
Bakan Bilgin, Temmuz'dan
itibaren sadece çalışan veya

emekli memurların değil, işçilere de
ilave zam yapılacağının sinyalini
vererek “İşçilerimizi, emekli işçileri-
mizi de aynı şekilde koruyacağız.
Çalışan emekçilerimizi de korumak
bizim görevimizdir. Önceki hafta
sendikacılarımızla, işçi sendikala-

rıyla bugün sabah işverenlerle gör-
üştük. Bu çalışmalar tamamlandığı
zaman, önümüzdeki hafta başında
ve ortasında bunu da kamuoyuyla
paylaşacağım. Daha birçok koru-
yucu düzenleme yapıyoruz. Emek-
çiler şunu bilsinler. Türk devleti söz
verdi. Onları enflasyona ezdirme-
yecek” diye konuştu. I SAYFA 7

ç

Millet İttifakı'nın cumhurbaş-
kanı adayının özellikleriyle ilgili

soruya cevap veren Saadet Partisi 
Lideri Temel Karamollaoğlu, “6'lı ma-
sanın gündeminde cumhurbaşkanı
adayı bugüne kadar hiç bulunmadı,
hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşu-
lan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık 
konusu ittifakla karara bağlanmalı,
mümkünse tek bir adayla seçime gidil-
meli. Onun ötesinde hiçbir görüşme
yok. Ben aday olmayı pek düşünmü-

yorum. Bir isim
üzerinde hiçbir
müzakere yapıl-
madı. Bekleyip
göreceğiz. Şimdi-
den bir spekülas-
yona sebep
olacak ifadede
bulunmak doğru
olmaz” yanıtını
verdi. I SAYFA 7
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Aday kim olur
diye konuşmadık

ALTILI MASA İÇİNDE

AY SONUNU 
GETiREMEZ OLDUK

Türkiye'de her geçen gün artan pahalılık ve derinle-
şen ekonomik kriz karşısında birçok meslek grubun-

daki insanlar şikayetçi olduğu gibi metal işçileri de şikayetçi.
Bosch, Beko, Renault ve Karsan gibi büyük şirketlerin fabri-
kalarında çalışan işçiler, aldıkları ücretlerin enflasyon karşı-
sında eridiğini belirterek, ortak bir açıklama yaptı. “Ay
sonunu getiremez olduk” diyen işçiler; “Bugün geldiğimiz
nokta itibarıyle söylenebilecek en net şey şu ki; geçinemiyo-
ruz. Sürekli artan pahalılık bizi bitirdi. Sağlıklı beslenmeyi,
güzel şeyler giymeyi, sosyal aktiviteler yapmayı unuttuk. 
İşçi bu vaziyet içerisinde taş mı yesin, ne yesin, nasıl
geçinsin?” sorusunu sordu.
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TATiLi BIRAK KAFEYE 
GiDEMiYORUZ

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) en büyük 500 şirket
listesinde 12 milyar 711 milyon 727 bin liralık net 

satışıyla 46'ıncı sırada yer alan Bosch’da 9 yıldır çalıştığını 
anlatan bir işçi de, yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. “9 yıldır 
burada çalışan bir işçinin alacağı en yüksek maaş en fazla 
6 bin lira” diyen işçi; “Benim bir çocuğum var, evim kira 
değil, buna rağmen zor geçiniyorum. Kirada olanlar için her
şey daha bir zor” dedi. Renault'ta çalışan bir başka işçi ise
“Eskiden borcu olan dillendirmezdi pek ama şimdi herkesin
borcu olduğu için rahat rahat anlatıyor. Tatil olayı birçok kişi
için hayal. Bırakalım tatili kafede bile oturmaya gelmiyor, 
insanların sosyal hayatı bitti” diye konuştu.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

EMEKÇİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

EsEnyurT 
rEnkLEnDi
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ASGARi UCRET
ZAMMI YOLDA

Esenyurt tarihinde ilk olan
Uluslararası Halk Dansları ve

Müzik Festivali birbirinden renkli 
görüntülerle devam ediyor. Festivalin
ikinci gününde, ülkelerinin kültür 
elçiliğini yapan dans gruplarının 
gerçekleştirdiği performanslarla 
müziğin ve dansın birleştirici gücü
tüm Esenyurt’u sardı. I SAYFA 13
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yaZ-KıŞ BalıK yemeK laZım
İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan, balığın her mevsim yenilmesi
gerektiğini belirtti. Balığın adeta bir Omega-3 deposu olduğunun
altını çizen Balıkçı Kenan, “Bize gelip bazen soruyorlar; 'yazın balık
yiyebilir miyiz' diye, balık yemenin mevsimi olmaz” dedi.

Yaz mevsiminde 'balık yenmez' gibi çok yanlış bir algının 
olduğunu belirten Balıkçı Kenan, balığın yaz ve kış her mev-

simde yenilmesi gerektiğini söyledi. Balıkçı Kenan, “Balık midemizi
yormaz. Sindirimi kolaydır. Yazın da balık, kışın da balık yiyin. Haf-
tada en az iki üç kez mutlaka balık tüketelim. Kalbi yormaz, mideyi
bozmaz. İçinde katkı maddesi yok tamamen doğal. Yazın doğal 
olarak hava sıcak. O nedenle daha hafif yemekler yememiz gereki-
yor. En hafif gıdalardan biri de balık” ifadelerini kullandı. I SAYFA 16
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KALBİ YORMAZ MİDEYİ BOZMAZ

DÜNYA GENÇLER
iLE DEĞiŞECEK!

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş bir-
liği, ilk meyvelerini verdi. İki kurum

tarafından geliştirilen, ‘İBB Teknoloji
Atölyeleri Projesi’ ilk mezunları, belgele-
rini Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan aldı.
Toplam 870 mezun ve aileleriyle bir araya
gelen İmamoğlu, “Atölyelerin mezunları,
gelecekte teknoloji alanında çok büyük
başarılara imza atacaklar. Dünyayı 
değiştirecek projeler olabilir bunlar” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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15 yaşında
bir piyanist

Dünyanın en prestijli müzik
okullarından Mozarteum

Üniversitesi Pre-College Piyano 
Bölümü ile Salzburg Mozart 
Musikgymnasium öğrencisi olan 
15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl,
Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki 
Salzburg Filarmoni Orkestrası ile
sahneye çıkan tek piyanist olarak
Türkiye’yi gururlandırdı. I SAYFA 13
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ARTAN PAHALILIK VE EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE İSYAN EDEN METAL
İŞÇİLERİ, YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLERİ ANLATARAK, SORDU;

Temel tüketim mallarına 
gelen zamlar sonrası alım 
gücü düşen işçilerin 
ücretleri de yüksek enflasyon
karşında her geçen gün 
eriyor. Bosch, Beko, Renault ve
Karsan gibi firmaların
fabrikalarında çalışan metal
işçileri de durumdan şikayet 
ederek, ortak bir açıklama
yaptı. “Geçinemiyoruz” 
diyen işçiler, “Sürekli artan
pahalılık bizi bitirdi. 
Sağlıklı beslenmeyi unuttuk. 
İşçi taş mı yesin, ne yesin, nasıl
geçinsin?” sorusunu sordu

Geçinemediklerini
belirterek ortak
açıklama yapan

metal işçileri, 
“Lüks yaşamıyo-
ruz. maaşlarımız
eskiye göre iyi

ama alım gücümüz
düşük. Sadece 
hesabımızda 

yüksek görünen
rakamlar var.

maaşım bu kadar
artacağına eskisi
gibi kalsaydı ama
bu kadar zamlar

olmasaydı” 
ifadelerini kullandı.

ıscı tas mı yesın!

Çalışma ve sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, 

“Enflasyon ile ilgili ne
gerçekleşirse, bunun 

üzerinde kamu
çalışanlarımızı koruyan bir

oran, sosyal bir koruma
ilave zammı yapacağız.
türkiye'nin emekçileri,
türkiye'nin çalışanları

endişe etmesinler” dedi

Milli Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer, katıldığı televiz-

yon programında öğretmenlere
atama müjdesi verdi. Bakan Özer,
“Öğretmen ataması 2022 yılında
olacak. Çalışmalarımız nihayet-
lendi. Maliye Bakanımızla da
görüşmelerimiz bitti. İnşallah
2022-2023 öğretim yılında yani 
eylülün ilk haftasında atamalar 
yapılacak şekilde süreci kamuo-
yuyla paylaşacağız” dedi. I SAYFA 5
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atama bekleyen

öğretmene
müjde!

Temel Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın tekrar aday olup,

olamayacağı yönündeki tartışmalara
açıklık getiren Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, “Anayasal veya yasal an-
lamda Cumhurbaşkanımızın tekrar
aday olması yönünde bir sakınca yok.
Kendisinin aday olma hakkı var” dedi.
Millet İttifakı'ndaki partilerin bu an-
lamda gereksiz bir tartışma başlattığını

da belirten Boz-
dağ, “Medet
umuyorlar ki
Cumhurbaşkanı-
mız tekrar aday
olmasın. Bunlar
çok lüzumsuz
gündemler, 
gereksiz arayış-
lardır” ifadelerini
kullandı.  I SAYFA 7
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Aday olma 
hakkı var

ERDOĞAN İÇİN ENGEL YOK

Bekir Bozdağ

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek
Mahallesi'nde vatandaşlarla 

bir araya gelen DEVA Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Halis Kahriman, “Türki-
ye'de pahalılık almış başını gidiyor. 
İnsanlar büyük bir sıkıntı çekiyor. 
AK Partili bazı isimlerse konuşan, 
ses çıkaran insanları tehdit ediyor. Hiç
korkmayın, konuşun. Hep birlikte 
konuşup hep birlikte kazanacağız. 
Dertlere deva olacağız” dedi.  I SAYFA 8
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Korkmayın 
konuşun!

