılmak isteyen tüm istekli firmalar, teklif verdikleri ürünler ile ilgili numuneleri her
bir kalem ürün için bir adet olmak üzere ve teknik şartnamede belirtilen sertifikalarla birlikte (CE belgeleri,
ürün test raporları, AT tip inceleme sertifikaları, deklarasyon belgeleri, kategori sınıfını gösteren ürün 
uygunluk belgeleri vb.) dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı bir ambalaj içerisinde ve numunelere ait
“numune teslim tutanağı/formu” ile ihale tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar fiziki olarak İdareye
teslim edeceklerdir. İhaleye teklif verenlerin numune teslim formunu teklif zarflarının içinde sunmaları 
gerekmektedir. Numunelerin yapılacak teknik incelemeler sonucucunda uygun olmaması, eksiği bulunan,
numune teslim etmeyen ve/veya numune teslim formunu sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdare adresindeki İhale Yönetim Şefliği adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1648979)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci, Marmaris'te 3 gündür süren orman yangınıyla ilgili
Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Soylu yangın üzerinden yapılan eleştirilere yanıt 
vererek, “Yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. 
Meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'Nasıl kaos
oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız" diye konuştu.

KAOS
ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!ISTIYORLAR!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan
ve 400 hektarı aşkın alanda etkili
olan orman yangını, 3'üncü günde,
5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27
helikopter ve 14 uçakla havadan;
253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604
orman işçisi ve çeşitli kamu kuru-
luşlarına ait 598 araçla da karadan
müdahale ediliyor. Bölgede 3'üncü
günde 400 hektarı
aşkın alanda etkili
olan yangın, Değir-
menyanı, Bördü-
bet, Amazon Yedi
Adalar, Okluk Koyu
ve Çubucak mevki-
lerine ilerledi. 5
noktada etkili olan
alevlere günün ilk
ışıklarıyla 27 heli-

kopter ve 14 uçakla havadan müda-
haleye tekrar başlandı. Karadan da
253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604
orman işçisi ve çeşitli kamu kuru-
luşlarına ait 598 araçla söndürme
çalışmaları sürüyor. Bugün jandar-
maya ait 7 helikopterin de sön-
dürme çalışmalarında kullanıldığı
belirtildi.

ALEVLER 5 AYRI NOKTADA İLERLİYOR

ISTIYORLAR!
Öğretmenlere
292 milyon bütçe
Sosyal Bilimler Liseleri yöneticileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, “2021 yılında öğretmenlerin eğitimiyle ilgili 8.9 milyonluk bütçe kullanırken
bu sene ayırmış olduğumuz bütçe 292 milyon. Kullanın, yeter ki isteyin” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından Bakırköy’deki bir
otelde, okul yöneticileri se-

minerleri kapsamında Sosyal Bilimler
Liseleri yöneticileri ile ‘Tarih Kültür ve
Medeniyet Bilinci’ semineri düzen-
lendi. Seminerde konuşan Bakan
Özer, "300 binlik derslik sayısı şu an
855 binlere ulaşıldı. Okul öncesi 
eğitimdeki okullaşma oranları yüzde
11’lerdeyken şuan yüzde 92’lere

ulaştı. Biz 70’li yıllardan değil 2000’li
yıllardan bahsediyoruz. 20 yıllık bir
hikaye. Bugün eğitimin kalitesinden
bahseden kesim niye imkanları varken
çocukların eğitime erişimiyle ilgili 
imkanları artırmadı? Son 20 yılda
okul öncesinden yükseköğretime
kadar bu ülkede 70 yıl gecikmeyle 
ilk defa okullaşma, eğitimde kitlesel-
leşme ve evrenselleşme süreci
tamamlandı" diye konuştu. 



İ TO Başkanı Şekib Avda-
giç konuya ilişkin açıkla-
masında, “Sadece 137

yıllık gazetemizi değil, aynı
zamanda Türk iktisat tarihini
de elektronik ortama aktarmış
oluyoruz. Ticari tarihimiz
araştırmacıların ayağına geli-
yor, araştırmacılara bir tuş
kadar yakınlaşıyor” dedi. İs-
tanbul Ticaret Odası (İTO),
1885’ten bugüne kadar
Oda’nın yayınladığı Osman-
lıca, Fransızca, İngilizce tüm
periyodik yayınları internet or-
tamına yükleyerek, araştırma-
cıların hizmetine sundu.
Ticaret hayatının son 137 
yılına şahitlik eden İstanbul
Ticaret Gazetesi Dijital 
Arşivi’nin (İTGA) tanıtım
toplantısı İTO’nun
Eminönü’ndeki
Merkez Binasında
gerçekleştirildi.

Bir tuş 
kadar yakın

Toplantıda bir ko-
nuşma yapan İTO
Başkanı Şekib Av-
dagiç, “İstanbul 
Ticaret Gazetesi
Arşivi projemizle,
biz sadece 137 yıllık
gazetemizi değil,
aynı zamanda Türk iktisat tarihini
de elektronik ortama aktarmış olu-
yoruz. Artık, tam 318 ciltlik İTO
gazetesi, yani 185 bin adet imaj, bir
başka rakamla 6.500 süreli yayını-
mız, bütün araştırmacılarımıza bir
tuş kadar yakın” ifadelerini 
kullandı.
İTO’nun kuruluşundan 3 yıl sonra,
1885’te ekonomi gazetesi yayınla-
maya başladığına dikkati çeken Av-
dagiç, “Bu nedenle diyebiliriz ki,

Türkiye’de ekonomi haberciliği
İTO ile başlamıştır. Yine gazete-
miz, Türkiye’nin 137 yıldır yayınını
sürdüren tek ekonomi gazetesi ol-
muştur. Aynı zamanda döneminin
ekonomik gelişmelerine özel sektör
gözüyle bakan ilk yayın organıdır”
dedi. Avdagiç, “İTGA Projesiyle,
Türk iktisat tarihi, bütün boyutla-
rıyla, araştırmacıların kullanımına
internet ortamında sunuluyor.
Deyim yerindeyse iktisadi ve ticari

tarihimiz araştırmacıların
ayağına geliyor, araştır-
macılara bir tuş kadar ya-
kınlaşıyor” diye konuştu. 

Doğal bir sonuç

Şekib Avdagiç, İTO gaze-
tesinin 137 yıllık sayıları-
nın dijitalleştirilmesinin
Kovid-19 salgını döne-
minde iyice yaygınlaşan
e-kütüphaneciliğin doğal
bir sonucu olarak görüle-
bileceğini söyledi.
Avdagiç, açılışı yapılan
İstanbul Ticaret Gazetesi
Arşivi’nin benzerlerinden
iki farkı bulunduğunu be-
lirterek, “İlk kez 137 yıllık

bir ekonomi gazetesinin, çeşitli dö-
nemlerde farklı isimlerle yayınlan-
mış olsa da tüm sayıları eksiksiz
dijitalleştirildi ve bir arada okuyu-
cuya sunuldu. Bu şu anlama geli-
yor. Gazetemizde bir herhangi bir
konuyu araştıran okuyucularımız,
o konunun 19. yüzyılda başlayan,
20. yüzyılda devam eden ve 21.
yüzyılda ulaştığı aşamaları takip
edebilecek” diye konuştu. DHA
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Sarıyer Ek Hizmet Binası İçin 12 Aylık Asansör ve Yürüyen Merdiven Muhtelif Bakım - Onarım 
Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/633034
1-İdarenin
a) Adresi : HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK 

NO: 10 34360 ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123735329 - 2123735284
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sislietfal@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sarıyer Ek Hizmet Binası İçin 12 Aylık Asansör ve Yürüyen 

Merdiven Muhtelif Bakım - Onarım Hizmet AlımıAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 
Sarıyer Ek Hizmet Binası

c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.08.2022, işin bitiş tarihi 31.07.2023
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -

Satın alma Birimi Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi 
Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 04.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
a) İstekliler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS EN 13015+A1)'ni ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunacaktır. b)İstekliler, ISO 9001-2015 belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş asansör bakım-onarım işi hizmetleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -
Satın alma Birimi Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/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, 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SARIYER EK HİZMET BİNASI İÇİN 12 AYLIK ASANSÖR VE YÜRÜYEN 
MERDİVEN MUHTELİF BAKIM - ONARIM HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

137 YILLIK TARIH
DİJİTAL ARŞİVDE

FARKLILIĞI 
AÇIKLADI

Avdagiç, projenin ikinci farklılığı da şöyle açıkladı:
“Türkiye’de ilk defa İTO olarak bizim İTGA Proje-
miz, araştırmacıları bir külfetten kurtarıyor. Araş-
tırmacılar tüm yayınlarımızda Osmanlıca sözcük
araması yapabilecekler. Bir başka ifadeyle, dile-
yen araştırmacı ya da okuyucumuz, arşiv.ito.org.tr
sitesini açıp bir Osmanlıca sözcüğü yazdığında, o
sözcük tam 100 milyon kelime içinden taranacak
ve hangi dergilerde ise o derginin ilgili sayfaları
ekrana gelecek. Böylece araştırmacılar, 185 bin
sayfayı tek tek çevirip satır satır arama zahmetine
katlanmadan istediği konu hakkında aradığı bilgi
ve habere ulaşabilecek.”

İstanbul Ticaret Odası, 1885 yılından günümüze yayınladığı Osmanlıca,
Fransızca, Almanca, İngilizce tüm gazete ve dergileri İstanbul Ticaret Gazetesi
Dijital Arşivi adıyla ücretsiz olarak ilk kez internette kullanıma sundu

Şehit Baş uğurlandı

Pençe-Kilit 
Operasyonunda

şehit olan Piyade
Uzman Çavuş 

Sercan Baş, Ataköy
5. Kısım Ömer

Duruk Camii'ndeki
törenin ardından
son yolculuğuna

uğurlandı

pençe- Kilit Operasyo-
nu'nda görev yapan Piyade
Uzman Çavuş Sercan Baş

(26), teröristlerin açtığı taciz ateşi so-
nucu 21 Haziran Salı günü şehit oldu.
Şehidin naaşı sabah saatlerinde Kağıt-
hane Şirintepe Mahallesi'nde bulunan
baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Helallik alındıktan sonra, Şehit Piyade
Uzman Çavuş Sercan Baş için Ataköy
5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ce-
naze töreni düzenlendi. Şehidin cenaze-
sine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Ba-
kanı Mahmut Özer, Milliyetçi Hareket
Partisi TBMM Başkanvekili Celal
Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Ko-
mutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstan-
bul İl Jandarma Komutanı Yusuf
Kenan Topçu, Ak Parti İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, şehit yakınları
ve TSK mensubu çok sayıda askeri per-
sonel katıldı. Şehidin kardeşi askeri üni-
forma giydi. Şehit için cenaze namazını
İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıl-
dırdı. Şehit Uzman Çavuşun naaşı,
tören mangası tarafından Edirnekapı
Şehitliği'nde toprağa verilmek üzere
omuzlarda taşınarak top arabasına ko-
nuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yü-
rüyüş sırasında şehidin babasının ko-
luna girdi. DHA

Maltepe Belediyesi, Maltepeli öğrencilerin yaz tatilini fırsata çevirdi.
Spor İşleri Müdürlüğü’nce Başıbüyük Mahallesi’ndeki Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nda “Maltepe Gençlik Kampı” başladı

10-15 yaş arasındaki gençlerin
kabul edildiği etkinlikte, Maltepeli
gençler temiz havada çadırda kalma

deneyimi yaşadı. 1 gece boyunca çadırda
kalan genç kampçılar, kamp ateşi başında
canlı müzikle eğlendi. Yine açık havada film
izleyen öğrenciler, gece boyunca kampta ol-
manın tadını çıkardı. Gece çadırda konakla-
yan öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte
güne merhaba dedi. Kampın gündüz bölü-
münde program sabah sporuyla başladı. Başı-
büyük ormanlarının kenarında doğa yürüyüşü
yapan gençler günde zinde bir başlangıç yaptı.
Kahvaltının ardından da voleybol ve basketbol
eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerini tamamla-
yan gençler daha sonra serbest zamanda maç
yapmanın tadını çıkardı. 1 günlük gençlik
kampını keyifle tamamlayan kamp severler,
otobüslerle Yalçın Kızılay Spor Kompleksi’ne
götürüldü. 1 gün önce ailelerinin Maltepe
Gençlik Kampı’na emanet ettiği çocuklar yine
ailelerine teslim edildi.