SES YÜKSELTİN

Hayallerine
kavuştu
Hayallerine
kavuştu
Hayallerine
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Hayallerine
kavuştu

HABERİN

DEVAMI

SAYFA 

15’TE

MAHALLEDE 
şEnLik vAr

Gaziosmanpaşa Belediyesi,
geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu

yaz akşamları da vatandaşları, ma-
hallelerde düzenlediği sanat şenlikle-
riyle buluşturuyor. Bu kapsamda
hayata geçirilen “Gaziosmanpaşa
Mahalle Şenlikleri” Karadeniz Ma-
hallesi Mehmet Akif Parkı’nda ger-
çekleştirilen etkinlikle başladı. I SAYFA 4
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Kartal
yangınla
mücadele etti

Muğla’nın Marmaris 
ilçesi Bördübet mev-

kinde 21 Haziran günü başla-
yan orman yangınları devam
ediyor. Yangına müdahale için
bölgeye intikal eden Kartal
Belediyesi Sivil Savunma 
Uzmanlığı ekipleri söndürme
çalışmalarına yoğun desteğini
sürdürüyor. I SAYFA 4
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Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!
Sahnede bir
belediye başkanı!

Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri,
Bahçeşehir Gölet Arena’daki yıl sonu
konserinde konuklara müzik ziyafeti
sundu. Başakşehirlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserde Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle 
birlikte sahnede şarkı söyledi. I SAYFA 10 Oktay apaydın’ın yazısı sayfa 6’da

Tarım ülkesinde
gıda krizi kapıda 
Bugüne kadar tarımıyla beraber
“kendi, kendine yetebilen ülkeler”
arasında olan güzel ülkemiz 
Türkiye'miz şimdilerde ise ciddi 
bir tarım kriziyle karşı karşıya...

Sahnede bir
belediye başkanı!



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

SILA, ‘Şarkıcı’ albümünün çıkış 
parçası ‘Velhasıl’ ile Spotify’ın 
müzik sektöründe kadın eşitli-

ğini güçlendirmek adına geçtiğimiz yıl 
hayata geçirdiği Equal Müzik Programı 
kapsamında Haziran boyunca Spotify 
Equal Türkiye listesinin kapak ismi oldu. 
Haziran ayında Equal global çalma 
listesine Türkiye’den konuk edilen 
kadın sanatçı olan Sıla, bu çalışma kap-
samında New York Times Square’de-
ki dev dijital ekranda gün boyu yer 
aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden çok 
dinlenen kadın şarkıcıların buluştuğu 
çalışmada yer alan Sıla duygularını, “Bu 
ay Equal Türkiye elçiliğini ben devral-
mış bulunmaktayım. Salt birey olarak 
da şarkıcı olarak da, şarkı yazarı olarak 
da her daim özgür düşüncenin yanında 
yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, 
hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun.” 
şeklinde ifade etti. Sıla’nın on beş par-
çadan oluşan yeni albümü ‘Şarkıcı’, aynı 
anda tüm dijital müzik platformlarında 
kapak olarak elde ettiği önemli başarısı-
na Spotify Equal çalışmasını da ekledi.

9 yıl önce ‘Çalıkuşu’ dizi-
sinde tanışıp, aşk yaşamaya 
başlayan Fahriye Evcen (35) 

ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 
2017’de nikah masasına taşımıştı. 
Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları 
Karan’ı kucaklarına alarak, ilk kez 
anne-baba olma sevincini yaşamıştı. 
İkinci kez hamile olduğu öğrenilen 
Evcen ve eşi, önceki gün önceki gün 
Bodrum’da görüntülendi. Haber-
türk’ten Onur Aydın’ın haberine 
göre; Muhabirlerle sohbet eden çift, 
gazetecilerin, “Neler hissediyorsu-
nuz?” sorusuna yanıt verdi.

Uykusuz gecelere alışkınım
Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, 
“Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz 
heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar 
yeni ki Karan’a bile söyleme fırsa-
tımız olmadı. Hatta gördüğünüz 
gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola 
girdim farkında olmadan. ‘Kız mı 
olsun, erkek mi olsun?’ modunda 
değiliz. Sağlıklı vatana, millete 
hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten 
uykusuz gecelere alışkınım. Karan 

ile stajımı tamamladım.” açık-
lamasını yaptı.

Zaman ritmim değişti
Öte yandan Fahriye Ev-
cen, Karan’ın doğmasından 
sonraki süreçle ilgili, “Zaten 
tempolu bir iş yapıyorum ama 
hep zamanı çok iyi yönettiği-
mi düşünüyordum. Kendimle 
gurur duyarken, hayatıma bir 
bebek girdiğinde aslında işin 
hiç de öyle olmadığını, bebe-
ğin benim ritmimi tepetaklak 
ettiğini gördüm. Çünkü be-
beğin kendi ritmi var ve anne 
ona zaman ayırmak zorunda. 
Uzun süre kimseden destek 
almadım. Burak’ın da katkısı 
oldu.” demişti. Evcen, annelik 
sonrası duygularındaki değişi-
mi, “Anne olduktan sonra daha has-
saslaştım. İki temel sorun içimi çok 
acıtmaya başladı. ‘Her bebek eşit 
şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit 
şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?’ 
konusunu çok derinden hissetmeye 
başladım.” sözleriyle anlatmıştı.

Burak çok iyi bir baba
Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir 
baba olduğunu dile getiren ünlü 
oyuncu, “Yardım anlamında çok 
şanslıyım. Orada babanın da desteği 
olması önemli. İki senedir uykusuz 
yaşıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

DIJITAL dönüşümün her 
geçen gün daha fazla önem 
kazanmasıyla birlikte, 

e-Diploma uygulamasına geçen 
üniversitelerin sayısında da ciddi 
bir artış yaşandı. Her yıl Haziran 
ayında yüksek öğretim yılının sona 
ermesi ile birlikte Türkiye’deki 
üniversitelerde diploma heyeca-
nı yaşanıyor. Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi kullanan üniver-
sitelerde e-diploma uygulaması ile 
diploma işlemleri artık çok daha 
hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. 
Üniversite yetkilileri önceden 
klasik diplomalarının hazırlanma 
sürecinin uzun olmasından dolayı 

mezun olan öğrencilere geçici 
mezuniyet belgesi verildiğini, öğ-
rencilerin diplomalarını yaklaşık 
bir yıl sonra alabildiklerini belirtti. 
Yetkililer, yeni sistem ile e-imzalı 
diploma ve ekini öğrencilere me-
zun oldukları anda verebildiklerini 
ve diplomalarının hazır olduğuna 
dair öğrencilere bilgilendirme 
SMS’i gönderildiğini açıkladı. 
Elektronik imzalı diplomalar hem 
Türkçe hem de İngilizce hazırla-
narak öğrencilere teslim ediliyor. 
Sistem sayesinde yüzlerce diploma 
rektörler tarafından tek seferde ve 
saniyeler içinde elektronik olarak 
imzalanabiliyor.

UNLU CIFTIN
BEBEK HEYECANI

E-DIPLOMA SEVILDI

YAZ AYINDAYAZ AYINDA  
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Kız kıza tatildeler

Acıbadem Hastanesi Acıbadem Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Renan Güneş, yaz aylarında Renan Güneş, yaz aylarında 
sağlıklı beslenmenin sağlıklı beslenmenin 
önemine dikkat çekerek önemine dikkat çekerek 
önemli tavsiyelerde bulunduönemli tavsiyelerde bulundu

Ünlü şarkıcı Sıla, Equal çalışması 
kapsamında 22 Haziran’da gün 
boyu New York Times Square’deki 
dijital ekranda yer aldı

Yaz mevsiminin gelişi ile artan 
sıcaklığın ve vücut ısısının su 
kaybı ve beslenme üzerindeki 

etkilerini, kilo kontrolü için dikkat 
edilmesi gerekenleri ve önemli nok-
taları açıklayan Acıbadem Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan 
Güneş; özellikle yüksek tansiyon, 
kalp yetmezliği ve koroner kalp has-
talıklarında artış gözlendiğini söyledi. 
“Yaz aylarının gelmesi ile sıcaklık 
ve nem artışına bağlı olarak vücut 
ısısı da artmakta ve metabolizma bu 
duruma uyum sağlamaya çalışmak-
tadır. Bu nedenle özellikle yüksek 
tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner 
kalp hastalıklarında artış gözlenmek-
tedir. Sıcakların artması ile artan 
terleme ile birlikte su ve mineral 
kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, 
baş dönmesi gibi sağlık sorunları da 
görülebilir” diyen Güneş, bu süreçte 
beslenmeye özen göstermesi gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Yaz aylarında daha çok su için
Yaz döneminde oldukça sık karşı-
laşılan su kaybının önemine dikkat 
çeken Diyetisyen Güneş ”Vücudu-
muzun % 55 ila 75’i sudan oluşmak-
tadır. Bu kadar önemli bir bileşenin 
kaybının vücutta ağır etkileri olabil-
mektedir. Vücut ağırlığının %10’u 
kadar su kaybetmesi sonucunda 
dehidrasyon durumu oluşmaktadır. 
Bu durum halsizlik ve yorgunluğa 
neden olmaktadır“ dedi. % 20 su 
kaybı durumunda ise yaşam tehlikesi 
oluşabileceğini söyleyen Acıbadem 
Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Renan Güneş ”Bunu önle-
mek için özellikle yaz aylarında en az   
2-2.5 litre su tüketilmesi gerekmekte-

dir. Ancak yapılan egzersize, kafeinli 
içecek tüketimine bağlı olarak su 
miktarı artış göstermektedir. Yeterli 
sıvı alınıp alınmadığı idrar renginden 
kontrol edilebilir. İdrarın rengi açık 
sarı renk olmalı, koyu olması yeter-
li su içilmediğini göstermektedir” 
açıklamasında bulundu.Sıvı alımında 
bir diğer önemli noktanın içilen diğer 
içeceklerin su yerine geçtiğini san-
mak olduğunu belirten Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Renan Güneş ”Hiç bir 
içecek özellikle çay ve kahve tüketimi 
su yerine geçmez. Aksine vücutta su 
tutulmasını artırdığı için daha fazla 
su tüketilmelidir” dedi.