Maltepe Belediyesi yaz boyunca Maltepeli gençlere yönelik
ücretsiz sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerle
Maltepeli gençlerin yaz mevsiminde serbest zamanlarını sos-
yal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine destek
verilecek. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü’nce düzenlenecek olan “Mal-
tepe Gençlik Konserleri”, rap
müziğin sevilen ismi ve söz yazarı
Eypio’nun sahne alacağı konserle
başlayacak. Konser 1 Temmuz
saat 21.00’de Zümrütevler Ma-
hallesi Emek Caddesi Şantiye
Sokak Pazar alanında düzenlene-
cek. Yaz boyunca müziğin farklı
türlerinden sevilen isimler ve
müzik grupları Maltepeli gençler
ile buluşmaya devam edecek.

Eypio sahne alacak

Maltepe Gençlik 
KaMpı başladı
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KORUYUCU DONANIM MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/622026
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41'inci Bakım Fabrika 

Müdürlüğü 34940 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163959869 - 2164464696
c) Elektronik Posta Adresi : goker.govse@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem (2 Kısım) Koruyucu Donanım Malzemeleri

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

b) Teslim yeri : 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü [Tşn.(Day.) 509 Mal 
Saymanlığı geçici depolama alanı] Tuzla/İSTANBUL

c) Teslim tarihi : 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü [Taşınır (Dayanıklı) 
509 Mal Saymanlığı geçici depolama alanı) 'ne 
45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde mal teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41inci Bakım Fabrika

Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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 alımın 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 kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstasyon Mah. Şehitler Cad. 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

KORUYUCU DONANIM MALZEME ALINACAKTIR
41'İNCİ BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

B ugun size geçenlerde eşimle Bosna-Hersek’e
yaptığım gezimizin izlenimlerini aktarmaya
gayret edeceğim. Bosna deyince herkesin ak-

lına gelen iki şey; Aliya İzzetbegoviç ve onun liderli-
ğinde yapılan bağımsızlık mücadelesi esnasında
Bosnalı Müslümanlara yapılan katliam. Avrupa'nın
ortasında kalmış ve 1992-95 yıllarında göstermiş ol-
dukları mücadelede çok kan kaybetmiş ancak dimdik
ayakta durmuş bir milletin kahramanlıkları tüm dün-
yaya ibret verecek hikayelerle ibret dolu. Bu ibretlik
hikayelerden evini boşnak muslumanlarina acan Sida
ninenin bir bardak suyu ile nefes alan askerlerin im-
kansizliklar icinde çaresizce kazdıkları tünelden çıkan
umutla verdikleri bagimsizlik çabasını ve bugünkü
bosna Hersek’i ayrı ayrı gecmis ve gelecek olarak de-
ğerlendirmek gerekir. 

SARAYBOSNA

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkeyi başkent Saray-
boosna`yi ziyaretle başladık. Balkan Tour şirketinin
programını dahilinde uçaktan iner inmez seyahatimiz
baslamis oldu. Küçük ve bakımsız bir havalimanından
içeri girerken dikkatimizi çeken ilk şey Turkler ve de
özellikle Suudi Arabistan dan gelen turistlerin çok
fazla olması oldu. Vizesiz giriş kolayligi ile bu ülke va-
tandaslarinin sıkça Bosna Hersek”i ziyaret ettigini
gözlemledik. Bizi havaalanından karşılamaya gelen
rehberimiz Engin Ceylan”in ifadeleriyle özellikle
Suudi Arabistan vatandaşların burada arazi satın al-
dıkları ve ticaret yaptıklarını vurgulamak isterim. Sa-
raybosna da gezimizin ilk durağı Aliya İzzetbegoviç'in
de kabrinin bulunduğu Kovaci şehitliği oldu. İzzetbe-
goviç'in kabri Saraybosna’yi tepeden gören bir yerde
bulunan şehitlik de 1500’e yakin şehidin yanında bulu-
nuyor. Hilal ve yıldız şeklinde dizayn edilmiş kabir bu-
raya gelen turistlerin ilk uğrak yeri. Şehitlikten sonra
ikinci duragimiz Bascarsi ve Osmanli Sancak Beyi
olan Haci Hüsrev Bey Camii medresesi oldu. Yapildigi
ilk gunden bu yana defalarca restore edilen bu mekan-
lar Balkan topraklarında ecdadımızdan kalan yüzlerce
eserden sadece birkaçı. Su çeşmeleri, köprüler, hanlar-
hamamlar, camiler, medreseler… daha onlarcasi Os-
manli tarafından boşnak kardeşlerimize bu sehirlerde
armağan edilmiş. 

MOSTAR

İkinci gün ziyaret ettiğimiz Mostar, ayrı bir güzel.
Hikayesi dilden dile dolaşmış kopru Savas zamanında
sırplar tarafından tamamen yok edilmiş ve tekrar Tur-
kiye Devleti tarafindan aslina uygun yapilmis. Mostar
adeta meydan okurcasına binlerce kez yiksanizda
ayaktayım dercesine buraya gelen binlerce insanin di-
linde. Mostar’in yanindaki carsiyi gezmekten çok zevk
aldık, köprüden altından geçen Neretva nehrinde at-
lama yapan gençler ile heyecanlandık, dondurma yer-
ken ve Turk elçiliğinin hemen yanında bulunan
kafeden cay icerken dinlendik. Mostar yakınında bulu-
nan Malagaj daki Buna Nehrinin kaynağında 600 yıl
önce kurulan Alperen tekkesini ziyaretimizde ise
manen ac karnemizi doyurduk. Su ile hayat bulan
Sari Saltuk ve dervislerinin bölgede yaptıkları hizmet-
leri rehberimizden dinledikçe tüylerim ürperdi. 

UMUT TÜNELİ 

Gezimizi Bosna Hersek savaşının bir simgesi olan
umut tünelini görerek sonlandırdık. Sida ninenin evini
açması ile baslayan Tünel tam 4 ay icinde tamamlan-
mış ve Bosnalı askerler icin bir umut olmuş. Yaklaşık
1 metre genişliğinde ve 160 cm yüksekliğinde ki 800
metre uzunluğunda ki bu tunel askerler icin mühim-
mat taşıma da ve sivilleri nakliye etmede can simidi
olmuş. 

TIKA 

Bosna-Hersek de oldukça karmaşık bir devlet yöne-
timi mevcut. Bunu anlatıp kafanızı karıştırmak iste-
mem. Bence bilinçli olarak yüzlerce yönetim bası
oluşturulmuş bir devletten gelecek için umutlu olmadi-
gini belirtmek isterim. Savas sonrasında  Boşnaklara
dönüp onlara zulmeden Sırplar ve Hırvatlar gelin kol
kola girin isleri idare edin demek ne kadar anlamsızsa
burada umut dolu gelecek var demek de o kadar an-
lamlı olur. Ayrıca beni az da olsa umutlandıran gor-
dukce çok sevindiğim ve heryerde dikkatimi çeken
TIKA (Turk İsbirligi ve Koordinasyon Ajansı) nin bu
ülkeye yapmış oldukları oldu. Turkiye’nin Amerika ve
NATO’nun bu yönetim tuzaginin farkında olup TIKA
ile yardim eli uzatması takdiri sayen birsey. Bu yatı-
rımlar sayesinde Bosna Hersek in her yanında gururla
Türküm diyerek gezmek mümkün. Bu vesile ile TIKA
başkanı Serkan Kayalar ve gelmiş geçmiş tüm yöneti-
cilerine teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürde ge-
zimiz boyunca bize engin bilgisi ile herseyi anlatan
rehberimiz Engin Ceylan’a iletmek istiyorum. Allah
bu işe gönül vermiş ve hizmet etmiş herkesten razı
olsun.

Vesselam, 

YEMEDEN GERİ DÖNMEYİN

Boşnak Böreği: Travnik- Sac Burek 
Kuzu Çevirme: Jablanica- Restoran Bagrem-
Alabalik : Blagaj: Alperen Tekkesi 

YEĞENİM TAMER’E MUTLULUKLAR 

Ablamın oğlu yeğenim Tamer Ozefe önümüzdeki
hafta 3 Temmuz da hayatini İlknur Kaya ile birleştiri-
yor. Sevgili Yeğenim ve müstakbel Esine omur boyu
mutluluklar diliyorum. Rabbim evinizden sağlik ve
huzuru eksik etmesin. 

Bosna-Hersek

G öztepe'de geçtiğimiz yıl aralık
ayında, otomobiliyle hastaneye
giden öğretim görevlisi M.A., park

edeceği sırada bir başka otomobile çarptı.
Uçağını kaçırmamak için acele eden M.A.,
hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bil-
gileriyle birlikte 'Zararınızı karşılamak istiyo-
rum, beni arayın' yazılı not bıraktı.

Dikkatli inceleyemedi

Tesadüfen notu gören Selami K., iletişim
numarasına mesaj göndererek, kendisini
hasar gören otomobilin sahibi olarak tanıttı.
Selami K. zararının 200 TL olduğunu, gide-
rilmesini istediğini yazdı. M.A. da otomobi-
linin ruhsat fotoğrafını göndermesini istedi.
O sırada uçağa yetişmek için acele eden
M.A., gönderilen ruhsat fotoğrafını dikkatli
inceleyemedi. Otomobilin sahibi olduğunu
düşünerek 200 TL gönderdi. Selami K., pa-
rayı aldıktan sonra M.A.'ya "Teşekkür ede-
rim beyefendi, sizin gibi insanlar kaldı mı bu
ülkede" şeklinde mesaj gönderdi.

İhtiyacım vardı!

Daha sonra fotoğrafı inceleyen M.A., ruh-
satın farklı bir otomobile ait olduğunu fark
etti. Selami K.'dan gönderdiği parayı geri is-
teyen M.A., telefonunun engellendiğini fark
etti. Avukatı Bilal Furkan Şimşek'in hazırla-
dığı dilekçeyle Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi
alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek
"O dönem paraya ihtiyacım olduğu için

böyle bir şey yaptım, pişma-
nım. M.A. kabul ederse bana
gönderdiği 200 TL'yi kendisine
gönderebilirim, uzlaşmak isti-
yorum" dedi.

Taraflar uzlaştı

Savcılık, dosyayı uzlaştırma
bürosuna gönderdi. Selami K.
4 bin TL tazminat ödeyerek,
M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takip-
sizlik kararı verildi.
DHA'ya konuşan
M.A.'nın avukatı
Bilal Furkan Şimşek,
müvekkilinin gön-
derdiği para için
değil, iyi niyetinin
suistimal edilmesi
nedeniyle şikayetçi
olduğunu belirterek,
Selami K.'nın dolan-
dırdığı miktarın 20
katını ödemesi karşı-
lığında uzlaşma sağ-
landığını belirtti.
Avukat Şimşek, mü-
vekkilinin parayı
gönderirken açık-
lama kısmına, aracın
plakasını yazmasının
ise soruşturma için
önemli bir delil oldu-
ğunu da ifade etti.
DHA

TATLI SU KURNAZI!
Kadıköy Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka 
otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için
hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı
karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı 
otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami
K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını
anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan 
Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti

AKLI SIRA DOLANDIRDIĞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE 4 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

Faciaya ramak kaldı
Fatih'te yıkımı devam

eden, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin eski ek

hizmet binasının
çatısındaki büyük demir
parça, vinçle sökülürken

caddedeki araçların
üstüne düştü. Bir kişi hafif

şekilde yaralanırken,
cadde trafiğe kapandı

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Fuat Paşa
Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl-
larda yıkımına karar verilen İBB'nin eski ek hiz-
met binasında bugün demir sökme işlemleri
yapılıyordu. Çatıda bulunan demirler vinç ara-
cılığıyla söküldüğü esnada, büyük demir par-
çası caddeye düştü. Demir, şans eseri caddede
park halindeki iki aracın üstüne düştü. Facia-
nın eşiğinden dönülen olayda, bir kişi kafasın-
dan hafif şekilde yaralandı. Caddedeki esnaf
duruma isyan ederken, olay yerinde henüz gü-
venlik önlemi alınmadığı görüldü. Düşen
parça nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Sökmeye kalktılar

Esnaf Gökhan İlkel, "Sabah saatlerinden itiba-
ren yıkım başlamıştı. Demirleri tek tek söküp
aşağı atıyorlardı. Esnaf arkadaşlar da uyardı.
'Çok gürültü oluyor, toz çıkıyor' diye ama
onlar dinlemedi. Daha büyük demiri sökmeye
kalktılar. Biz içeride temizlik yapıyorduk. Çok
daha ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Bir anda
çok büyük bir gürültüyle demir aşağı düştü. 2
aracın üstüne düştü, bir de motorcu bir arka-
daş vardı. Onu da çöp tenekesi korudu. Yoksa
o arkadaş da çok zor durumda kalacaktı. Ufak
çaplı bir yaralanma oldu. Ona müdahale ettik.
Çok şükür başka bir durumumuz olmadı. Bu
cadde her zaman kalabalık. Araç trafiği de çok
yoğundu. Buradaki büyük aracın üstüne dü-
şünce biraz engelledi" dedi. Araç sahiplerinden
İbrahim Şıldır, "Kapalı Çarşı'ya yabancı arka-
daşlarımızı bırakmaya geldik. Yukarıdan vinç
kütle çıkarmaya çalışıyordu. Halatı koptu. Di-
rekt insanların üstüne düştü. Kaç saattir za-
bıta, polis ne de bir ambulans gelmedi. Hiç
kimse yok" şeklinde konuştu. DHA

Ustaosmanoğlu
hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu
93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı
Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar
Efendi'nin yanına defnedilecek

Bir süredir
yoğun bakımda
tedavi gören İs-

mailağa Cemaati lideri
Mahmut Ustaosmanoğlu
93 yaşında hayatını kaybetti.
Ustaosmanoğlu'nun Bey-
koz'daki evinde bugün tazi-
yeler kabul edildi. Ustaosmanoğlu için bugün
Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından ce-
naze namazı kılınacak. Mahmut Ustaosma-
noğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin
yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirne-
kapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek. Ya-
rınki defin öncesi cemaat üyeleri mezarlığa
gelerek, son hazırlıkları yaptı. Mahmut Ustaos-
manoğlu, 1952'de Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile
tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi
tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapma

daveti aldı. 1954'te İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başla-
yan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana
kadar sürdürdü. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki
evine çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti
için gelenler arasında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de
yer aldı. Sarıgül çıkışta yaptığı konuşmada "Başımız sağ olsun.
İnançlarımız adına evlatlarımıza çok güzel öğretileri oldu. Bugün
buranın bu kadar kalabalık olması hoca efendinin ne kadar sevil-
diğini gösteriyor. Mekanı cennet olsun" dedi. DHA



O kulların kapanmasını takiben pek çok
ülkede tatil planları yapılmaya başlanır-
ken, Türkiye’de de yurt dışı seyahatle-

rine ilgi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) 2022’nin ilk çeyreğine ait yayımladığı ve-
riler, Türkiye’den yurt dışına seyahatlerin bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak
yaklaşık 1 milyon kişiyi aştığına işaret ediyor. Yaz
sezonunu kapsayan yılın 2. ve 3. çeyreğinde bu
rakamların daha da yükselmesi beklenirken, yurt
dışı tatil rotalarının ilk sıralarında vize muafiyeti
sunan ülkeler yer aldı. Bu ülkeler arasında,
1979’dan bu yana Türk pasaportlarına sunduğu

vize muafiyetini pandemi nedeniyle 2020’de as-
kıya alan ve 1 Nisan 2022’de yeniden yürürlüğe
koyan Güney Kore de yer alıyor.

Vize muafiyeti var

Uluslararası turistlerin sosyal, kültürel ve tarihsel
olarak kendilerine yakın hissettikleri ülkeleri keş-
fetmeye daha yatkın olduklarına dikkat çeken
Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul
Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, konuyu şu söz-
lerle değerlendirdi: “Her yıl Türk halkının Güney
Kore’yi ve kültürünü keşfetmesi için Kore’yi Tür-
kiye’de tanıtan faaliyetlerde yapıyoruz. Bu süreçte
hem kültürümüzün hem de tarihimizin benzer
olgu ve olaylar üzerine kurgulanmasının Türk va-
tandaşlarının ilgisini çektiğini görüyoruz. Ayrıca
Türkiye ve Güney Kore'nin köklü dostluk bağla-
rını derinleştirmelerine ve iki ülke insanlarının kül-
türel alışveriş yoluyla daha fazlasını
keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Vize muafiyeti-
nin yeniden getirilmesiyle birlikte Türkiye'den
gelen ziyaretlerin artmasından çok memnunuz.”

Yoğun ilgi görüyor

Türkiye ve Güney Kore arasındaki bağların
50’lerin başındaki Kore Savaşı’na uzandığını be-
lirten Hyuncho Cho, “Türkiye ve Güney Kore
arasındaki dostluğun kökleri, 70 yıl önce yaşanan

Kore Savaşı’nda yardım etmek amacıyla Türk as-
kerlerinin ülkelerinden çok uzaktaki Güney
Kore’ye gelerek büyük fedakarlıklar yapmalarına
dayanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Busan
kentinde yaptırılan şehitlikte Türk askerlerinin bu-
lunduğu ‘Birleşmiş Milletler Kore Anıt Mezarlığı’
her yıl Türkiye’den gelen binlerce kişi tarafından
ziyaret ediliyor. Üstelik burada hükümet tarafın-
dan her yıl anma töreni gerçekleştiriliyor. Elbette
Türkiye ile bağ ve benzerliklerimiz bununla sınırlı
değil. Sosyal yaşamdan yemeklere, kültürel akti-
vitelerden doğasına kadar birçok konuda ortak
paydamız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Entegre ediyor

Gelenekselin modern kültürle harmanlanarak ya-
şanması sonucu Güney Kore ve Türkiye’nin sos-
yal yapıları benzerlik gösteriyor. İki ülke de örf ve
adetlerini gelecek nesillere aktarmak için bunları
sosyal hayatına entegre ediyor. Örneğin Türki-
ye’de halen var olan mahalle kültürü, komşuluk
ilişkileri, dayanışmacı yapının aynısını Güney
Kore halkında da görüyoruz. Sosyal yapıdaki bu
benzerlikler, mutfak kültürlerine bile yansıyarak
benzer tatlara kapı aralıyor. Örneğin Güney
Kore’de de yumurtanın ve yeşilliklerin bol olduğu
kahvaltılar; baharatlı, renkli ve lezzetli akşam ye-
mekleri tercih ediliyor. En çok bilinen örnekler

arasında Kimchi (Turşu türü) ve Mandu (Mantı)
isimli yiyecekler bulunuyor. Türkiye ile Güney
Kore’nin benzerliklerinden biri de müzik. Tıpkı
saray yaşantısına kadar uzanan geleneksel Türk
müzikleri gibi, Jongmyo Jeryeak adı verilen gele-
neksel Kore müziğinin yanı sıra belirli temalar
üzerinde üretilmiş, bir davulcu tarafından icra
edilen ve hikaye anlatan pansori adı verilen şar-
kılar da bulu-
nuyor. Bu
şarkılar 
Kore’nin 
kültürel zen-
ginliğini an-
lamak için
keyifli bir se-
çenekken,
günümüz
Güney
Kore’sini
yansıtan 
K-Pop kültü-
rüne de 
Türkiye’deki
gençler 
oldukça 
ilgi duyuyor.
DHA
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Okulların kapanmasıyla tatil 
sezonu açılırken, yurt dışına gitmek
isteyen birçok kişi rotasını vize
zorunluluğunun olmadığı ülkelere
çevirdi. Türk vatandaşlarına 
1 Nisan’da yeniden vize muafiyeti
tanıyan Güney Kore, Türkiye ile
tarihten gelen dostluk bağlarının
yanı sıra kültürel ve sosyal 
benzerliklerinden dolayı da 
yoğun ilgi görüyor

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT
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TEKNOLOJİ
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MODERNiTE VE 
GELENEK BiR ARADA

Güney Kore tıpkı Türkiye gibi, kültürlerin iç
içe geçtiği modern kentlerden geleneksel
köyler ve antik-tarihi tapınaklara kadar
uzanan zengin bir coğrafyaya sahip. Ör-
neğin Kore Ulusal Saray Müzesi, Ulu-
sal Halk Müzesi, Bukchon Hanok
Köyü, Gwanghwamun Meydanı,
Jongmyo Tapınağı gibi yerler, ül-
keye gelen turistlerin ilk durakları
arasında yer alıyor. Üstelik Müs-
lüman vatandaşların dini gerek-
liliklerini rahatça yerine
getirebileceği ve Türkler tara-
fından inşa edilmiş camiler de
bulunuyor. Yemek, müzik,
tarih, sosyal yaşantı gibi un-
surları oluşturan her örnek,
Türkiye ve Güney Kore ara-
sındaki bağları temsil edi-
yor ve güçlendiriyor.
Pandeminin ardından yeni-
den seyahatseverlere ka-
pılarını açan Güney
Kore’yi daha fazla Türki-
yeli gezginin keşfetmesi
için Asiana Airlines ve
UcuzaBilet.com ile birlikte
bir kampanya başlattıkla-
rını belirten Kore Turizm
Organizasyonu (KTO) İs-
tanbul Ofisi Direktörü
Hyuncho Cho, 31 Tem-
muz’a kadar rezervasyon
yaptırmak şartıyla UcuzaBi-
let.com’dan Güney Kore’ye
uçak bileti alanlara 500 TL
özel indirim ve Asiana Hava
Yolları’nda ilave özel indirim-
ler yapıldığını da müjdeledi.

GÜNEY KORE’YE 
İLGİ ARTIYOR



Bu yazı https://millidusunce.com/misak sitesinden alınmıştır. 

 
 

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

Türkiye’nin tutumu tüm dünyanda yankı bulmuştur. İsveç şimdi 
Türkiye’den destek istemektedir ama İsveç Parlamentosu 2 Ekim 
2008 tarihinde sözde “Ermeni soykırım”  kararı almıştır

TURKTURKiiYE YE iiSVEC VE SVEC VE 
FFiiNLANDNLANDiiYA’NIN YA’NIN 
NATO UYELNATO UYELiiKLERKLERiiNE NE 
NEDEN KARSINEDEN KARSI??
Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  

NATO’ya üyelik başvurusu 
yapmaya karar veren İsveç 

ve Finlandiya’nın üyeliklerine ‘evet’ 
demeyeceklerini açıklamıştır: “Her 
iki ülkenin de terör örgütlerine karşı 
açık, net bir tavrı söz konusu değil, 
pazartesi günü Türkiye’ye gelecek-
lermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecek-
ler, kusura bakmasınlar yorulmasın-
lar.” Bir gazetecinin sorusu üzerine 
aşağıdaki cevabı vermiştir: “Bakın 
her iki ülkenin de terör örgütlerine 
karşı açık, net bir tavrı söz konusu 
değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu 
terör örgütlerine karşı kalkıp ‘Biz 
karşıyız’ deseler bile, ki tam aksini, 
teslim etmeleri gereken bazı terö-
ristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine 
dair açıklamaları var. Velev ki teslim 
edeceklerini dahi söyleseler biz şuna 
inanırız, bir delikten iki kez Müslü-
man sokulmaz. Daha önce biliyorsu-
nuz Yunanistan NATO’dan çıkmıştı. 
O dönemin yönetimi tekrar Yuna-
nistan’ın NATO’ya girmesini sağladı. 
Şimdi ekranları başında bizi izleyen 
milletime sesleniyorum… İsveç terör 
örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, 
parlamentolarında teröristleri getirip 
orada bunları konuşturuyorlar, özel 
davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK 
yanlısı teröristler var parlamen-
tolarında… kusura bakmasınlar, 
yorulmasınlar. Her şeyden önce 
Türkiye’ye yaptırım uygulayanla-
rın bu süreç içerisinde bir güvenlik 
örgütü olan NATO’ya girmelerine 
biz ‘evet’ demeyiz. Çünkü NATO o 
zaman bir güvenlik örgütü olmaktan 
çıkar, teröristlerin adeta temsilcileri-
nin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. 
Buna ‘evet’ demek mümkün değil ve 
bir sokulduğumuz yerden bir daha 
sokulamayız. Kusura bakmasınlar.”

Sözde soykırım kararı
Türkiye’nin tutumu  tüm dünyanda 

yankı bulmuştur. İsveç şimdi Türki-
ye’den destek istemektedir ama İsveç 
Parlamentosu 2 Ekim 2008 tarihinde 
sözde “Ermeni soykırım”  kararı 
almıştır.

İmzacılar arasında Yılmaz Kerimo, 
(Sosyal Demokrat)  Esabelle Dingizi-
an (Yeşiller)  ve Nikos Papadopoulos 
(Sosyal Demokrat) vardır. Cumhur-
başkanı Erdoğan İsveç Başbakan’ı 
Andersson ile görüşmesinde; terör 
örgütlerine silah ve finans deste-
ğine son verilmesi ile Türkiye’ye 
uygulanan ambargonun kaldırması 
gerektiğini  açıklamıştır. Türkiye’nin, 
NATO’nun açık kapı politikasına 
desteğini hatırlatarak, ittifak güven-
liği açısından dayanışmanın önemi-
ne dikkat çekmiştir. PKK İsveç’te, 
1980’li yıllar sonrasında Kürt kökenli 
nüfusa yönelik “kitle taban oluştur-
ma” çalışmalarına başlamıştır.