Sıcak havalarda 
nelere dikkat etmeli?
Sıcak havalarda nasıl beslenilmesi 
gerektiğine dair detaylı bir açıklama 
yapan Acıbadem Ankara Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan 
Güneş, dikkat edilmesi gereken 
genel noktaları ise şöyle sıraladı:
u Yaz ayları, besin zehirlenmele-
ri açısından da oldukça risklidir. 
Özellikle yaz aylarında dışarıda ve 
açıkta satılan yiyeceklerin tüketi-
minden kaçınılmalı, çabuk bozulan, 
et, yumurta, süt, balık gibi besinler 
açıkta bekletilmemeli, besinlerin 
hazırlanması ve pişirilmesi aşama-
larında hijyen kurallarına dikkat 
edilmelidir,
u Yeterli ve dengeli beslenme 
yaşamın her döneminde, sağlığın 
korunması için temel esastır. Bu 
nedenle, bütün besin gruplarından 
yeterli miktarda alınmalıdır,
u Havanın geç kararması nedeniy-
le akşam yemeklerinin geç saate 
kalması, sindirim sıkıntıları ve 
enerji harcanması açısından sıkıntı 
yaratacağı için, yemekleri mümkün 

olduğunca erken saatte yemeye 
özen gösterilmelidir,
u Sağlıklı beslenme kurallarını 
hayata geçirmek önemlidir. Az ve 
sık yemek yemeye ve uzun süre aç 
kalmamaya özen göstermek gerekir. 
Bütün besin gruplarından dengeli ve 
düzenli olarak tüketmek önemlidir.

Yemeklerin porsiyonu önemli
Yaz döneminde tüketilen besinle-
rin miktarının ve pişirilme şeklinin 
de beslenmede önemli olduğunu 
belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Renan Güneş önemli bilgiler verdi. 
Güneş; 
u Yaz aylarında egzersiz ve spor 
yapılırken kış aylarına göre daha 
fazla sıvı kaybı olacağı için egzersi-
ze başlamadan 15 dakika önce 1-2 
bardak su tüketilmeli ve egzersiz 
sırasında da her 10-15 dakikada bir 
1 bardak su içilmelidir. Ayrıca ter 
ile kaybedilen minerallerin yerine 
konması için maden suyu, ayran gibi 
içecekler de içilebilir,
u Kahvaltı en önemli öğündür. 
Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda; 
az yağlı peynirler, zeytin, yumurta 
ve taze sebze ve meyveler olmalı, 
kafein içeren içecekler yerine az 
yağlı süt ve taze sıkılmış meyve su-
ları, ıhlamur gibi bitki çayları tercih 
edilebilir,
u Yaz aylarında bağışıklığı artırmak 
için vücudun yeterli miktarda vita-
min ve mineral alımını artırmak için 
sebze ve meyve çeşitlerinden yeteri 
kadar alınması önemlidir. Günde 
en az 5 porsiyon sebze ve meyve 
tüketilmesi önerilir,
u Yaz aylarında aşırı yağlı ve ha-
murlu yiyecekler vücutta yorgunlu-
ğa, baş ağrısına ve tansiyon proble-
mine neden olmaktadır. Bu nedenle 

yağlı ve kızartılmış besinlerin 
tüketiminden kaçınılmalı. Yemek-
ler; ızgara, haşlama, fırında veya 
buharda pişirilerek tüketilmelidir. 
u Yemeklerde bitkisel sıvı yağlar 
kullanılmalıdır. Özellikle yiyecekler 
yağda kızartılmamalıdır.
u Çay şekeri gibi kan şekerini hızlı 
yükselten ve hızlı düşüren besinler 
tercih edilmemeli, bunların yerine 
kan şekerini daha yavaş yükselten 
glisemik indeksi düşük tam buğday 
ekmeği, bulgur, makarna gibi kar-
bonhidratlar tüketilmelidir.
u Enerjisi tüksek hamur tatlıları ye-
rine sütlü, meyveli tatlılar ve dondur-
ma gibi tatlılar tüketilebilir,
u Yaz aylarında terleme ile vücut-
tan daha fazla su ve mineral kaybı 
olacağından, yeterli miktarda sıvı 
alınmalıdır. Ayrıca, yaşamın her 
döneminde yeterli su ve sıvı tüketimi 
vücutta oluşan toksinlerin atılması, 
vücut fonksiyonlarının düzenli çalış-
ması için her gün en az 2-2.5 litre su 
içilmelidir,
u Çay ve kahve tüketimi su yerine 
geçmez bu nedenle çayı ve kahveyi 
çok tüketmek su içiminin azaltılması-
na neden olmamalıdır,
u Sıcaklarda aşırı terleme ile vücut-
tan terle birlikte sodyum ve potas-
yum gibi minerallerde atıldığından, 
sodyum kaybını önlemek için tuzlu 
ayran, potasyum kaybını önlemek 
için de bol sebze meyve tüketilmeli-
dir,
u Öğünlerde zeytinyağlı yemekler, 
ızgaralar ve özellikle beyaz et ağırlık-
lı olmalıdır. Bol yeşillik ile yapılmış 
salatalar sofradan eksik olmamalıdır,
u Kolesterol, şeker ve tansiyon, 
kabızlık üzerine olumlu etkilerinden 
dolayı lifli besinlerin tüketimine 
önem verilmelidir.

BURAK ZİHNİ

Beslenme ve Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Diyet Uzmanı 
Renan GüneşRenan Güneş

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum’da objektiflere 
takıldı. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu 
çift, basına yansıyan ‘bebek’ haberlerinden sonra ilk kez konuştu

Dijital dönüşümün her geçen gün daha fazla önem kazanmasıyla birlikte, e-Dip-
loma uygulamasına geçen üniversitelerin sayısında da ciddi bir artış yaşandı

NILAY Cafer ile meslektaşı Pelin Akil 
Altan da pek çok isim gibi tatil sezonunu 
Bodrum’da açtı. Sıcak havanın ve deni-
zin tadını çıkaran ikili, önceki gün plajda 
görüntülendi. Habertürk’ten Onur Ay-
dın’ın haberine göre; Pelin Akil Altan (36), 
kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı 
Nilay Cafer (33) ile birlikte sezonu açtı. 
İkili, soluğu Bodrum’da aldı. Kız kıza tatil 
yapmayı tercih eden Akil ile Cafer, önceki 
gün konakladıkları otelin plajında objektif-
lere yansıdı. 2016’da Anıl Altan ile nikah 
masasına oturan ve Lina ile Alin adında 
ikiz bebek annesi olan oyuncu, düzgün 
fiziği ile dikkat çekti. İkili, uzun bir süre 
güneşlendikten sonra Bodrum’un sıcağına 
dayanamayıp, kendillerini serin sulara bı-
raktı. Ardından bir süre şezlongta sohbete 
dalan Akil ile 
Cafer’in bir 
hayli neşe-
li olduğu 
görüldü. İki-
linin o objek-
tiflere böyle 
yansıdı.



ACILI ANNENIN
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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

26 HAZİRAN 2022 PAZAR

Esra Yıldız’ın annesi Yasemen 
Dalkılıç, “Onlar dışarıda nefes 
alırken, ben burada nefes ala-

mıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, 
bir enkazım. Yavrumun katillerinin 
en ağır cezayı aldıkları anı görmek 
için yaşıyorum. Hayattaki her şeyi 
unuttuk. Ceza almaları için elimden 
geleni yapacağım.” dedi

Esenyurt TEM Otoyolu Harami-
dere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 
tarihinde bir otomobilin yandığı 
ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten 
sonra yapılan incelemede, koltukta 
kan izleri tespit edildi. Polis ekiple-
ri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız’ın 
evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız’ı 
(38) boğazı kesilerek öldürülmüş 
halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 
2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı 
Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda 
Sokak arasında bulunan boş bir ara-
zide, kafasından tabancayla vurulmuş 
olarak bulundu. Şüphelilerin Esra 
Yıldız’ı boğazını keserek evinde, Nuri 
Yıldız’ı da kaçırarak, Beylikdüzü’nde 
tabancayla öldürdüğü, otomobilini de 
ateşe verdikleri belirlendi. 

2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Soruşturma sırasında incelenen gü-
venlik kamera görüntülerinde Esra 
Yıldız’ın öldürüldüğü gece evine 
gelen koyu renk şapkalı ve maskeli 
iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 
10 dakika sonra binadan çıktıkla-
rı tespit edildi. Nuri Yıldız’ın ise, 
Beyoğlu’ndaki bir otelden tek başına 
ayrıldıktan sonra, bir parkın önün-
de dörtlüleri yanan bir otomobilin 
önünde durduğu, daha sonra Edirne 
yönüne gittiği belirlendi. Soruşturma 
dosyasında Nuri Yıldız’ın otomo-
bili Bahçelievler, Köroğlu Sokak’ta 
görüntülenirken, aracın ön camının 

çatlak olduğu tespit edildi. Nuri Yıl-
dız’ın Beylikdüzü’nde cesedinin bu-
lunduğu bölgede cinayette kullanılan 
9 milimetre çapında tabanca da bu-
lundu. Polis, Bahçelievler ve Esen-
ler’deki iki adreste öldürülen çiftin 
yakını 4’ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle 
ilgili soruşturmayı tamamladı. Nuri 
Yıldız’ın öz yeğenleri olan 3 sanık 
hakkında ‘Kasten adam öldürme’ su-
çundan 2’şer kez ağırlaştırılmış hapis 
cezası istemiyle dava açtı. 

Deliller sabit
Avukat Eren Serdar DHA’ya yaptığı 
açıklamada, savcılığın hazırladığı id-
dianamenin Küçükekmece Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce kabul edildiğini be-
lirtti. Serdar, “Sanıklar, ‘Kasten adam 
öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaş-
tırılmış ömür boyu hapis, ‘Mala zarar 
verme’, ‘Konut dokunulmazlığını 
ihlal’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ 
suçlarından yargılanacak. Dosyada 
deliller sabit” dedi.  DHA

GORULMEMIS 
DOLANDIRICILIK

İSTANBUL’DA polise 
başvuran Hasan H.Ö.(41), 
Sosyal medya üzerinde 

tanıştığı kişiler tarafından do-
landırıldığını söyleyerek yardım 
istedi. İşadamı Hasan H.Ö. 
poliste verdiği ifadesinde “Onlarla 
sosyal medya üzerinden tanıştım. 
Birlikte Asansör işi yapacaktık. 
Samimiyetimiz ilerleyince bana 
ellerinde özel kağıtlar olduğunu, 
bunları özel bir solüsyonla yıka-
dıklarında euroya dönüştüklerini 
söyledi. Bu solüsyonu almak için 
35 bin EURO lazım olduğunu 
parayı vermem durumumda bana 
bir gün sonra 150 bin euro vere-
ceklerini söylediler.” dedi. Güven 
sağlamak için kendisine bir de 
gösteri yapıldığını söyleyen Hasan 
H.Ö. “Bana beyaz kağıtlar getirdi-
ler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı 

döktüklerinde kağıtlar euro oldu. 
Onlara inandım.” dedi.