PKK suikast düzenledi
Örgütün altyapısını oluşturan 30 

terörist, “Demokratik Ulusal Kür-
distan Birliği” ve “İsveç-Kürt Kültür 
Derneği” çatısı altında toplanmış, 
hükümet tarafından desteklenmiştir. 
1983 sonrasında PKK içerisindeki 
muhaliflere yönelik infazlar sebebiyle 
PKK terör listesine alınmıştır. İsveç 
Dışişleri Bakanı Ann Linde, “İsveç 
ile ilgili yayılan dezenformasyon son-
rasında hatırlatmak isteriz ki 1984’te 
Olof Palme Hükümeti PKK’yı Tür-
kiye’den sonra terör örgütü olarak 
tanıyan ilk ülkedir. Avrupa Birliği bu 
adımı 2002’de attı. Bu görüşümüzde 
herhangi bir değişiklik yok”  demiştir.

PKK, Başbakan Olof Palme’ye 
suikast düzenlemiş, Şemdin Sakık 
saldırının Öcalan’ın talimatıyla Ha-
san Hayri Güler’in gerçekleştirdiğini  
açıklamıştır. Olof Palme, 28 Şubat 
1986’da eşi Lisbet’le gittiği sinema 

salonundan çıkıp evine yürürken, 
arkadan yaklaşan birinin  açtığı ateş 
sonucu hayatını kaybetmiştir. İsveç 
Başsavcısı Krister Petersson ise 10 
Haziran 2020 tarihinde “Baş şüpheli 
Stig Engström. Öldüğü için hakkında 
yasal işlem başlatamıyorum, soruş-
turmayı kapatmaya karar verdik” 
demiştir.

Konfederasyon kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan  İsveç ve 

Finlandiya’nın terör örgütlerine des-
tek verdiklerini açıklarken  haklıdır: 
“Bunlar, ülkemdeki terör kaynakları-
nı teşvik edip, bunlara ciddi manada 
parasal destekler de verip, bunlara si-
lah desteği veren bu ülkeler. Kendile-
rine de söyledik. Onun için de kararlı 
bir şekilde bu politikamızı sürdürece-
ğiz. NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in 
girmesine ‘hayır’ diyeceğimizi ilgili 
arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza 
bu şekilde devam edeceğiz.”

PKK, İsveç’i  PKK’nın  “İskan-
dinav Eyaleti”ne bağlamış, 1993  
yılında  merkezi Belçika’da bulunan 
“Avrupa Kürt Dernekleri Konfede-
rasyonu” nu (KON-KURD) kurmuş-
tur.  12 ülke KON-KURD’e bağlan-
mış,  1994’te “İsveç Kürt Konseyi” 
kurulmuştur. Merkez, PKK’ya bağlı 
20’den fazla derneği bünyesine ala-
rak  kültür, sanat ve diğer sosyal et-
kinlikler  aracılığı ile PKK’ya eleman 
ve meşruiyet kazandırma çalışmaları 
yürütmektedir.

Ev sahipliği yapıyor
İsveç, 

PKK’nın 
yayın or-
ganlarına  
ev sahipliği 
yapmakta-
dır.  Nevruz 
TV, Ronahi 
TV ve Aryen 
TV bunlar-
dan bazıları 
olup, İsveç 
devletinden 
de çeşitli ad-
larla fonlan-
maktadır. (http://kurtceradyodinle.
com/) PKK yanlısı “İsveç Demok-
ratik Kürt Toplum Merkezi” İsveç 
Araştırma ve Eğitim Bakanlığı’ndan 
fonlanmaktadır. Ülkedeki   sol parti-
lerin bir araya gelerek oluşturdukları 
“Yeşiller/Avrupa Özgürlük Bağla-
şıklığı Grubu” ve “Avrupa Birleşik 
Solu/İskandinav Yeşil Solu”  PKK’ya 
aktif destek vermektedir. Bu partiler  
PKK’nın terör listesinden çıkarılması 
için çalışmakta,  Öcalan’a af için çağrı 
yapmaktadırlar.

Gerekli adımlar atılmadı
İsveç, YPG/PKK’nın uzantısı 

olarak düzenlenen  toplantılara ev 
sahipliği yapmaktadır. YPG/PKK’nın 
sözde siyasi oluşumlarından SDC, 
İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof 
Palme Merkezi himayesinde 14 Ma-
yıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de 
“Üçüncü İstişare Forumu‘nu” dü-
zenlemiştir. Toplantıya terör örgütü 
YPG/PKK mensupları ile ABD ve 
İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
sanal olarak katılmıştır. Forum’da, 
Suriye’de terörist YPG/PKK tara-
fından işgal edilen bölgelerde ademi 
merkeziyet önerileri tartışılmıştır. 
İsveç toplantılara izin vermemesi 
konusunda uyarılmasına rağmen  
gerekli adımları atmamıştır.

Anadolu Ajansı’na göre terör ör-
gütü, İsveç yapımı AT-4, ABD men-
şeli TOW ve Fransız-Alman MILAN 
tanksavar füzeleriyle Suriye, Kuzey 
Irak ve Türkiye’de Türk güvenlik 
unsurlarını hedef almıştır. Terör 
örgütünün 2017-2021 yılları arasında 
güvenlik güçlerine yönelik saldırıla-
rında 40’tan fazla AT-4 ve MILAN 

tanksa-
var mü-
himmatı 
kullandı-
ğı tespit 
edilmiş-
tir.  
25 
Mart 
2022’de İsveçli 
PKK yanlısı milletvekili Amineh Ka-
kabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı’nın 
YPG/PKK’lı teröristlere desteğini 
kesintisiz sürdüğünü açıklamıştır. 
İsveç Parlamentosu’nda yapılan gen-
soru oturumundan yapılan açıklama-
lar, Linde’nin Stockholm’de YPG/
PKK terör örgütüne mensup Nesrin 
Abdullah ile görüştüğünü ortaya 
koymuştur.

Bakan ile görüştü
PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin 

kadın kolu YPJ’nin komutanı Ab-
dullah’ın da katıldığı açılış törenine 
İsveç’in birçok kentinden çok sayıda 
kişi davet edilmiştir. Abdullah, İsveç 
Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile  
görüşerek Suriye’de yaralanan PYD 
mensuplarının tedavilerinin İsveç’te 
yapılması talebinde de bulunmuştur. 

27 Nisan 2022 tarihinde İsveç Par-
lamentosu’nda (riksdag) PKK’nın 
AB’nin terör örgütleri listesinden 
çıkarılması amacıyla bir oturum 
düzenlenmiştir. Riksdag, İsveç’in 
yasama organıdır. Parlamento 349 
üyeden oluşur, nispi temsil sistemi 
ile 4 yıllığına seçilir. PKK yandaşları-
nın da katıldığı etkinlik, ANF haber 
ajansı tarafından yayınlanmıştır. 
PKK gelirini, NCDK ve “Kurdiska 
Rode Halvmanen” gibi kuruluşların 
çatısı  altında sağlamaktadır.

Finlandiya da İsveç gibi
Finlandiya’da da durum  İsveç 

gibidir. Kürt Dernekleri Birliği 
tarafından düzenlenen protestolarda  
Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının 
yer aldığı pankartların yanı sıra YPG/
PKK bayrakları da taşınmıştır.  ANF 
haber ajansının haberinde, terör 
sempatizanlarının Kasım 2020’de 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 
Öcalan’ın özgürlüğü için protesto 
gösterilerini haber yapmıştır. Fırat 
Haber Ajansı, (Ajansa Nûçeyan a 
Firatê – ANF), 2005 yılında yayın 
hayatına başlayan internet üzerinden 
yazılı, fotoğraflı ve görüntülü haber 
servisi yapan PKK’nın  ajansıdır. 
Aralık 2015’te  PKK yanlılarının Hel-
sinki’deki Türk Konsolosluğu önün-
de protesto gösterileri düzenlediğini, 
pankartlar taşıdıklarını ve  PKK’yı ve 
Öcalan’ı desteklemek için sloganlar 
attıklarını  açıklamıştır.

Operasyonu kınadı

Ankara, Fırat’ın doğusundaki 
kuzey Suriye’yi terörist PKK’dan ve 
Suriye’deki uzantısı YPG’den temiz-
leme hedeflerini dile getirse de, Fin-

landiya Dışişleri Bakanı Pekka Haa-
visto Ekim 2019’da Türkiye’nin kuzey 
Suriye’deki operasyonunu kınamıştır. 
Finlandiya’nın o zamanki Başbaka-
nı Antti Rinne şunları  söylemiştir: 
“Türkiye’nin eylemleri Suriye’de za-
ten karmaşık olan krizi ağırlaştırıyor. 
Önlemlerin Suriye’deki insani durum 
üzerindeki etkilerinden çok endişe-
liyiz.” Rinne, Ekim 2019’da yaptığı 
açıklamada, hükümetin Türkiye’ye 
yeni silah ihracat lisanslarını onayla-
mayacağını açıklamıştı.

İsveç ve Finlandiya NATO üyesi 
olmak istemektedir ama bir bedel 
ödemeden. Bedelin ne olduğunu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış-
tır.

Geri çekilme başladı
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na 

katılmamıştır. Ancak ekonomik 
ve askeri yönden zayıf çıkarken, 
Sovyetlerin tehditlerine de maruz 
kalmıştır. Başta ABD olmak üze-
re Avrupa ülkelerinden yardım ve 
destek istemiştir. Türkiye Birleşmiş 
Milletlere kurucu üye olmuş, Truman 
Doktrini’nden, Marshall Planı’ndan 
yardım, Dünya Bankası’ndan kredi, 
ABD’den askeri yardım almıştır ama 
Türkiye NATO’ya kuruluş aşama-
sında alınmamıştır. Üyelik için bir 
bedel ödemesi gerekmiştir. Türkiye, 
ABD’nin ardından kara askeri gü-
cünü Kore’ye gönderme kararı alan 
ikinci ülkedir. Türk Hükümeti BM 
Genel Sekreteri’nden gelen yardım 
talebini değerlendirmiş, 25 Temmuz 
1950’de 4500 kişilik bir Tugay gücün-
deki askeri birliği Kore’ye gönder-
meye karar vermiştir. Türk Tugayı 24 
Kasım’da başlayan BM Ordusu’nun 
genel taarruzuna 9’ncu Kolordu’nun 
ihtiyatı olarak katılmıştır. Başlangıçta 
ilerleyen taarruz, 26 Kasım akşa-
mından itibaren 800 bin kişilik Çin 
Ordusu’nun savaşa katılımıyla önce 
durmuş, sonra geri çekilme başlamış-
tır.

Bu  süreçte Türk Tugayı’na kritik 
bir savunma görevi verilmiş, Tugay 
büyük kayıplar vermek pahasına 
savunma görevini başarı ile yapmıştır. 
Bu gelişmeler üzerine ABD, Tür-
kiye’nin üyeliğine iyimser bakmaya 
başlamıştır. Türk askeri, Kore Sava-
şında, Kunuri Muharebeleri olarak 
anılan muharebelerde kahramanlığı-
nı bir defa daha ispat etmiştir. 1950 
yılından 1953 Temmuz’una kadar 
Türk Değiştirme Tugayı, kendisine 
verilen  muharebe görevlerini başarı 
ile yerine getirmiştir.

SADIK RIDVAN KARLUK

ÜLKEDE asayişin sağlanması, terör 
hadiselerinin üzerine kararlılıkla 
gidilerek huzurun kalıcı kılınması, 
darbe heveslilerinin soluk alma-
sına imkân vermeyecek bir diğer 
basamaktır. Özellikle 12 Eylül’e 
giden yolda sahnelenen provakas-
yonların tekrar denenmeyeceğinin 
bir garantisi yoktur. Yaşanacak bir 
güvenlik zafiyetiyle birkaç hafta 
boyunca ülkenin önemli kentlerinde 
yaşanabilecek peş peşe terör saldı-
rıları sonunda halkın huzur adına 
gen kodlarında ‘ordu göreve gelsin 
huzuru onlar sağlar!’ fikri, üzülerek 
görülmektedir ki vardır. Son iki 
yılda güvenlik güçlerinin ve siyasi 
iradenin bu basamakta hakkı teslim 
edilmelidir.

Türk insanının yüzyıllardır kanın-
da ve ruhunda taşıdığı asker-millet 
vasfının yanlış değerlendirilmesi ve 
ordu mensuplarının ‘biz ancak doğ-
rusunu bilir ve uygularız, politikacı-
lar çıkar ilişkilerindedir’ görüşü daha 
önceki darbelerde dile getirilmiştir. 
Bu basamakta ordu mensupları-
nın asri vazifelerine bağlı kalarak 
durumdan vazife çıkarmamaları ülke 
güvenliğinin sağlanması ve barışın 
korunması görevini anayasa dâhilin-
de yerine getirmeleri gelmektedir.

Çoğunluğun tahakkümüne dönü-
şebilecek seçim akşamları görülen 
galip mağlup anlayışı demokrasi-
nin özüne uymamaktadır. Nitekim 
demokrasiyi de raydan çıkartacaktır. 
Hizmet yarışı tanımlaması yapılan 
bir sahada neden galip ve mağlup 
şeklinde kelimelerin insanların di-
mağlarında ve dillerinde bulunması 
sorgulanmalıdır. İlk basamakla ben-
zese de ondan ayrıdır. Lider sultaları 
şeklinde yapılanmaya son verilip 
tabanın tavanla uygun hale gelmesi, 
muhalefetin iktidarı sadece eleştiren 
ve yıpratmaya çalışan rolde kalması, 
iktidara alternatif olamaması son 
basamaklardan biridir.

Yazımıza başlık seçtiğimiz soru-
nun yanıtı şüphesiz siyasi iradenin 
kucaklayıcı ve yıkıcı olmaması, top-
lumsal sağduyunun üzerine düşeni 
yapmasıdır. Aydın kesimin Aydemir 
girişimlerinde ve 9 Mart hareketinde 
askeri idarenin kurulmasına ilgi gös-
teren tavra bürünmesi, günümüzde 
görülmemektedir. Bunun süreklili-
ğinin sınanması dahi demokrasiye 
ayıptır. Ezcümle; daha demokrat, 
daha uzlaşmacı, geçmişle hesaplaş-
mayıp geleceğe yönelik projelerini 
yarıştıran siyasi mekanizma ile 
değişim yönünü sandığın belirlediği-
ne inanmış kitleler darbeleri geride 
bıraktığımız yüzyıla iterek bir daha 
sahnelenmesini önleyecektir. Adil 
seçimler ve adil seçmen kilittir. Spor 
müsabakalarında dahi sahada netice 
yerine masa başında sonuç almayı 
deneyen figürlerin silinmediği düşü-
nülürse sonuna geldiğimiz bu yazıda 
iyimserliği yitirebilirsiniz. Türkiye’de 
siyasi yönelimlerin hiçbir zaman iki 
ana damar üzerinden nefes almadı-
ğı, çok partili hayatımızda defalarca 
tecrübe etmemize rağmen iki partili 
sistem paradigmasının da değindiği-
miz basamaklara denk düşeceğine 
yönelik şüpheleri bulunanlar vardır. 
Ümit ederiz ki demokrasilerde çare-
ler tükenmez…

TÜRKİYE’NİN 
ÜYELİĞİNE
İTİRAZ ETTİLER
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Türkiye’nin de 
iadesini istediği İran 
asıllı PKK/YPG’li 
terörist vekil Amineh 
Kakabaveh, İsveç 
parlamentosunda 
vekil olarak görev 
yapıyor.
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R&B, 
Soul, 
Funk, Hip 

Hop ritimlerini 
hissettiren ‘’Soul 
Train İstanbul’’, 
24 Haziran ak-
şamı Zorlu PSM 
Touche sahne-
si’nde unutulmaz 
bir gün yaşata-
cak. Ezgi Alaş, 

hit şarkılarından oluşan seçkileriyle 
sahne alırken, MOB Band eşliğinde 
unutulmaz bir akşama imza atacak. 
R&B müziğe yeni bir sound getiren 
Ezgi Alaş, Türkiye’nin en iyi müzis-

yenlerinden oluşan The MOB Band 
eşliğinde 24 Haziran akşamı Zorlu 
PSM %100 Studio’da sahne alacak. 
Güneş, Dolu Kadehi Ters Tut, 
Seda Erciyes, Nova Norda, Dilan 
Baykal’ın konuk olacağı etkinlik-
te, Soul Train İstanbul Dance Off 
Contest Kupası ve 10.000 TL’lik 
ödülün verileceği dans yarışması ise 
geceye damga vuracak.

Unutulmaz bir gün 
R&B, Soul, Funk, Hip Hop ritimle-
rini hissettiren ‘’Soul Train İstan-
bul’’, 24 Haziran akşamı Zorlu PSM 
Touche sahnesi’nde unutulmaz bir 
gün yaşatacak. Sahne performansı, 

dansları ve kendine has ses tonu ile 
yeni “EP” çalışmasının sinyallerini 
verecek olan Ezgi Alaş, hit şarkı-
larından oluşan seçkileriyle sahne 
alırken, MOB Band eşliğinde 
unutulmaz bir akşama imza ata-
cak. Zorlu PSM ve Apollon Unity 
ortaklığında gerçekleştirilecek 
olan Soul Train İstanbul Serisi, 
Marvin Gaye, Earth Wind & 
Fire, Teoman, Ezhel ve Barış 
Manço gibi isimleri de aynı 
partide buluşturacak. Eğlence-
nin, müziğin ve dansın ritim 
tutacağı partiye katılmak 
için biletler passo.com’da 
satışta!

YAŞAMINI Almanya’da sürdü-
ren güzel oyuncu Ayşenur İnam, 
bıkmadan ve yorulmadan çıktığı 

oyuncu olma yolundaki çabaları yüzünü 
güldürmeye başladı. Rol aldığı sinema 

ve konuk oyuncu olarak yer aldığı 
dizi filmlerdeki performansıyla ödül 
töreninde gelecek vaad eden oyun-
cu ödülünü aldı. Canlandırdığı 
karakterlerde başarılı oyunculuk 
performansı ile dikkatleri üzeri-
ne çeken Ayşenur İnam “Benim 
için aldığım her ödül önemli çok 
sevdiğim ve emek verdiğim işle 
bir takdir kazanmış ve ödüllen-
dirilmişim Almanya değil kuzey 
kutbunda olsam emeğimin mey-
vesini almaya gelirdim” dedi. İs-
tanbul’a gelmişken yeni projeler 
içinde görüşmeler yaptığını ifade 
eden Ayşenur İnam, anlaştığı-

mız taktirde yapımcılığını Yalçın 
Çoban’ın, yönetmenliğini İbrahim Bülbül’ün yapacağı sürpriz 

bir proje ile döneceğini sözlerine ekledi.

İYİLİK İçin Sanat Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Se-
lin Bozkurt, dernek üyeleri ve 

sanatçıların katılımı ile gerçekleş-
tirilen sanat buluşmasında, Jackie 
Arditty’den hikâyesi ve eserleri hak-
kında bilgi alındı.  Türkiye’de sanat 
ortamının gelişimine katkıda bu-
lunmak, genç sanatçıların eğitimini 

desteklemek, uluslararası platform-
larda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer 
almasını sağlamak amacıyla hiçbir 
maddi menfaat beklentisi olmadan 
sanata gönül vermiş kadınların ön-
cülüğünde kurulan İyilik İçin Sanat 
Derneği, her hafta düzenli olarak 
gerçekleştirdiği sanat buluşmaların-
da 358 haftayı geride bıraktı.  

Eserlerini tanıttı
Dünyanın en ünlü sanat eleş-
tirmenlerinden biri olan Roma 
Üniversitesi Profesörlerinden ve 
Picasso eksperi Achille Bonito 
Olive tarafından çağımızın en 
yetenekli ilk 3 ressamı arasında 
gösterilen Jackie Arditty, İyilik İçin 

Sanat Derneği üyelerine hikâyesi 
ve eserleri hakkında bilgi verdi.  İlk 
sergisini 11 yaşında Beyoğlu Sanat 
Galerisi’nde açan Arditty, yurt içi 
ve yurt dışında UNICEF gibi ku-
rumların da bulunduğu pek çok ya-
rışmada ödül aldı. Türkiye’de özel 
markaların pek çok tasarımında da 
imzasını taşıyan Jackie Arditty, Pa-
ris Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
eğitim aldı. Bugüne kadar ulusal 
ve uluslararası platformlarda 
Türkiye’yi temsil etmiş 300’ü aşkın 
sanatçıyı her Çarşamba gerçekleş-
tirdiği sanat buluşmaları ile ziyaret 
eden İyilik için Sanat Derneği, 
son olarak Jackie Arditty ile bir 
araya geldi. 
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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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JACKiE ARDiTTY iLE
SANAT BULUSMASI

DUNYAYI GUZELLDUNYAYI GUZELLiiKK  
KURTARACAKKURTARACAK

Seda Tosun evlendi

Soul Train İstanbul 

Bir kez daha “Yalan” dedi

İyilik İçin Sanat Derneği 
üyelerinin her hafta düzenle-
dikleri “Sanat Buluşmaları”nın 
358’inci durağı, ressam ve 
heykeltraş Jackie Arditty oldu

O Ses Almanya yarışma-
sında “Yalan” şarkısın-
daki performansıyla tüm 

Türkiye’yi 
ve Avru-
pa’yı sesine 
hayran 
bırakan 
Zeynep 
Avcı, 
sevenlerin-
den gelen 
yoğun istek 
üzerine 
şarkıyı bir 
kez daha 
okudu. Ya-
rışmadaki 
yorumuyla 

Türkiye’nin yanı sıra Alman 
jüriyi ve seyircileri de etkileyen 
Zeynep Avcı, geçtiğimiz ay sözü 
ve müziği Sıla’ya ait olan Çığ 
şarkısıyla çıkış yapmış, yine sesi 
ve tarzıyla hayranlarından tam 
not almıştı. İnternette sadece ya-
rışma kaydı bulunan ve milyon-
larca kez tıklanan sözü, müziği 
Tan Taşçı’ya ait olan “Yalan” 
şarkısını Zeynep Avcı, stüdyoda 
yeniden okudu. Yalan’ı “Kade-
rimi Değiştiren Şarkı” olarak ta-
nımlayan Zeynep Avcı, şarkının 
düzenlemesini de başarılı müzis-
yen Çağrı Telkıvıran’a emanet 
etti. Zeynep Avcı yorumuyla 
“Yalan” Sony Müzik etiketiyle 
24 Haziran’da yayında…

İlçe tarihinde ilk defa yapılan “1. 
Uluslararası Esenyurt Halk Dans-
ları ve Müzik Festivali” bugün 

başlıyor. Birbirinden güzel etkinlikle 
dolu olan festivalin coşkusu tüm ilçeyi 
sardı. Barış, kardeşlik ve dostluğun 
vurgulandığı festival için gelen kültür 
elçileri, Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Belediye 
Meclis Salonu’nda yapılan tanışma 
programına her ekipten bir lider, bir 
kadın ve bir erkek yöresel kıyafetleriy-
le katıldı. Müzikleriyle ve danslarıyla 
26 Haziran’a kadar Esenyurt’a festival 

coşkusunu yaşatacak olan misafir grup-
lara seslenen Başkan Bozkurt, “Sizleri 
burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. 
Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza 
inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtara-
cak” ifadelerini kullandı. 

Tüm ilçeye yayılacak
Festivalde birbirinden güzel etkinlik 
ve konserlerin yanı sıra bugün ‘Ana-
dolu Ateşi’ de özel dans gösterisi ile 
Esenyurtluları bekliyor. Esenkent 
Mahallesi’ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava 
Tiyatrosu’nda yapılacak olan festivalin 

heyecanı, misafir grupların ilçenin ayrı 
noktalarında yapacağı renkli gösteri-
lerle tüm ilçeye yayılacak. Esenyurt 
festival boyunca renklerin, dillerin, 
kültür ve sanat gösterilerinin merkezi 
olacak.

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali için 16 ülkeden ilçeye gelen misafir grup-
lar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Kültür elçilerine seslenen Başkan 
Bozkurt, “Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak” dedi

ÜNLÜ oyuncu Seda Tosun, 
sosyal medya fenomeni Ta-
ner Ataş ile nikah masasına 

oturdu. Uzun zamandır birlikte olan 
ünlü çift birbirimiz olmadan yapa-
mayacağımızın farkına vardığımızda 
nikah masasına oturduk ifadesinde 
bulundular. Önceden planlanmış bir 
evlenme teklifi almadığını ve plan-
lanmış durumlardan hoşlanmadığını 
dile getiren güzel oyuncu Seda Tosun, 
evde film izlerken evlenelim mi dedi, 
bende hemen tamam dedim, uzun 
zamandır böyle heyecanlanmamıştım 
doğaçlama birden olan daha roman-
tik ve çekici geliyor vurgusunu yaptı. 
Evliliğin kendisine uğurlu geleceğine 
de inandığını sözlerine ekleyen Seda 
Tosun, “Nikahta keramet var derler 
büyüklerimiz, eylül ayında “Dedemin 
Gözyaşları” isimli filmim vizyona 
giriyor ve bu yazda yeni film projem 
var, yeni şarkım için stüdyo çalışma-

larım devam ediyor hemen 
ardından klip çalışmamı 
tamamlayacağım. Yo-
ğun bir iş süreci devam 

ederken daha çoğa-
lacağa da benziyor 
ama aşk beklemez 
deyip işler daha 

yoğunlaşmadan ev-

lendik” dedi. İlerleyen günlerde işler 
hafiflediğinde anne olmak istediğini 
de sözlerine ekleyen Seda Tosun, şim-
diden annelik heyecanı sardı diyerek 
ileriye dönük heyecanını da paylaştı.