Emniyetteki işlemleri sürüyor
Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekipleri Hasan H.Ö.’ye şüphelileri 
telefonla aramasını ve biraz daha 
para vermek istediğini söylemesini 
istedi. Bir alışveriş merkezinde 
verilen randevu yerinde polisde 
gitti. Şüpheliler işadamıyla buluşa-
rak bir miktar daha para aldıktan 
sonra polis ekipleri tarafından 
suçüstü yakalandı. Operasyon an-
ları güvenlik kameraları tarafından 
saniye saniye kaydedildi Dolandırı-
cılık Büro Amirliğine getirilen Ka-
merun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile 
Francis C.(46) üzerinden yeşil bir 
sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz 
ele geçirildi. Şüphelilerle emniyet-
teki işlemleri sürüyor. DHA

Sosyal medya üzerinden tanışarak samimiyet kurdukları işadamını ellerin-
deki özel kağıtları solüsyon yöntemiyle euroya dönüştürdüklerini söyleye-
rek 35 bin euro dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suç üstü yakalandı

İstanbul’da İslam devletleri, 
Roma ve Bizans dönemle-
rine ait toplam 715 sikkeyi 

satmaya çalışan 8 şüpheliyi İstanbul 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
yakaladı. İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, kimliği belir-
siz şüphelilerin ellerinde bulunan 
gümüş sikkeler için müşteri ara-
dıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin 
Eyüpsultan’da kaldıkları belirlendi.  
Jandarma ekipleri, tarihi eserleri 
satabilecekleri müşteri arayışında 
olan şüphelileri suçüstü yakalamak 
için yakın takibe aldı. Kimlikleri 
gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi 
irtibata geçildi. Elindeki tarihi 
eserleri satma umuduyla buluşma 
yerine giden şüpheliler suçüstü 
yakalandı. 8 şüphelinin üzerlerinde 
ve araçlarında yapılan aramalarda; 
toplamda 715 adet gümüş sikke 
ele geçirildi. Ele geçirilen eserle-
rin İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğünce yapılan inceleme-
sinde;  müzelik değerde oldukları, 
yurtiçinde alım-satımının ve yurt-
dışına çıkarılmasının yasak eserler 
kapsamında olduğu belgelendi. 
600 adet sikkenin Saruhanoğulları, 
Germiyanoğulları ve Karesioğulları 
ile İlhanlılar dönemine, 115 adet 
sikkenin ise Roma ve Bizans dö-
nemlerine ait olduğu tespit edildi. 
Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında koruma altına alındı. 
Yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin 
alınmasının ardından adliyeye sevk 
edildi.

Kızının eski 
sevgilisini 
ÖLDÜRDÜ!

ÜMRANİYE’DE 19 Mart 
2022 tarihinde saat 07.00 
sıralarında meydana gelen 

olayda, Kapalıçarşı’da bir kuyumcu-
da işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, 
sabah işe gitmek için evden çıktığın-
da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı 
sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 
Batuhan Kurt, yakındaki bir mar-
kete giderek yardım istedi. Çevre-
dekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 
sağlık ekipleri Batuhan Kurt’u çev-
redeki bir hastaneye kaldırdı. Kurt 
hastanede yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin 
cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği 
taksinin güvenlik kamerasıkayde-
dilirken, cinayet anı ise bir başka 
güvenlik kamerasına yansıdı.

2 şehirde operasyon
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
Batuhan Kurt’un bir süre önce 
ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur 
G. ve ailesi ile husumetli olduğu-

nu belirledi. Olayla ilgili güvenlik 
kameralarını da izleyen ekipler, 
cinayeti Batuhan Kurt’un eski kız 
arkadaşının babası Hasan G.’nin 
işlediğini tespit etti. Yapılan teknik 
ve fiziki takibin ardından şüphe-
lileri yakalamak için operasyon 
yapıldı. 21 Haziran 2022 tarihinde 
Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve 
Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde 
yapılan eş zamanlı operasyonda eski 
sevgili Esmanur G., baba Hasan G. 
ile akrabaları Serkan G., Erkan G., 
Müge G., Erdem E. ve  Zuhal G. 
gözaltına alındı Şüphelileri sorguları 
Gayrettepe’deki Asayiş Şube Mü-
dürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro 
Amirliğine getirilen şüphelilerden 
Serkan G., Müge G. ve Erdem E.  
savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 
Polis soruşturması sonucu olayın 
faili Hasan G.’nin sabah saatlerinde 
bir taksiye binerek, Batuhan Kurt’un 
oturduğu evin olduğu bölgeye gitti-
ğini belirlendi.

Avcılar’da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız’ın yeğenleri 
olduğu ortaya çıkan şüpheliler Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkın-
da, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ümraniye’de 3 ay önce bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan 
Kurt’un katili eski kız arkadaşının babası olduğu tespit edildi. Cinayetle 
ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 
cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafın-
dan, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

9 aydır enkazım!

GÜNGÖREN’DE gece 
saatlerinde evinin pence-
resinden bağırıp, küfürler 

savuran ve eşyalarını sokağa 
fırlatan kişiyi mahalle sakinleri 
sopalarla döverek, hastanelik etti. 
Olay, önceki gece saatlerinde 
Haznedar Mahallesi’nde yaşan-
dı. Yalnız yaşadığı 5’inci kattaki 
evinin penceresine çıkan bir kişi, 
bağırıp küfürler savurduktan 
sonra eşyalarını sokağa fırlattı. 
Mahalle sakinleri aşağı çağırdığı 
kişiyi sopalarla dövüp yaraladı. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
yaralıyı hastaneye kaldırdı. Has-
tane tedavi altına alınan kişi daha 
sonra gözaltına alındı. Esnaf Emel 
Yiğitoğlu, “Aşağıya ne bulduysa 

attı. Cinnet geçirdiği söyleniyor. 
Aşağıya indiğinde mahalle sakin-
leri tarafından hırpalandı. Polis 
ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. 
Alıp götürdüler, daha getirmedi-
ler. Daha önce hiç böyle bir şey 
yaşanmadı” dedi. 

Kızının fotoğrafı ve elbise-
sini sahibi olduğu anaoku-
lundaki odasına asan Esra 

Yıldız’ın annesi Yasemen Dalkılıç, 
“Onlar dışarıda nefes alırken, 
ben burada nefes alamıyorum. 
Ben burada resimleri, elbisesi ile 
oyalanıyorum. Yavrumu katleden 
insanların Allah bin defa belalarını 
versin, gün yüzü görmesinler. On-
ların aileleri benden beter acılar 
çeksin. Ben 9 aydır yaşamıyorum, 
bir enkazım. Yavrumun katilleri-
nin en ağır cezayı aldıkları anı gör-
mek için yaşıyorum. Hayattaki her 
şeyi unuttuk. Ben her pazar gecesi 
kızımın öldürüldüğü, saat 03.00’te 
uyanıyorum. İlaçlarla ayakta dur-
maya çalışıyorum. Kamuoyuna, 
adaletimize yalvarıyorum.  Sonu-
na kadar cezalarının verilmesini 
bekliyorum. Benim yavrumu geri 
getirsinler. Sonuna kadar davanın 
arkasındayım. Ceza almaları için 
elimden geleni yapacağım” dedi.

Mahalle dayağı!Mahalle dayağı! Arabayı denize sürdü!
BEYLİKDÜZÜ’NDE, Mu-
hammed Nuri Ö., haciz borç-
larına sinirlendiği iddiasıyla 

otomobilini uçuruma sürdü. Saniye-
ler önce direksiyon başından ayrılan 
Muhammed Nuri Ö., otomobilinin 
denize düştüğü anları kaydederek 
sosyal medya hesabında yayınladı. 
Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nde dün 
gece saatlerinde Muhammed Nuri 
Ö., otomobiliyle uçurum kenarına 
geldi. Haciz borcuna kızdığı iddia 
edilen kişi, bir süre sonra otomobi-
lini 25 metrelik 
uçuruma sürdü. 
Muhammed 
Nuri Ö., bu 
anları telefonun 
kamerası ile kay-
dederek, sosyal 
medyasından 
paylaştı. 

Definecilere darbeDefinecilere darbe



M armaris’te başlayan yangın so-
nucunda binlerce hektar alan
kül olurken, havadan ve kara-

dan yapılan çalışmalarla alevlere müda-
hale ediliyor. Çevrede yaşayan
vatandaşlar, turistler ve yaban hayatı ya-
şayan canlılar için yıkıcı bir etkisi olan
orman yangınları kontrol altına alınmaya
çalışılıyor. Kartal Belediyesi’ne bağlı Sivil
Savunma Uzmanlığı ekipleri de yangının
etkisini azaltmak ve zararı en aza indir-
mek için canla başla çalışarak, mücade-
lesini sürdürüyor. Yangının ikinci
gününde bölgeden gelen yardım çağrıla-
rına karşılık veren Kartal Belediyesi; iki
su tankeri, bir arama kurtarma aracı ve
toplamda sekiz personeliyle bölgede aktif
görev alıyor. Yangın felaketinin üçüncü
günü itibarı ile belediye ekipleri Değir-
menyanı ve Yeşilbelde mevkilerinde
orman içinde ve dışında hatlar kurarak
yangının ilerlememesi adına çalışmalara
katıldı. Bu iki mevki arasında kalan dağ-
lık alanda yaklaşık dört kilometrelik hor-
tum hattına destek olan ekipler karadan
söndürme faaliyetlerine destek oldu. Yer-
leşim yerlerinin, doğal mirasın ve orman-
ların yok olmaması için büyük bir
özveriyle çalışan Kartal Belediyesi ekip-
leri, diğer il ve ilçe belediyeleriyle de koor-
dineli çalışarak alandan bir an olsun
ayrılmıyor. Karadan yapılan müdahale-
lerde aktif rol alan sivil savunma perso-
nelleri destek gereken her noktada adeta
insanüstü bir çabayla çalışıyor.

Afetlere karşı daima hazırız

Yangın felaketine karşı sorumluluk alarak
Sivil Savunma Uzmanlığı’ndaki ekipleri
görevlendiren Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel konuyla ilgili bir açıkla-
mada bulundu. Yüksel açıklamasında;
“Kartal Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl
Antalya-Manavgat ve Muğla-Köyce-
ğiz’de yaşanan yangınlarda da aktif
görev almıştık. Afetlere karşı her daim
hazır bulunan ve bugüne kadar yaşa-
nan felaketlerde canla başla mücadele
eden çalışma arkadaşlarımı yürekten
tebrik ediyorum. Biz Kartal halkı ve
belediye olarak sorumluluk bilinciyle
hareket ediyoruz. Marmaris’te yaşa-
yan vatandaşlarımıza geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyor ve Kartal Belediyesi
olarak yanlarında olduğumuzu bir kez
daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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A K Parti 20 yılda iki kere ek bütçe
yaptı. Biri iş başına geldiğinde, diğeri
de bu yıl yani giderayak. Getirdikleri

bu ek bütçe, birçok ilki de barındırıyor. Hazi-
ran ayında Meclis’e getirdikleri bu ek büt-
çeyle, 2022 Bütçesi, bugüne kadar Meclis’te
kabul edilen bütçeler arasında ömrü en kısa
bütçe oldu. Altı ay dayanamadı. 2022 Bütçe-
sinin serencamı, AKP'nin devleti ne hale ge-
tirdiğinin de bir göstergesi. 2022 Bütçesini
hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanı, bütçesi-
nin yasalaştığını görmeden görevden alındı.
2022 Bütçesi en başından itibaren sahipsiz
kaldı. Eski Bakanın yerine gelen Nebati
Bakan, eline tutuşturulan “Düşük faiz-yük-
sek kur” reçetesini,  uygulamaya başlayınca,
ekonomi tepetaklak oluverdi. O gün bütçe
Meclis’te tartışılmadan kur da, faiz de şiraze-
sinden çıktı.

Bütçede faiz lobileri var

Bütçe bir hükümetin ekonomik tercihle-

rini gösterir. Bu ek bütçenin tercihlerinde
de, enflasyonla mücadele yok, işsizlikle
mücadele yok. Çiftçi yok, işçi yok, memur
yok, emekli yok. Bu ek bütçenin tercihi
milletimiz değil; yandaş ve faiz lobileri.
Yılbaşında faiz ödemek için aldıkları 
240 milyar lira ödeneğe; ek bütçeyle, 
89 milyar daha ilave ediyorlar. Böylece
milletten toplanacak vergilerin 330 milyar
lirası faiz lobilerinin cebine gidiyor. 
Bu, inanılmaz korkunç bir rekor! Yine
döviz kurunu tutacağız diye getirdikleri,
Dövize Çevrilebilir Mevduattan bozma,
Kur Korumalı Mevduat için daha Haziran
ayı gelmeden 21 milyar lirayı, Hazinenin
kasasından ödediler. Bir avuç mevduat
sahibinin cebine koydular. Bu rakam as-
lında Haziran ayında daha da artıyor. 
Getirdikleri ek bütçeyle de, Kur Korumalı
Mevduat için 40 milyar liralık ilave 
ödenek istiyorlar. Vazgeçtikleri vergi tahsi-
latlarıyla beraber, dövize endeksli bu mev-

duatın bütçeye maliyetinin, en
az 100 milyar lira olacağı anlaşılıyor. O da
her şey yolunda giderse. Yani enflasyon ve
döviz kuru daha da azmazsa. Oysa Nebati
Bakan, “Hazine kasasından tek kuruş çık-
mayacak” diyordu bu işi getirdiğinde.

Tercihler hep zenginden yana

Şunu söyleyeyim, bugün bütçedeki 
tercihler böyle olunca, çiftçinin, şoförün
mazotundan alınan vergiler arttıkça 
artmak zorunda. Petrol ürünlerinden 
ilave 47 milyar lira ÖTV alacaklar. Karı-
koca çalışan genç bir ailenin yeni araba
alması artık hayal oldu. Ama motorlu ta-
şıtlardaki ÖTV’den, ilave 70 milyar lira
daha tahsil edeceğiz diyorlar. Mazottan,
benzinden, arabadan alınan bu ÖTV’lerle

de, bütçenin faiz giderlerini karşılayacak-
lar, Kur Korumalı Mevduat sahiplerine
faiz ödeyecekler. Üstatlarının dediği gibi;
“Allah’ın bir pulunu bekleye dursun on kul,
bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah
olsa.”

Milete Nas faize pas 

Daha iki hafta önce Erdoğan, “Faizi
düşürmeye devam edeceğiz” dedi. Ama
Merkez Bankası üst üste altıncı kez faiz
indirimine “pas” dedi. Herkes biliyor ki,
Merkez Bankası iktidarın talimatından bir
adım dışarı çıkamaz. Millete nas, faize
pas… Neden? Çünkü, kasada dolar 
kalmadı. Milletin de bu hükümete güveni
kalmadı. Faiz düşürse döviz kuru elden
çıkacak patlayacak. Kurumsal çöküşün bir
başka örneği de TÜİK.  AKP  TÜİK’in
makyajlı enflasyon verileriyle, emeklinin,
emekçinin, işçinin ücretlerine, memurun
maaşına, dul ve yetimin aylıklarına 
çökmek için bugüne kadar her türlü tahki-
matı yapıyor, yaptı, yapmaya da devam

ediyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon, ba-
ğımsız araştırmacıların bulduğu enflasyon
rakamının yarısından bile az.

Yanlış anlamalar !

Haziran ayı enflasyonunun açıklanma-
sına sayılı günler kalmışken, bir açıklama
geldi TÜİK’ten. TÜİK, “Kamuoyunda,
‘Yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirme-
lere’ sebebiyet verdiği için”  Allah
Allah.Madde fiyatlarını açıklamaktan vaz-
geçmiş. Yanlış yapılan enflasyon hesapları
nedeniyle çıkan tartışmalar, verileri sakla-
malarının “Ne kadar isabetli bir karar ol-
duğunu” ortaya koyuyormuş. Hiç
utanmadan, çekinmeden şecaat arz eder-
ken sirkatin söylemişler. İnsan böyle bir
açıklamayı yazmaya utanır. Tartışmayı çı-
karan sizin makyajınız. Madde sepetlerini
manipüle etmeniz. Adresi belli olmayan
marketlerden topladığınız, olmayan fiyat-
larınız. Hiç olmazsa verilerinizin kalitesini
kontrol etmeye imkan veriyordu. Şimdi
bunu da kararttınız, verilerinizin kontrol
edilmesi mümkün  olmaktan çıktı.

Bütçe tartışmaları

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1650111)

İLAN
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

FESTİVAL ALANI BÜFE İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. 
No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 19.07.2022 Salı günü saat 10:00’da
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 - 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre
işletilecektir.
MUHAMMEN BEDEL : 42.000,00 TL (KırkİkiBinTürkLirası)
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;
A) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya
(2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca
onaylanmış olması gereklidir.)
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
H) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli
geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat miktarı
1.260,00 TL (BinİkiYüzAltmışTürkLirası)’den az olamaz.)
I) İhale dosyası satın alındığına dair belge,
K) Diğer Hususlar :
* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi
ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale
tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki 
Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 
gönderebilirler.
* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)   
* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkinde 21 Haziran günü
başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangına müdahale için
bölgeye intikal eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı
ekipleri söndürme çalışmalarına yoğun desteğini sürdürüyor

Kartal yangınla
mücadele etti

Abdullah ASLAN
damgaweb@gmail.com

abdullahaslann1219@gmail.com

Bilim insanı
OLACAK
çocuklar!

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, Türkiye’nin en büyük bilim festivali olan ve bu yıl 9’uncusu
düzenlenen Konya Bilim Festivali’nde yerini aldı. Bağcılar’ın gururu olan Bilgi Evi öğrencileri,
kurdukları stantta kendilerine özgü çalışmalarla ve tasarımlarla ziyaretçilere ilham veriyor

2013 yılından bu yana
düzenlenen Türkiye’nin
en büyük bilim festivali

Konya Bilim Festivali’nin bu yıl
9’uncusu gerçekleştiriliyor. Milli
teknoloji hamlesinin gururu olan
savunma sanayi şirketleri, seçkin
kurum ve kuruluşların stant kur-
duğu festivale Bağcılar Belediyesi
de katıldı. Konya Bilim Merkezi
açık alanındaki festivalde; 150’nin
üzerinde bilimsel etkinlik, bilim

gösterileri, yarışmalar, simülatör-
ler, eğlenceli sahne etkinlikleri yer
alıyor. Bağcılar Belediyesi Bilgi
Evleri ile Fuat Sezgin Bilim Mer-
kezi adına kurulan stantlarda
7’den 70’e her yaş grubundan bi-
lime meraklı ziyaretçiler ağırlanı-
yor. Çocuklar, davetlilere
kendilerine ait bilimsel çalışma, ta-
sarım ve uygulamalarla ilgili su-
numlar yapıyor. Kiminin ilham
aldığı kiminin de şaşkın bakışlarla

izlediği stantlara vatandaşlar
yoğun ilgi gösteriyor.

İlgi alanlarına göre 
eğitim sunuyoruz

Öğrencilerin bilimsel çalışmala-
rına destek verdiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Abdul-
lah Özdemir, “Geleceğin bilim
adamlarının aramızdan çıkması
için Bilgi Evlerimiz başta olmak
üzere birçok tesisimizde her öğ-

rencimizin kendi
ilgi alanına göre
eğitim hizmeti su-
nuyoruz. Onlar da
bizim emeklerimizi
boşa çıkarmıyor;
emeklerimizin kar-
şılığını en güzel şe-
kilde veriyorlar.
Bizi Konya’daki
bilim festivalinde
temsil eden çocuk-
larımızı tebrik edi-
yorum. Bu azim ve
çalışmayla en iyi
yerlere gelecekle-
rine inanıyorum”
dedi. TÜRKAN
ERVAN

GOP’ta şenlik var
Gaziosmanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz
yaz olduğu gibi bu yaz akşamları da va-
tandaşları, mahallelerde düzenlediği

sanat şenlikleriyle buluşturuyor. Bu kapsamda ha-
yata geçirilen “Gaziosmanpaşa Mahalle Şenlikleri”
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı’nda ger-
çekleştirilen etkinlikle başladı. Etkinliğe katılan va-
tandaşlar, çocuk animasyonları, eğlenceli
yarışmalar, tiyatro oyunları, resim ve oyun atölyeleri,
sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlarla keyifli bir
akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. “Gazios-
manpaşa Mahalle Şenlikleri” 16 mahallenin tama-
mını kapsayacak şekilde, önümüzdeki günlerde
diğer mahallelerle devam edecek.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Etkinliğe katılan Muhammet Enes Baykara, “Resim
etkinliklerine katıldım, yarışmalara katıldım. Patla-
mış mısır ve pamuk şeker yedim. Arkadaşlarımla
köprülerde oynadım. Çok eğlendim. Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ederim” dedi. Duygu Dağkuşu,
“Burada çok eğlendim, yaptıklarını izledim. Baya
güzeldi, çok beğendim. Oyun etkinlikleri oldu. Şarkı
açıp, eğlendik. Güzel bir etkinlikti yani. Geçen sene
de katılmıştım” diye konuştu.