ALMANYA’DAN ALMANYA’DAN 
ÖDÜL IÇIN GELDIÖDÜL IÇIN GELDI

Hem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
SÖZ yazarı, besteci, yorumcu ve 
dansçı Burcu Aslan, geçtiğimiz 
günlerde hem iş hem de tatil için 
gittiği Katar’da yaptığı payla-
şımlarla dikkat çekti. Katar’da 
iş görüşmesi yapan sanatçı, aynı 
zamanda tatil de yaparak Sea-
line çölünde ve Khor El Ada-
id’de çekilen fotoğraf karelerini 
takipçileriyle paylaştı. Katar ile 
ilgili duygularını ifade eden Burcu 
Aslan, “Sealine çölüne gittik ve 
Arap müzikleri eşliğinde heyecan 
dolu bir safari yaptık. Orada gün 
doğumu izlemek eşsiz bir dene-
yimdi. Katar’la ilgili hafızama 
kazınan en güzel hatıra bu oldu. 
Araçlarla kum tepelerini aşarak 
deniz kenarına ulaştık. Huzur 
veren bir sessizlik ve sıcacık suyu 
olan bir deniz karşıladı bizi. Keyif-
li bir seyahatti ama kesinlikle bir 
Türkiye olamaz. Gerçekten bizim 
ülkemiz cennet, hayal ettiğimiz 
tüm deneyimler ülkemizde var 
kıymetini bilmek gerek. Kısacası 
ülkemin taşı toprağı altın” dedi. 



“ÇOCUKLUĞUM Galatasaray’la kupa 
kazanmanın hayaliyle geçti. İnsan o 
formayı giymeyi hayal ediyor. Ne za-
man, nasıl olur bilmem. Galatasaray 
taraftarı benim Galatasaraylı oldu-
ğumu biliyor. Bunu her zaman dile 
getirmek istemiyorum. Çünkü sürekli 
Galatasaray’a transfer haberim çıkıyor 
ve olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorlar. 
Evet, geçen sene böyle bir ihtimal vardı, 
temas kuruldu. Ama bu sene ve gelecek 
sene kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. 
Ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. 
Çünkü kontratım bitmiş olacak. Her şeye 
açık olacağım. Onlar takımı destekle-
meye devam etsinler. Ultraslan’da 
çok arkadaşım var, onlar şimdi 
sevinirler. Biz Cimbom’luyuz.”

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Ülkemizin Avrupa’daki gururla-
rından, milli takımımızın kaptanı 
Hakan Çalhanoğlu, Tivibu Spor 

özel röportajında Çiğdem Günal’ın soru-
larını yanıtladı. Geride kalan sezon, milli 
takım, kariyeri, hedefleri, Türk futbo-
luyla ilgili görüşlerini aktaran tecrübeli 
yıldız; Zlatan Ibrahimovic, Fatih Terim, 
Inzaghi, Uğurcan Çakır, Stefan Kuntz, 
Rıdvan Yılmaz ve Arda Güler’le ilgili de 
konuştu.

Çok  yoğun bir sezondu
“Bu sezon gerçekten çok yoğun bir 
sezondu. Hiç durmadan oynadık. Şam-
piyonlar Ligi olsun, lig olsun, milli takım 
olsun. Bir de ligin sonunda da bir kam-
pa gittik ve 4’te 4 yapıp iyi bir şekilde 
bitirdiğimiz için mutluyum. Tatil için iki 
haftam daha var. Yarın Antalya’ya geçip 
orada Merih (Demiral) kardeşimle tatil 
yapacağız. İzmir’de oynadığımız milli 
maçın ardından kimse buradan ayrılmak 
istemedi. Dorukhan, Uğurcan, Cengiz, 
Çağlar çok sevdiğim kardeşlerim, onlarla 
her gün burada vakit geçiriyoruz.”

Hoca farklı şeyler deniyor
“Bu kamp Kuntz Hoca’nın bizimle ilk 
kampı sayılır. Çok ilgileniyor bizimle. 
Farklı şeyler deniyoruz, yoga gibi. Bize 
yaklaşımı çok iyi. Yorucu bir sezonun 
ardından kampta dişimizi çok iyi sıktık. 
Rakiplerimiz belki güçlü değildi. Ama 
yensen de mutlu edemiyorsun yenmesen 
de. İşimizi çok ciddiye aldık bu kamp. 
Ne olursa olsun çok gol atmaya çalıştık 
ve gol yemedik. Belki rakipler çok güçlü 
değil ama orada gerçekten işine odaklan-
dığında bunu yapmak da önemlidir.”

Bizim tek abimizdi
“Portekiz’de bir vedalaşmamız oldu 
Burak Abi’yle, tabii ki gözyaşları da aktı. 
Sonuçta Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi 
forveti, bunu açık ve net söyleyebiliriz. 
Çok emeği var üzerimizde. O bizim tek 
abimizdi. Bize çok sahip çıktı, iyi ve kötü 
zamanda hep yanımızda oldu. Say say 
bitmez, emeği çok. İnşallah yeni gittiği 
yerde başarılı olur, ileride iyi bir hoca 
olur, öyle olacağını da düşünüyorum.”

Ben de kaçırabilirdim
“Burak Abi o güne kadar penaltı kaçır-
mamıştı, 17’de 17 yapmıştı. İlk penaltıcı-
mız da oydu. Letonya karşısında o golü 
atmasaydı orada olmayabilirdik. Bunu 
kimse söylemiyor. Penaltı kolay bir iş 
değil. Şansın yüzde 50-50. Hakan vursay-
dı diyorlar ama ben de kaçırabilirdim. 
Kimse ne olacağını bilemez. Takımın en 
iyi penaltıcısı Burak Abi’ydi. Milli Takı-
mın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. 
Eskiden herkes bana gurbetçi gözüyle 
bakıyordu. Ben ama kendimi hiç öyle 
hissetmedim. Ben her zaman Türk’tüm. 
O yüzden hiç düşünmeden Türk Milli Ta-
kımı’nı seçtim. Çünkü ben kendi ülkemin 
milli takımı için oynamak istiyorum.”

“Zaman zaman ağır eleştirildiğimi 
düşünüyorum ama her şeyi içimde yaşı-

yorum. Sonuçta büyük bir sorumluluk 
var üzerimde. Ama beni iyi tanıyan, içimi 
bilen herkes neler yaşadığımı bilir. O 
yüzden dışarıdan gelen eleştirilerin hep-
sine hazırlıklıyım. Normal bunlar, zaten 
ben buraya kadar kolay gelmedim. Hep 
eleştirilerle geldim. Ama konumum belli, 
nerede oynadığım belli. O yüzden hiç 
kulak asmamaya çalışıyorum. Biraz içime 
atıyorum, duygusal biriyim ama göster-
mem. Sadece eşimle paylaşıyorum. En 
yakın takım arkadaşlarıma bile gösterme-
meye çalışıyorum.”

Inter’e gitmek  zor bir adımdı
“Milan’dan Inter’e gitmek çok zor bir 
adımdı; kolay değil. Aynı şehir, farklı 
renkler. Takıma adapte olmak da kolay 
değildi. Ama çok çalıştım, işime çok 
odaklandım. Şampiyon takıma gittiği-
min farkındaydım. Bu da benim şansım; 
gittiğim takım şampiyon olamadı, eski 
takımım şampiyon oldu. İnsanlar benim 
suçummuş gibi dile getirdiler bunu. O 
da benim şansım, benim kısmetim. Bu 
sene hedefimiz yine şampiyonluk. İyi 
transferler de geliyor. Bu sene asist ve gol 
sayımla takıma iyi katkı sağladığımı dü-
şünüyorum. Takımımız çok iyi, çok mutlu 
hissediyorum Inter’de. Taraftarın desteği 
de bana çok katkı sağlıyor. Milan’da 4 yıl 
oynadım, ısınmada bir kere tribüne çağ-
rılmadım. Inter’de ilk yılımda her ısınma-
da ismimi çağırıyorlar. Inter, Milan’dan 
çok daha güçlü bir takım. Milan’a karşı 
bir maç kaybettik; 75’te Perisic, Barella 
ve ben oyundan çıktık. Biz oyundan çıkın-
ca maç bir anda değişti. 1-0 öndeydik, 2-1 
yenildik. O maçta mağlubiyete hocanın 
da katkısı oldu. Kendisine de söyledim. 
Ondan sonraki kupa maçında onları 3-0 
yendik. O kadar hırslıydı ki takım.”

İlgi çekmeyi seviyor
“Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında 
olsam bunu yapmam. 18 yaşında 
değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu 
an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç kat-
kısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. 
Ama taraftarın ilgisini çekmek için 
her şeyi yapıyor. Benim hiç um-
rumda değil, hiç takmıyorum böyle 
şeyleri. Milan’da oynarken beni 
sürekli arayan, yemeğe çıkmak 
isteyen, birlikte motorsiklet kul-
lanan kişinin bunu yapması doğru 
değil. Ben ona saygı duydum, o da 
bana karşı öyleydi. Kitabında da 
beni yazmış. Yazması gerekiyordu, 
yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap 
vermem, en iyisi cevap vermemek-
tir.”

En yeteneklisi Arda
“Arda ve babasıyla iki kere tele-
fonda görüştüm. Kendisi gösterdiği 
performanstan dolayı tebrik ettim. 
Çünkü bana göre şu anda Türki-
ye’deki en yetenekli futbolcu o. 
İlk defa görüyorum onun gibisini. 
Tahir Hoca beni arayıp Arda’yla 
görüşür müsün onda seni görüyo-

rum 
dedi. Ben de Arda’yı 
aradım, düşüncele-
rimi söyledim. Ke-
sinlikle Avrupa’ya 
gelmesi gerektiği-
ni söyledim. Biraz 
önce söyledi-
ğim gibi Türk 
oyuncuların 
ve özellikle 
Türkiye’de 
forma giyen 
oyuncula-
rın değeri 
yukarıya 
çıkmıyor. 
Değerini arttırması için Avrupa’ya gelme-
si lazım. Ve yeteneği Avrupa’ya yakışıyor. 
Eminim bizim için bir marka olacak. 
Uğurcan, Kerem ve Halil Dervişoğlu için 
de aynı şeyi düşünüyorum. Uğurcan için 
Avrupa’ya gelmesinin tam zamanı oldu-
ğunu düşünüyorum.”

Rıdvan’ın başarılı olacak
“Rıdvan’la transferi hakkında konuştuk. 
Frankfurt’un yanında Torino’dan da bir 
teklif olduğunu söyledi. Hemen git dedim 
Torino’ya. Çünkü ben bize yakın hem de 
Torino iyi bir takım. Ama Rıdvan, Frank-
furt’u tercih etti. Gelişimi için Almanya 
Ligi gelişime açık, gençlere çok imkan 
veriyorlar. Orada Rıdvan’ın çok başarılı 
olacağına inanıyorum. Türk takımları-
nı Şampiyonlar Ligi’nde göremeyince 
insan üzülüyor. Keşke Trabzonspor veya 
Fenerbahçe ile eşleşsek, mutlu olurum. 
Oyuncularımızın değerini arttırmak için 
Şampiyonlar Ligi’nde düzenli katılmamız 
gerekiyor.”

Eski takımı Milan’ın şampiyonluğundan Süper Lig’e, milli takım-
dan bugüne kadar yaşadıklarına kadar pek çok noktada önemli 
ifadeler kullanan başarılı futbolcu, Zlatan’ın kendisi hakkında-
ki sözleri ve göndermelerine de yanıt vererek; “İlgi çekmeyi 
seviyor. 40 yaşında olsam dahi yapmayacağım şeyler. Kita-
bında da beni yazmış. Yazmasa boş olurdu” dedi

“Hoca futboldan anlayan, 
çok iyi çok yana yakın birisi. 
Onun da işi çok zor ama 
üstesinden geldiğini düşünü-
yorum. Çok istemişti beni, 
Inter’e transfer olmamda 
onun ısrarı da etkili olmuş-
tu. Nadal teniste nasıl aynı 
vuruşu çalışıyorsa ben de 
aynı şekilde frikik çalışıyo-
rum. Çalışmadan, idman 
yapmadan bunlar olmaz. 
Tabii ki yeteneğin olabilir 
ama çalışman gerekiyor. 
Ama artık eskisi gibi frikike 
odaklanmıyorum. Çünkü 
İtalya’da taktik ve defansif 
anlamda çok geliştirdim 

kendimi. Daha çok çalışmayı 
seven, koşmayı, mücadele et-
meyi seven; farklı özellikleri 
olan bir oyuncuya dönüştüm. 
Bana göre Milli Takımımız-
daki oyuncularımız için 35-40 
milyon euro bizim için az. 
Diğerleri neden hep 55-60 
euro oluyor? Bizim gösterdi-
ğimiz performans neden böy-
le değerlendirilmiyor? Merih 
Demiral, Çağlar Söyüncü, 
Cengiz Ünder, Dorukhan 
Toköz, Uğurcan Çakır daha 
fazlalarını hak ediyorlar. 
Bizim değerimizi hep düşük 
tutmaya çalışıyorlar. O yüz-
den bu konuda hassasım.”

Inzaghi beni çok istemiştiInzaghi beni çok istemişti

Beni sadece Fatih 
Terim ikna eder!

Ultraslan’da çok arkadaşım var

CALHANOGLU’NDAN 
ZLATAN’A OLAY CEVAP

FUTBOL HAYATINA İTALYA’DA DEVAM EDEN HAKAN FUTBOL HAYATINA İTALYA’DA DEVAM EDEN HAKAN 
ÇALHANOĞLU, ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALARDA BULUNDUÇALHANOĞLU, ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“GEÇEN sene Galatasa-
ray’ın elinde iyi bir koz vardı. 
Bonservisim elimdeydi; 
başkanlık değişimi yüzünden 
alamadılar. Bu sene olmaz, 
seneye de olmaz. Ama eğer 
Fatih Terim beni arayıp gel 
deseydi kesinlikle kıramam. 
Birisi beni Galatasaray’a 
gelmem için ikna edecekse 

bunu yapabilecek tek kişi 
Fatih Hoca’dır. Çünkü onun 
benim üzerimde emeği 
çoktur. Milli takıma çağı-
ran, oynatan, zor zamanda 
yanımda olan, bana değer 
veren, futbolun dışında da 
bana sahip çıkan sevgili ho-
cam. Bodrum’a gittiğimde de 
yanına uğrayacağım.”



ABDULLAH Avcı’nın 
yeni sezonda kadro-
sunda görmek istediği 

ve yönetime rapor sunduğu 
Marlon Santos konusunda 
Trabzonspor’a kötü haber 

geldi. İtalya ve Hollanda basını 
PSV’nin sambacıyı istediğini yazdı. 

Savaş nedeniyle Ukrayna’daki oyun-
cuların sözleşmelerini askıya alma 
hakkı vermesi birçok kulübün dik-
katini de buraya çevirdi. Fırtına’ya 
rakip olan Eindhoven ekibinin 
Gakpo ve Sangare gibi isimleri 
satarak bütçesini daha da geniş-
letmesi muhtemel. Bu da eldeki 
gücün artması anlamına geliyor.

Sangare Fransa’ya
Her ne kadar geçen sezon Eredi-
visie’de Ajax’ın gerisinde kalsa 
da PSV’de birçok ismi vitrine 
çıkmayı başardı. Öncelikli isim 
ise takım kaptanı Cody Gakpo. 
23 yaşındaki yıldız çıktığı 46 
maçta 21 gol atıp 15 de asist 
yaptı. Ayrıca Hollanda Milli 
Takımı’nda da oynamaya baş-
ladı. İngiliz ekipleri de golcü 
sol kanatı listesine aldı. Sezon 

boyunca Arsenal iddiaları vardı 
ve son günlerde Leeds United da 

bu transfere yöneldi. Hollanda temsil-
cisi kaptanı için minimum 40-45 mil-

yon euro bekliyor. Leeds’in 30 milyon 
euroluk teklifi reddedildi. Orta sahadaki 

dinamo Ibrahim Sangare de özellikle Fran-
sız ekiplerinin takibinde. Afrikalı orta saha 
için ise beklenti 30 milyon ve üstü. Sangare 
geride kalan sezonda 48 maça çıkıp 4 gol attı 
ve 4 de asist yaptı. n BURAK ZIHNI

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
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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 
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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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adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
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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-
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24 HAZİRAN 2022 CUMA

STADIN ADI DEĞIŞECEK
Silivrili Milli Futbolcu Müjdat Gürsu vefatının 28. yılında Fener Mahallesi’nde düzenlenen programla anıldı. Tören-
de konuşan Başkan Yılmaz, yenileme çalışmaları devam eden Fener Mahalle Stadı ile ilgili, “Sahamızın Fenerköy 
Müjdat Gürsu Spor Tesisi olarak anılmasının ve isminin de bu şekilde verilmesinin müjdesini veriyorum” dedi

GENÇLIK ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, 

Cezayir’in Oran şehrinde 25 
Haziran – 5 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenecek olan 19. 
Akdeniz Oyunları öncesinde 
açıklamalarda bulundu. Kasa-
poğlu, Akdeniz Oyunları’nda ül-
kemizi, 24 branşta, 137’si kadın, 
185’i erkek olmak üzere toplam 
322 sporcunun temsil edeceğini 
dile getirerek, milli sporcuların 
Cezayir’de elinden gelenin en 
iyisini yapacaklarına inancının 
tam olduğunu vurguladı.

Başarılar diliyorum
Bakan Kasapoğlu, milli sporcu-
ların motivasyon ve heyecanla-
rının son derece yüksek oldu-

ğunu ifade ederken, “Akdeniz 
Oyunları, bir sporcu için önemli 
bir seviye. Her sporcu bu tür 
organizasyonlarda ülkesini 
temsil etmeyi hayal eder, bu he-
deflerle kendini yetiştirir. Türk 
sporunun son yıllarda birbirin-
den farklı branşlarda yakala-
dığı başarı grafiğinin Akdeniz 
Oyunları’nda da süreceğine 
inanıyorum. Sporcularımızın, 
onlara inanan bizleri, antrenör-
lerini, ailelerini, milletimizi hem 
alacakları madalyalarla hem de 
sergileyecekleri davranışlarla 
gururlandıracaklarına güvenim 
tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı 
formayı taşıyan tüm sporcuları-
mıza 19. Akdeniz Oyunları’nda 
başarılar diliyorum” diye konuş-
tu. DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 
Haziran’da Cezayir’de başlayacak olan 19. Akdeniz Oyunları’nda 
ülkemizi, 24 branşta toplam 322 sporcunun temsil edeceğini 
belirterek, milli sporcuların Akdeniz Oyunları’nda elinden 
gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu söyledi

AVUSTRALYA 
ACIK FAVORIM

24 BRANSTA 
322 SPORCU Tenisin en prestijli organizas-

yonlarından Wimbledon’da 
2018 yılında elde ettiği şampi-

yonlukla tarihi bir başarıya imza atan 
Yankı Erel, gençler kategorisinde 
grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk 
Türk erkek tenisçi unvanının sahibi 
oldu. Tuncay Duran ise rakiplerine 
set vermeden 18 yaş milli takımına 1 
numara olarak seçildi. Wimbledon 
şampiyonluğunun üzerinden bayağı 
bir süre geçtiğini ifade eden Yankı 
Erel, “Ama benim için asla unutul-
mayacak bir duygu. Bu duyguyu bir 
kez daha yaşamak isterim büyükler-
de. O yüzden elimden geleni yapıyo-
rum. Büyüklerde de ilk 20 numara 
olmam gerekiyor Wimbledon’a, 
grand slamlere katılabilmem için ama 
şu an sıralamam 480 civarı. Az kaldı 
aslında. 3-4 haftayı iyi değerlendi-
rebilirsem grand slamlere girebili-
yorum. Hedefim ülkeme bir grand 
slam kupası daha getirmek. Bunu da 
başaracağıma inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

Son sette kaybettim
Cezayir’de düzenlenecek 19’uncu 
Akdeniz Oyunları’nda mücadele 
edecek Yankı Erel, “Şu an önümde 
Akdeniz Oyunları var, benim için 
çok önemli. Ülkeme oradan bir altın 
madalya getirmek istiyorum. Tabii ki 
hedefim madalya kazanmak. Her-
kes altın madalya kazanmak ister o 
yüzden şu anki hedefim bu. Umarım 
Cezayir’den altın madalya ile döne-
rim” diye konuştu. Tuncay Duran, 
Yankı Erel’e merak ettiği bir soruyu 
yöneltti. Duran’ın DHA mikrofo-

nunu alarak Erel’e; Wimbledon’ı 
kazanmana rağmen en sevdiğin en 
favori gördüğün grand slam hangisi? 
şeklinde yönelttiği sorusuna Erel, 
şu cevabı verdi: “Çok fazla büyük 
turnuva oynadım, hepsine gittim. 
Gençlik olimpiyatları, Arjantin’deki 
turnuvaya da katıldım, bu da ülkemiz 
adına bir ilkti. Dünyada ilk 22’nin 
katıldığı turnuvaya 16 numara olarak 
katılma hakkına sahip oldum. Ora-
da da ülkemizi en iyi şekilde temsil 
ettim. Grand slam olarak en favori 
bulduğum, Wimbledon’ı kazandım, 
dünya tarihindeki en prestijli turnuva 
ama benin en çok sevdiğim turnuva 
ve kort, Avustralya Açık. Orada da 
teklerde 3’üncü tura çıktım ve dünya-
nın 1 numarasına son sette kaybettim. 
Yakın bir maçtı. Ortam ve kort zemi-
ni olarak Avustralya Açık favorim.”

Çok heyecanlıyım
Rakiplerine set vermeden 18 yaş milli 
takımına 1 numara olarak seçilen 
Tuncay Duran, “Ülkemizi inşallah 
çok güzel bir şekilde İsviçre’deki 
Avrupa şampiyonasında temsil ede-
ceğim. Sonrasındaki hafta da milli 
takım turnuvamız var. Orada da en 
güzel şekilde ülkemizi temsil edece-
ğim” dedi.

Grand slam kupası kazanmak 
istediğini dile getiren Tuncay Duran, 
“Çok daha güzel başarılara imza ata-
rak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil 
etmek istiyorum” şeklinde konuştu. 
Yankı Erel, DHA mikrofonunu 
alarak Tuncay Duran’a; 12-14-16-18, 
şu anda ise A milli takımlarda görev 
aldığını, defalarca milli takım maçı 

yaptığını ve ilk defa milli takıma yük-
selmenin nasıl bir heyecan yarattığını 
sordu. Tuncay Duran ise şöyle yanıt 
verdi: “Alında çok heyecanlıyım. Bü-
yüklerimi, idol olarak gördüklerimi, 
Türk ağabeylerimin, arkadaşlarımın 
izinden gitmek istiyorum. İnşallah 
ülkemizi ağabeylerim gibi çok güzel 
bir şekilde temsil etmek istiyorum” 
diye konuştu. DHA

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran, kortta bir araya geldi. Elde ettikleri başarılar, önlerin-
deki şampiyonalar ve hedefleri hakkında DHA’ya açıklamalarda bulunan milli tenisçiler, bir araya 
geldikleri Bakırköy Tenis Kulübü’nde birbirlerine ise merak ettiklerini sordu. Yankı Erel, “Dünya 
tarihindeki en prestijli turnuva ama benin en çok sevdiğim turnuva ve kort, Avustralya Açık” dedi

21 Haziran 1994 tarihinde 
geçirdiği trafik kazası nedeniy-
le hayatını kaybeden Silivrili 

Milli Futbolcu Müjdat Gürsu, Silivri 
Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi 
tarafından Fener Mahallesi’nde dü-
zenlenen program ile anıldı. Müjdat 
Gürsu’nun mezarının ziyaret edilmesi 
ile başlayan anma programı, yönet-
menliğini Kamil Bilici’nin yaptığı 
‘Altın Çocuk’ belgesel gösterimi ve 
günün anısına yapılan konuşmaların 
ardından sona erdi. Anma programı-
na Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, geçmiş dönem belediye 
başkanları Selami Değirmenci ve 
Hüseyin Turan, Müjdat Gürsu’nun 
ağabeyleri Bülent Gürsu, Müfit Gür-
su ve ablası Binnur Demirbağ, siyasi 
parti temsilcileri, belediye meclis 
üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı 
ve Fener Mahalle Muhtarı Muharrem 
Eren, STK Temsilcileri, muhtarlar, 
spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda 

vatandaş katıldı. Anma programının 
açılış konuşmasını yapan Müjdat Gür-
su’nun ağabeyi Müfit Gürsu, “Böy-
lesine anlamlı bir anma programı ve 
Müjdat’ın belgeselinin hazırlanmasını 
sağlayan başta Belediye Başkanımız 
Sayın Volkan Yılmaz’a, Kent Konseyi 
Başkanı Kamil Bilici’ye ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rahmetle anıyorum
Programda konuşan Silivri Beledi-
ye Başkanı Volkan Yılmaz, “Fener 
Mahallemizde Hatice teyzemizin ve 
Mehmet amcamızın evladı olarak 
dünyaya gelen, futboldaki başarısı ile 
Silivri’mizin ve Fener Mahallemizin 
gururu olan ve 28 yıl önce elim bir 
trafik kazası nedeniyle aramızdan ay-
rılan değerli sevgili Müjdat Gürsu’yu 
anmak üzere bir araya gelmiş bulun-
maktayız. Bu şehre değer katanlar, 
hizmet edenler, bu şehirde yaptıkları 
ile bu şehirde yaşayan kişiler bizim 
için çok önemli. Tabii ki şehirler tari-
hi ve doğal güzellikleri ile çok önemli 
ama bunlara ruh katan ve o şehirleri 
değerli kılanlar o şehirde yaşayan 
mümtaz şahsiyetlerdir. Bunlar kimi 
zaman siyasetçiler, kimi zaman sos-
yologlar, tarihçiler, iş insanları, kimi 
zamanda spor dünyasında Silivri’mizi 
gururla temsil edenlerdir” ifadelerini 
kullanarak, Müjdat Gürsu döneminde 
Ümit Milli Takım Teknik Direktör-
lüğü yapan Fatih Terim’in programa 
gelmeden önce kendisini arayarak 
Fener Mahalle sakinlerine selamlarını 
ilettiğini söyledi ve Müjdat Gürsu’ya 

rahmet dilediğini iletti.