U laştırma ve Altyapı Bakanı Ka-
raismailoğlu, bugün Haydar-
paşa Garı Arkeolojik ve

Endüstriyel Miras Parkı'nda incele-
mede bulundu. Karaismailoğlu, devam
eden arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili
yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan
Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalar sı-
rasında Khalkedon (Kalkedon) şehrine
ait olduğu düşünülen tarihi yapılar
çıktı. İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafın-
dan peron araları ve çevresinde yapılan
kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç
Bizans dönemi yapı temellerine rast-
landı. Haydarpaşa Garı'nın sadece İs-
tanbul'un tarihi açısından değil tüm
Türkiye'nin tarihi açısından değeri bu-
lunuyor. Haydarpaşa Gar Binasındaki
restorasyon çalışmalarımız
titizlikle devam ederken gar
sahasındaki arkeolojik kazı
çalışmaları sürüyor. Bugüne
kadar yapılan kazılarda, mi-
lattan sonra 4'üncü yüzyıla
kadar uzanan, Helenistik,
Roma, Bizans ve Osmanlı
dönemlerine ait yaygın mi-
mari kalıntılar ile milattan
önce 5'inci, Milattan sonra
7'nci yüzyıllar arasındaki
dönemlere ait yaklaşık 12
bin adet sikke, cam ve sera-
mik gibi eserler ortaya çıka-
rıldı. Mimari kalıntılar
arasında, liman arkası yapı-
lar olarak tanımlanan dük-
kânlar, konutlar, sosyal
dokunun bir parçası olan
kilise ve hamam kalıntıla-
rına ulaşıldı. Çok büyük sa-
yıda sikke bulunması bu
bölgenin ticari bir merkez
olduğunu göstermektedir"
dedi. 

Projeler geliştirilecek

Peronlar ve peron hatları bölgesinde ar-
keolojik kazıların yüzde 95'inin tamam-
landığından ve mevcut çalışmalarından

bahseden Bakan
Karaismailoğlu,
"Kalıntıların Rölöve alım çalışmalarına
başlanmıştır. Tüm eserler temizlenerek
dökümante edilmekte, arşivlere kayde-

dilmekte ve İstanbul Arkeoloji Müze-
sine taşınmaktadır. Arkeolojik buluntu-
lara zarar vermeden ve alanın tarihi
kimliğinin korunmasını sağlayacak şe-
kilde hat ve peron yerleşimini revize

ettik.  Alanın
tarihi ve kül-
türel miras
kimliğinin ko-
runması, or-
taya çıkarılan
arkeolojik ka-
lıntılar ile de-
miryolu
mirası olan
mevcut tarihi
binaların res-
torasyonu ve
bunların 

kamuya sergilenmesini içeren bir arkeo-
park konsepti ve çevre düzenleme pro-
jesini geliştirilmesini kararlaştırdık" diye
konuştu.  DHA
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V ladimir Putin ve Rus devletine ait enerji devi
Gazprom, gaz arzını sınırlayarak Almanya’nın
/Avrupa‘nın kaderini değiştiriyor gibi görünü-

yor. Gazprom kısa süre önce Avrupa'nın en büyük
doğal gaz boru hattı olan Nord Stream 1'den doğal
arzını yüzde 60 azalttı. Batı, karşı Rusya’ya yaptırım
kartını masaya sürerken, Rusya da doğal gaz muslu-
ğunu yavaş yavaş kısıyor …

* * * *
Almanya, Rus doğalgazına bağımlılıktan kurtul-

mak istiyor. Bunun için yoğun çaba çaba sarf ediyor,
her imkanı zorluyor… Yenilenebilir enerji kullanımını
artırmaya çalışıyor. Bu çabalara şimdi bir de ‘aciliyet‘
eklendi. Yeraltı gaz depolarını doldurmak için yarışı-
yor. Almanya’da depoların şu anda yüzde 58 oranında
dolu olduğu söyleniyor.. Avrupa Komisyonu, Kasım
başına kadar yüzde 80 olmasını istiyor. Almanya daha
da ileri giderek yüzde 90 doluluğu hedefliyor. ‘Şans
yok gibi‘ diyorlar. 

* * * *
Uzmanlara bakılırsa, Rus gazı olmadan bu hedef-

lere ulaşmak zor… Uluslararası Enerji Ajansı Baş-
kanı Fatih Birol da ‘Son haftalarda Kremlin'in bakım
bahanesiyle arzı kısması, aslında kışa hazırlanırken
depolama tesislerinin dolmasını önlemek için tasar-
lanmış ve daha geniş kesintilerin başlangıcı olabilir‘
diyor… Yani Rusya’nın bariz bir şekilde arzı kesmeye
başladığı söyleniyor…

* * * *
Savaştan önce Rusya, Avrupa'nın gaz arzının yüzde

40'ını sağlıyordu. Nord Stream 1'den gelen arzın
yüzde 60 azalması İtalya, Avusturya, Çek Cumhuri-
yeti ve Slovakya'da arz kesintilerini tetikledi. Polonya,
Bulgaristan, Fransa ve Hollanda dahil olmak üzere
bir dizi ülkeye de gaz arzı kesildi. Fatih Birol, Finan-
cial Times'a verdiği röportajda ‘Avrupa Rusya'nın bu
kış tüm gaz arzını durdurma ihtimaline karşı derhal
hazırlanması gerekir‘ dedi.

* * * *
Almanya üç aşamalı ‘Gaz Acil Uyarı Planı’nda dün

ikinci aşamaya geçti, yani ‘alarm‘ ilan etti. İlk
aşama ‘erken uyarı‘ 30 Mart’ta ilan edilmişti. Üçüncü
aşama da zaten devlet her türlü müdahale hakkını
kullanacak. Alman Ekonomi Bakanlığı’na göre,
durum çok gergin. Ekonomi Bakanı ‘Durum ciddi.
Önceliğimiz gaz depolarını doldurmak. Ayrıca gaz ta-
sarrufu gerekiyor. Tüm tüketiciler, kışı geçirebilmemiz
için gaz tüketimini mümkün olduğunca azaltmalı-
dır‘ dedi. Bakan ‘Gaz tasarrufu milli bir çabadır‘ diye
halkı uyardı.

* * * *
Almanya daha büyük hacimlerde pahalı LNG teda-

rik için giderek daha fazla ABD'ye yöneliyor. Avru-
pa'da referans gaz fiyatı, megavatsaat başına yaklaşık
127 Avro seviyesinde işlem görüyor - bir yıl önceki se-
viyesine göre yüzde 300'den fazla. Almanya’da henüz
kapatılmamış olan üç nükleer santralden tekrar fay-
danılması tartışılıyor. Kömür santrallerinin devam et-
mesi konuşuluyor. Çevre ve iklim konusu gündemde
değil artık. Doğal gaz ile elektrik üreten tesisler kapa-
tılıyor. Depoları hızla doldurabilmek için ek 15 milyar
Avro bütçe ayrıldı…

* * * *
Aslında 2022 yılının toparlanma, yükseliş yılı ol-

ması gerekiyordu. İki yıldır salgın, tedarik zinciri so-
runları, şimdi de savaşın yol açtığı ciddi sorunlar...
Normale dönüş, ekonominin büyüme umudu çok bü-
yüktü. Ne yazık ki, bu umut aydan aya kayboluyor.
Alman refah pastasını küçültecek bir ekonomik geri-
leme riski her geçen gün artıyor. Alman Maliye Ba-
kanı iki gün önce ‘Çok ciddiye alınması gereken bir
ekonomik kriz tehlikesi var‘ diyerek uyardı.

* * * *
Ekonomisi güçlü Almanya’da şu anda aşırı şiddetli

ani bir ekonomik çöküş olması belki pek olası değil.
Çünkü işgücü piyasası şimdilik sağlam ve şirketlerin
sipariş listelerinin doluluk oranı fena değil. Ancak ya-
pılan analizler özünde doğru. Çünkü  enflasyon, faiz
artışları, salgın riskinin tekrar artması, tedarik zinciri
sorunları, gaz kıtlığı ve Çin ile yaşanan sorunlar -
bunlar, Almanya'da uzun süredir görülmeyen ama
ufukta beliren bir kriz kokteylinin bileşenleri… 
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İLAN
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

BUZ PATENİ ALANI İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 
Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda,19.07.2022 Salı günü saat 09:30’de 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 37 - 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre
işletilecektir.
MUHAMMEN BEDEL : 55.230,00 TL (ElliBeşBinİkiYüzOtuzTürkLirası)
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;
A ) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C ) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2) 
deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D ) İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya
(2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
F ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
H ) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge,
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli
geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat miktarı
1.657,00 TL (BinAltıYüzElliYediTürkLirası)’den az olamaz.)
I ) İhale dosyası satın alındığına dair belge,
K) Diğer Hususlar :
* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün
bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç
ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresin-
deki Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da
gönderebilirler.
* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)   
* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Almanya’da 
kriz endişesi

Sadece vatandaşı
düSünüyoruz

İstanbul Valiliği (İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğü)’nin Tüzük noksanlığının giderile-
bilmesi konulu 08/04/2022 tarih ve
E87385697477.01.02.02205496 sayılı yazısı
üzerine; Federasyonumuz genel kurul toplantısı-
nın; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp,
karara bağlanarak sonuçlandırılması için
10/07/2022 günü saat 20’de İnönü Mahallesi
Tolga Caddesi No:50/B
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde,
yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci
toplantının 17/07/2022 günü aynı yer ve saatte
Nisapsız yapılmasına yönetim kurulumuzun
21/06/2022 tarihli ve 2022/… sayılı kararıyla
karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
4. Tüzüğün 2, 7, 10 ve 15’nci maddelerindeki
noksanlıkların giderilmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.
6. Kapanış.         

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
HASAN DALKIRAN

SİNOP DERNEKLERİ 
FEDERASYONU (SİNDEF)

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI DUYURUSU

Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik ka-
zıların yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Bakan
Karaismailoğlu, “Yapılan yeni hat ve peron planına
göre; Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4
adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet
yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve
liman bölgesinde oluşturula-
cak gara hat imalatı yapaca-
ğız. Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin
kaderini birilerinin eline bırak-
madıysak, 20 yılda asırlık hiz-
meti ortaya koyduysak. Ortaya
koyduğumuz projelerimizi ha-
yata geçirirken de sadece ve
sadece vatandaşlarımızı dü-
şündüğümüzü bilmenizi istiyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin kaderini
BIRAKMADIK

Öğretmen
ataması müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı
televizyon programında öğretmenlere atama
müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen
ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız
nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da
görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023
öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında
atamalar yapılacak şekilde süreci 
kamuoyuyla paylaşacağız" dedi

Milli Eğitim Ba-
kanı Mahmut
Özer, bugün CNN

Türk’te yayınlanan Hafta
Sonu programının konuğu
oldu. Sunuculuğunu Hakan
Çelik'in üstlendiği programda Bakan
Özer, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer öğretmen adaylarının ata-
masıyla ilgili yöneltilen soruya, "Eğitim
sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz
var. Bu öğretmenlerin yüzde 75’i son 19
yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmeni-
miz son 19 yılda atandı. Atanma yapıl-
mayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin
öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.
Öğretmen ataması 2022 yılında olacak.
Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Ba-
kanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşal-
lah 2022-2023 öğretim yılında, yani
eylülün ilk haftasında atamalar yapıla-
cak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşa-
cağız. Atamaların yüzde 50’sini
İstanbul’a yapacağız. İstanbul’u gerçek-
ten merkeze aldık. İstanbul’un hem fiziki
imkanlarını artırma hem de öğretmen
ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye ça-
lışıyoruz." dedi.

Eğitime ağırlık vereceğiz

Bakan Özer, "Atayacağımız öğretmenler
de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eği-
time ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eği-
tim Bakanlığı olarak biz okul öncesine
çok büyük ağırlık verdik. Türkiye, ilk-
okulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm
kademelerinde okullaşma oranını ciddi
artırmasına rağmen okul öncesi eği-
timde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı.
Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni
anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak
için yola çıktık. Şu ana kadar 750 bağım-
sız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını
da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400
bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluş-
turduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız
yüzde 78’den yüzde 92’ye çıkarttık. İs-
tanbul’a bin yeni anaokulu yapacağız.
2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylül’ün
ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek
açıklamam oradaki soruların çoğunun
öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne
demek istediğimi de anlar" ifadelerini
kullandı.  

Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemelerde 
bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline
bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi
hayata geçirirken de vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum” dedi

Bahçeşehir
Koleji ödül aldı
Bahçeşehir Koleji İzmir 
50’nci Yıl Kampüsü robotik
takımı 4th Dimension, ABD'de
yapılan dünya şampiyonasında 
Chairman's Award Finalist
ödülünü alarak dünyanın en
prestijli altı takımından biri
olarak, 2023 yılındaki dünya
şampiyonluğuna doğrudan
davet edildi

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampü-
sündeki Fen ve Teknoloji ile Anadolu Lise-
si'nde eğitim gören öğrenciler tarafından 6

yıl önce Ege Bölgesi'nin ilk First Robotics Competition
(FRC) takımlarından biri olarak kurulan 4th Dimen-
sion, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okuldaki
yoğun çalışmaları sonucu 6 bin 429 numaralı endüs-
triyel robotlarını inşa eden 4th Dimension üyesi 25 öğ-
renci, birçok okulun katıldığı İzmir Regional'da,
yarışmanın en prestijli ödülü olan Chairman's Award'u
kazandı. Bu başarılarıyla ABD'deki Houston-Teksas'ta
yapılan FRC dünya şampiyonasına katılmaya hak ka-
zanan takım, buradan da zaferle döndü. Dünya Şam-
piyonası'na online mülakatla katılan takım, yaptıkları
endüstriyel robot, sosyal sorumluluk ve bilimsel proje-
ler ve STEM alanında yaptıkları nitelikli çalışmalarla
alanında uzman seçkin jüri tarafından Chairman's
Award Finalist ödülüne layık görüldü. 2021-2022 yılı
FIRST Robotics Competition Rapid React sezonuna
26 ülkeden 3 bin 225 FRC takımından 80 binin üze-
rinde lise öğrencisi katılım göstermişti.



T ARIM ülkesi olan Türkiye son yıllarda öyle bir sav-
ruldu ki artık freni boşalan kamyon gibi yokuş aşa-
ğıya gidiyoruz. Batıyoruz demek bile hafif kalıyor

acı ama gerçekler böyle. Bakın yıllık bütçemiz bile yama
tutmaz hale geldi. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Birde ana
sorun beslenme ve gıdamız ki o da facia noktasına geldi.
Sadece o değil. Ekonomi de dört yılın sonunda geldiği nok-
tada bize çok ağır faturalar ödetiyor. “Türkiye’yi uçuracak”
diye pazarlanan tek adam  rejimi, milletimizi perişan etti.
Oysa 2018 Haziran’ında seçimlere giderken, milletimizden
oy isteyen Erdoğan ne demişti? “24’ünde siz bu kardeşinize
yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl
uğraşılır göreceksiniz.” Tam dört yıl önce bugünlerde, mille-
timiz inandı, yetkiyi ona verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı kol-
tuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı, hiçbir sözünü
tutmadı, hiçbir vaadini yerine getirmedi. Tam nereden ne-
reye denilecek noktaya geldik. Maalesef bu ülkede canı iste-
yenin, canının istediği, hemen her saçmalığı utanmazlığı
pervasızca yapabildiği, ve müşteri sıkıntısı de, çekmediği bir
ülke haline geldi. Gerçekten bu kadarda olmaz dedirten ne
varsa oluyor..

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 170’i geçti. En fazla
tüketilen 64 gıda ürününün fiyatı Haziran'da bir önceki aya
göre yüzde 5,65 oranında artış kaydetti. Gıdada yıllık fiyat
artışı yüzde 171,36’ya çıktı. Yılın ilk altı aylık döneminde ise
yüzde 74,83 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında yıllık

olarak ise (Haziran 2021'e göre) yüzde 171,36 oranında
artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Haziran
2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 271,36
lira ödemek zorunda kaldılar.

Bu arada 2022 bütçesinin ömrü 6 ay bile sürmedi. “Faiz
sebep, enflasyon netice” diyerek; döviz kurunu ve enflas-
yonu arşa çıkaranlar, şimdi çıkmış hiç sıkılmadan “Enflas-
yon sebep, tutmayan bütçe netice” diyor. Enflasyon
canavarını bilerek, isteyerek uyandırıp, Türkiye'yi enflasyon
liginde şampiyonlar ligine sokanlar, Ek Bütçe Kanunu'na
bahane yazarken, bari sebebi oldukları bu yıkım için millet-
ten bir özür dileseydi.

Her şeye zam istediler

Ekonomi yönetimi, artan maliyetler ve TBMM’nin ay
sonu öngörülen tatilinden önce yazın da ihtiyaç duyulabile-
cek ödemeleri garanti altına almak adına ek bütçe yasa ta-
sarısı sunuldu. Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki
idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin
lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203
milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 mil-
yon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Dört yılda gelen ağır fatura 

4 yıllık fatura çok ağır oldu. Buna göre 24 Haziran
2018’den bu yana; 4 lira 62 kuruş olan dolar kuru 16 lira 88
kuruşa çıktı. Avro 5 lira 37 kuruştu. Bugün 17 lira 82
kuruş.İki yıllık tahvil faizi yüzde 19’du. Şimdi yüzde 24.
2018’in Mayıs ayında, bütçeden 12 ayda ödenen faiz 62
milyar 419 milyon liraydı. Bugün son 12 aylık faiz ödemesi
221 milyar 280 milyon lira. Türkiye’nin risk primi 285’ti.
Bugün 820 oldu.1 litre benzin 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27
lira 26 kuruş.1 litre mazot 5 lira 75 kuruştu. Bugün 29 lira
99 kuruş.12 kiloluk ev tüpü 92 liraydı. Bugün 335 lira. Ek-
meğin fiyatı 1,5 liraydı. Bugün ekmek 5 lira oldu. Ekmeğin
fiyatı 7 liraya koşuyor.Dört yıl önce enflasyon yüzde 12’ydi.
TÜİK makyajına rağmen, bugün yüzde 74. İşsiz sayısı 5
milyon 272 bindi. Şimdi, TÜİK makyajına rağmen 8 mil-
yon 107 bin. 2018’in ortasında Türkiye’nin milli geliri 892
milyar dolardı. Şimdi 794 milyar dolar.Türkiye, dünyanın
en büyük 17. ekonomisiydi. Bugün bu ligde 23. sıraya geri-
ledi. İlk 20’den düştük.

Merkez Bankası’nın döviz kasasında net 28 milyar 949
milyon dolar döviz vardı. Bugün Merkez Bankası kasası 53
milyar 802 milyon dolar net açık veriyor. Vatandaşların ban-

kalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 508 milyar 962
milyon liraydı. Bugün 1 trilyon 165 milyar lira. Dört
yılda, vatandaşların bankalara borcu ikiye katlandı. Dev-
letin borcu 959 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon 364 milyar
lira. Devletin borcu da dört yılda dörde katlandı. 