Turan’a teşekkür etti
Konuşmasının sonunda Silivri’de 
yapılan spor yatırımlarına değinen 
Başkan Yılmaz, “Silivri’de Hüseyin 
Turan başkanımızın döneminde İBB 
Başkanımız Kadir Topbaş’ın katkıla-
rıyla bir stat yapıldı. O stadın adı da 
Müjdat Gürsu Spor Tesisleri oldu. 
Hüseyin Turan başkanımıza teşekkür 
ediyorum. O stadı İBB ile yaptığımız 
istişarelerle şehir stadı haline getirdik. 
Değirmenköy’e bin kişilik bir stadyu-
mu Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
büyük katkıları ile kazandırdık. Çeltik 
ve Büyükçavuşlu’da iki tane saha yap-
tık. Şu an Sayalar, Kurfallı, Beyciler 
ve Büyükkılıçlı’da 4 tane halı saha 
yapıyoruz. 20’nin üzerinde basketbol 
ve spor sahası yaptık. Naim Süley-
manoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı 
Yüzme Havuzumuzu hizmete açtık. 
Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızla 
beraber bir kapalı spor salonumu-
zu projelendirdik. Yakın zamanda 
hayata geçireceğiz. Şu an içerisinde 
bulunduğumuz İBB Başkanı Kadir 
Topbaş zamanında yapılan bu stadı 
amatör maçların oynanabileceği ka-
pasitede, soyunma odaları, duşları ve 
500 kişilik tribünleri ile tamamlayarak 
bir stat haline getireceğiz. Bu sahamı-
zın da Fenerköy Müjdat Gürsu Spor 
Tesisi olarak anılmasının ve isminin 
de bu şekilde verilmesinin müjdesini 
veriyorum. Müjdat kardeşimizin ismi 
kendi köyünde de yaşasın” dedi.

MARLON’A 
PSV KANCASI
Trabzonspor’un stoper tandemi için ilk sıraya yazdığı Marlon Santos’un 
transferinde flaş gelişme yaşandı. Hollanda ekibi PSV’nin Brezilyalı 
oyuncu için devrede olduğu iddiası hesapları bozdu. Ayrıca Eindhoven 
temsilcisi yapması muhtemel transferlerle elini daha da güçlendiriyor

ÇEKYA’NIN başkenti Prag’da 
düzenlenen Czech Disabled Golf 
Masters 2022’de milli golfçü Meh-

met Kazan organizasyonun ilk gününde 
birinci sırada yer aldı. EDGA (Avrupa 
Engelliler Golf Birliği) tarafından orga-

nize edilen 
Czech 
Disabled 

Golf Masters 2022, Çekya’nın başken-
ti Prag’da bugün başladı. Golf Resort 
Black Bridge’de düzenlenen müsabakada 
Türkiye’yi, Engelliler Golf Milli Takımı 
sporcuları Ahmet Özyazıcı ve Mehmet 
Kazan temsil ederken, toplam 67 ülkeden 

sporcu sahaya çıktı. Organizasyonun ilk 
raundunun sonunda Milli golfçü Mehmet 
Kazan, mücadele ettiği gross strokeplay 
1 kategorisinde 73 (+1) gross skorla ve 
nett strokeplay 1 kategorisinde 71 net 
skorla liderlik koltuğunda yer aldı. Ayrıca 
Ahmet Özyazıcı da mücadele ettiği gross 
strokeplay 3 kategorisinde dördüncü 
sırada kendine yer buldu.

Çekya’da günü lider tamamladı



BOŞANMA aşamasından döndüğü eşi Hakan Baş’la 
aralarındaki buzları tamamen eriten Bensu Soral, 
önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, eşiyle 
birlikte çıktığı tekne tatilindeki mutlulukları hatır-
latılınca, “Tatilimiz güzel geçti. Keyifliydi, bol 
bol dinlendik.” dedi. Muhabirlerin, “Boşanma 
aşamasında bu süreci nasıl atlattınız?” soru-
suna yanıt veren Soral, “Çok şükür atlattık. 
Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan 
şeyler aslında. Biz de baktığımızda ekstra bir 
sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde 
basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, 
çok şükür” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafın-
dan geleneksel hale getirilen ve bu 
yıl 4’üncüsü düzenlenen Lavanta 

Hasadı Şenliği renkli ve coşkulu görüntü-
lere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye mec-
lis üyeleri, gelin ve damadın yakınlarının 
yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı 
hasat şenliğinde mor bir tabloyu andıran 
lavanta bahçelerinde ilk hasat yapıldı. En 
büyük hayalleri lavanta tarlasında evlen-
mek olan genç çiftin hayallerinin gerçeğe 
dönüştüğü hasat şenliğine katılanlar 
gönüllerince eğlendi. Gökçan ve Ezgi 
çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, bundan sonrada la-
vanta tarlalarında nikah kıymaya devam 
edeceklerini söyledi.

Çeşitlendirmek istedik
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Ha-
san Akgün, Büyükçekmece’de önemli bir 
tarım faaliyeti olduğuna dikkat çekerek, 
“800 hektardan fazla alanda tarım yapılı-
yor. Tarımı çeşitlendirmek istedik, şimdi 
de vatandaşlarımız lavanta ile buluştu ve 
kazanç elde etmeye başladı. Bir müddet 

sonra plantasyonlar halinde aromatik ve 
diğer tıbbi bitkilerin yetiştirildiğini göre-
ceksiniz. Covidden sonra millet tarıma 
çok bağlandı. Keşke Covid olmasaydı 
ama oldu, buda bizim işimize çok yaradı. 
Herkes topraktan bir şeyler üretmek 
ve oradan ürettiğini yemek olayını yeni 
kavradı. 21. Asrın ilk çeyreğinde kavra-
dı. 1970’li yıllara kadar toprak denince 
insanların aklına bir şeyler geliyordu, 
1980 yılından sonra ileri teknoloji çağına 
girdik, bütün dünyada toprak unutulmuş-
tu. Covid, toprağı, suyu, temiz havayı ve 
temiz çevreyi topluma çok fena halde 
hatırlattı. İyiyiz, Büyükçekmece’de hayat 
devam ediyor. Lavanta tarlalarında nikah 
kıymaya devam” şeklinde konuştu.

Ellerim titriyor!
Lavanta tarlasında dünya evine giren 
gelin Ezgi Aral, “Çok heyecanlıyım hala 
ellerim titriyor. 8 yıl sonra evlendiğimiz 
için çok mutluyuz. Ben mor rengini çok 
seviyorum, bu bizim için çok güzel bir 
fırsat oldu. Burada olmasını istiyordum, 
böyle bir lavanta bahçesinin olduğunu bi-
liyordum. Ama buda sayın başkanımızın 
bize yapmış olduğu bir jest oldu. kendisi-
ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği, 
katılımcılara görsel bir şölen yaşatırken aynı zamanda da çok farklı ve 
anmalı bir etkinliğe de sahne oldu. En büyük hayalleri lavanta tarlasın-
da evlenmek olan genç çift, lavanta kokusu altında dünya evine girdi.

HAYALLERİ 
HAYALLERİ 

GERÇEKGERÇEK

OLDUOLDU

TARLADATARLADA 
EVLENDEVLENDiiLER!LER!

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

AFGANİSTAN’DAKİ 
depremden etkilenenle-
re yardım için bölgeye 
ulaşan Türk Kızılay, sevk 
ettiği gıda yardımlarını 
ailelere dağıtmaya başladı. İh-
tiyaç tespitleri de yapan Türk 
Kızılay ekipleri, Afganistan’da-
ki depremzedelerin acil olarak 
barınma, gıda ve temiz suya 
ihtiyaç duyduğunu belirledi. 
Afgan Kızılayı ile birlikte hare-
ket eden Türk Kızılay ekipleri, 
oluşan ek ihtiyaç malzemeleri 
için de lojistik planlamalarını 
yapıyor. Türk Kızılay Afga-
nistan Delegasyonu ekipleri, 
Afgan Kızılayı ile birlikte 
depremin en çok etkilediği 
Giyan bölgesine ulaşarak acil 
ihtiyaçları karşılamaya başladı. 
Bölgeye ulaştırdığı 500 ailelik 
gıda malzemelerini dağıtan 
Türk Kızılay ekipleri, bir yan-

dan da ihtiyaç tespiti 
çalışmaları yürütü-
yor. Afgan Kızılayı ile 
yapılan incelemeler 
doğrultusunda ise 
acil olarak barınma, 
gıda ve temiz su 
ihtiyacının olduğu 
saptandı. Oluşan acil 
ihtiyaçlar için sev-
kiyatlarını arttırma 
kararı alan Türk Kızı-
lay, depremzedelere 
yönelik insani yardım 
faaliyetlerine devam 
edecek.

aşamasından döndüğü eşi Hakan Baş’la 
aralarındaki buzları tamamen eriten Bensu Soral, 
önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, eşiyle 
birlikte çıktığı tekne tatilindeki mutlulukları hatır-
latılınca, “Tatilimiz güzel geçti. Keyifliydi, bol 
bol dinlendik.” dedi. Muhabirlerin, “Boşanma 
aşamasında bu süreci nasıl atlattınız?” soru-
suna yanıt veren Soral, “Çok şükür atlattık. 
Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan 
şeyler aslında. Biz de baktığımızda ekstra bir 
sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde 
basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, 
çok şükür” dedi.

AFGANİSTAN’DAKİ 
depremden etkilenenle-
re yardım için bölgeye 
ulaşan Türk Kızılay, sevk 
ettiği gıda yardımlarını 

Basiretimiz bağlandı!

Çocuk ve gençler
bilgilendirilmeli
26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kul-
lanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü 
hakkında açıklamalarda bulunan Beykoz 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğre-
tim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur 
Beyazyürek, uyuşturucu kullanımının önüne 
geçmek için yapılması gereken ilk adımın 
çocuk ve gençleri bilgilendirmek olduğuna 
dikkat çekiyor. Bu bilgilendirmelerin sembol 
isimler tarafından yapılması gerektiğini, 
uyuşturucu kullanım yaşının git gide düşme-
ye başladığını belirten Beyazyürek, “Oto-
riter tavırla sakın uyuşturucu kullanmayın, 
uyuşturucu zararlıdır gibi mesajlar hiçbir 
şekilde genç insanları etkilemiyor” dedi. 
Prof. Dr. Beyazyürek, uyuşturucuyla 
mücadele konusunun her gün gündemde 
tutulması gerektiğinin altını çizerek, “Uyuş-
turucu ile mücadele konusu her yıl gündeme 
geliyor ama bu konunun daha sık ve her gün 

gündemde tutulması 
gerekiyor. Uyuşturu-
cu kullanma, uyuş-
turucuya başlama 
yaşı git gide düşmeye 
başladı. Uyuşturu-
cuyla ilgili bilgilen-
dirme toplantılarının 
düzenlenmesi gereki-
yor” diye konuştu. 

Temiz suya
ihtiyaç var