Açlık riski büyüyor 

Ekonomi zaten  artık allaha emanet noktasına geldi.
Fiyatlar uçuyor. Alım gücümüz neredeyse sıfırlandı. Gı-
dada yıllık fiyat artışı yüzde 171,36’ya çıktı: Açlık riski
büyüyor. Bunun yanında ekonomi tablomuz ise SOS

vermeye devam ediyor. Bakın Dostlar ! Bunların
tercihi millet değil, yandaş ve faiz lobileri. Ek

bütçede faiz lobilerinin daha da ihya edil-
mesi unutulmamış. Bu yıl faiz ödemesi
için alınan 240,4 milyar lira ödeneğe
89,4 milyar lira ilave ediliyor. Bu bir
rekor Hazine ve Maliye Bakanı’nda hiç
sıkılma yok. Bakan, “KKM'nin Ha-
zine’ye tek kuruş maliyeti olmayacak”
diyordu. Ama bütçe kanununda olma-

yan ödenek tertibinden, KKM için şu
ana kadar 21 milyar TL ödeme yaptılar.

Şimdi de KKM için ek bütçeye 40 milyar
TL ödenek koymuşlar. Bu haliyle yılın geri

kalanında KKM için sınırlı bir ödenek kalıyor.
Döviz kuru alıp başını giderken bunun tutması çok

zor. Döviz kurunu bu saçma sapan politikalarla nasıl tuta-
caksınız? Anlaşılan ya faizleri artıracaksınız. Ya da erken
seçim kararı alacaksınız

Gıda krizi tehlikesi büyük

Dünyada gıda krizi tehlikesi konuşulurken, yüksek fiyat-
lar yüzünden aylardır bir gıda krizi yaşayan Türkiye'de gıda
fiyatlarında yaz ayı olmasına rağmen haziranda bir önceki
aya göre yüzde 5,65 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatları
yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 74,83, son bir yıllık dö-
nemde de yüzde 171,36 oranında artış yaşandı.Birleşik
Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fi-
yatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği
ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir
sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Hayıs
2022 sonuçları açıklandı.Araştırmayla, gelirinin büyük bö-
lümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı
herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücret-
lilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutu-
nun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

Açlık evleri vuruyor

Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda
fiyatlarında yol açtığı artış, gelir artışı bırakın gıda
fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça
altında kalan Türkiye'de açlık riskini giderek bü-
yütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları
vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zor-

luyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle
genç nesil açısından gelecekte önemli
sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdı-
ğını belirtiyor.

Haziran da rekorlar
peşpeşe geldi

Haziranda, gıda fiyatlarındaki artışta
meyve dışındaki bütün harcama grupla-
rında yaşanan yüksek oranlı zamlar be-

lirleyici oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, haziranda
bir önceki aya göre yüzde 15,09 oranında artış kaydetti.
Mayısta yüzde 15,1 oranında artan et ve balık grubu fiyatla-
rında, kırmızı et fiyatlarındaki düşüşe rağmen beyaz et fiyat-
larındaki artış yüzünden haziranda önceki aya göre önemli
bir değişiklik olmadı. Haziranda süt ve süt ürünleri ile yu-
murta grubu fiyatları ise yüzde 14,37 oranında yükseldi.
Yağ fiyatlarında ise yüzde 4,72 oranında yükselme oldu.
Meyve fiyatlarının yüzde 14,51 oranında azaldığı haziran
ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama
yüzde 8,12 oranında artış yaşandı.

Sepette aylık zam yüzde 5.65
Bakliyat fiyatlarının yüzde 9,91 oranında arttığı hazi-

randa, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddele-
rinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise  yüzde
1,49 oranında artış kaydedildi. Böylece, vatandaşlar mevcut
gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesin-
den oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için hazi-
randa, bir önceki aya göre yüzde 5,65 oranında daha fazla
para ödedi.

Alt ayda battık
Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu

yılın ilk altı aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 74,83
oranında artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde ekmek,
pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 74,35 oranında
arttı, et ve balık fiyatları yüzde 58,31, süt, süt ürünleri ve yu-
murta fiyatları yüzde 42,86, yağ fiyatları yüzde 32,53 ora-
nında, meyve fiyatları yüzde 127,06, sebze fiyatları yüzde
133,3, bakliyat fiyatları yüzde 32,81, diğer gıda maddeleri-
nin fiyatları da yüzde 66,93 oranında arttı.

SON SÖZ; Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün
getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.. (Montesquieu). Ve
Ulu Önderimiz ile noktayı koyalım.Halkını cehalet ve sefa-
lete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete
sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkum-
dur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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ATM KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81
Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 19.07.2022 Salı günü saat 11:30’da 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 37 - 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre 
işletilecektir.
MUHAMMEN BEDEL : 30.000,00 TL (OtuzBinTürkLirası)
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;
A) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca
onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya
(2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca
onaylanmış olması gereklidir.)
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
H) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge,
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli
geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat miktarı
900,00 TL (DokuzYüzTürkLirası)’den az olamaz.)
I) İhale dosyası satın alındığına dair belge,
K) Diğer Hususlar :
* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi
ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale
tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki 
Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da
gönderebilirler.
* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)   
* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

TARIM ULKESINDE
GIDA KRIZI KAPIDA 

Bugüne kadar tarımıyla 
beraber “kendi, kendine 

yetebilen ülkeler” arasında olan
güzel ülkemiz Türkiye'miz şimdilerde

ise ciddi bir tarım kriziyle karşı
karşıya. Gıda fiyatlarındaki yıllık
artış yüzde 170’i geçti. En fazla 

tüketilen 64 gıda ürününün fiyatı
Haziran'da bir önceki aya göre

yüzde 5,65 oranında artış kaydetti.
Gıdada yıllık fiyat artışı yüzde

171,36’ya çıktı. Yılın ilk altı aylık 
döneminde ise yüzde 74,83

oranında artış yaşandı

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Haziran 2021'e
göre) yüzde 171,36 oranında artış gözlendi. Diğer
bir ifadeyle vatandaşlar Haziran 2021'de 100 liraya
dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 271,36 lira öde-
mek zorunda kaldılar.

Bu yıl haziranda geçen yılın haziran ayına göre
ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde
169,89, et-balık fiyatlarında 110,39, süt ve süt
ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 123,35 ora-
nında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları
yüzde 104,98 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde
180,99, sebze fiyatları ise yüzde 477,2 oranında
artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde
128,51, diğer gıda fiyatları ise yüzde 117,27 ora-
nında zamlandı. Bugün ülkemizde, esnaf, çiftçi,
memur, emekli, sanatkâr, zanaatkâr, dul ve yetim
herkes borca batmış, hayat pahalılığı altında ezili-
yor. Milletimizin bu beceriksiz kadrolara artık gü-
veni kalmamış vaziyette. Bu ay Tüketici Güveni,
tüm zamanların en düşük değerine geriledi. Değiş-
mez bir kuraldır. Güven ruh gibidir. Terk ettiği be-
dene asla geri dönmez. Dört yılın sonunda bu
yönetim getrçeği itiraf etmek zoeunda kalmıştır.

Yıllık değişimde

rekor 



S P lideri Karamollaoğlu, programları kapsamında dün akşam
Trabzon'a geldi. Geceyi burada geçiren Karamollaoğlu, Kaş-
üstü Mahallesi'nde konakladığı otelde düzenlediği basın top-

lantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Süper Lig ekiplerinden
Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutlayarak başlayan Kara-
mollaoğlu, Seçim Kanunu değişikliğine tepki gösterip, esas meselele-
rinin, ülkenin içinde bulunduğu şartlar olduğunu söyledi.
Karamollaoğlu, "Yolsuzluklar, yokluklar ve yasaklar kalkmalı bu ül-
kede. Başka türlü biz ekonomimizi düzeltemeyiz. Ekonomi sadece
mali işlerle ilgili bir konu değildir. Bir ülkede şartlar, yatırım ve iş haya-
tına yönelik oluşturulmaz, güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz;
problemler çözülemez, o ülke kalkınamaz. Siyasiler birbirlerinin düş-
manı hatta hasmı bile değil rakibidir. Biri kazandığında diğeri onu
tebrik eder. Hasmı, düşmanı gibi müdahale etmez. Maalesef tepede
meydana gelen bu husumet tabana da yansımaya başladı. Bu kez in-
sanlar birbirlerine karşı hasmane tavır sergilemeye başladılar. Bu hu-
zuru bozar. İçinden geçtiğimiz bu dönemi çok üzücü buluyorum"
diye konuştu.

Aday olmayı düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarındaki ce-
zayla ilgili idam çıkışına ilişkin soruya yanıt veren Karamollaoğlu,

"Terör suçları, kadın ci-
nayetleri, orman yan-
gınları da denildi, ne
olursa olsun cinayet-
lerde idam cezası mu-
hafaza edilmeliydi.
Kasten işlenmiş bir ci-
nayet, hele de kadınlara
karşı olan, hepimizi en
çok derinden yarala-
yan; planlıyor, eski eşini
vahşice katlediyor.
Bunlar 'Tamam sana
25 yıl verdik, aradan bir
15 yıl geçtikten sonra
iyi halden de indirdik,
hadi serbestsin', adama
'Git bir cinayet daha
işle' deniyor. Bu ko-
nuda her zaman bu
tarz vahşi cinayetlere
idam verilmesi icap
eder kanaatindeyiz"
dedi.  DHA
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BİSİKLET KİRALAMA ALANI İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad.
No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 19.07.2022 Salı günü saat 09:15’de
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 - 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre
işletilecektir.
MUHAMMEN BEDEL : 27.840,00 TL (YirmiYediBinSekizYüzKırkTürkLirası)
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;
A ) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C ) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişili-
ğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
D ) İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya
(2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
F ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleş-
mesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
H ) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge,
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube 
teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat mik-
tarı 836,00 TL (SekizYüzOtuzAltıTürkLirası)’den az olamaz.)
I ) İhale dosyası satın alındığına dair belge,
K) Diğer Hususlar :
* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün
bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç
ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresin-
deki Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da
gönderebilirler.
* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)   
* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.
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BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1650063)

mİlleT İttifakı'nın cumhurbaşkanı
adayının özellikleriyle ilgili soruya
Karamollaoğlu, "6'lı masanın günde-
minde cumhurbaşkanı adayı bugüne
kadar hiç bulunmadı, hiç konuşma-
dık bu konuyu. Konuşulan şu oldu;
yeri geldiğinde adaylık konusu itti-
fakla karara bağlanmalı, mümkünse
tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun
ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben
aday olmayı pek düşünmüyorum.
Meral hanım, 'Başbakanlığa talibim'
dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müza-
kere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz.
Şimdiden bir spekülasyona sebep
olacak ifadede bulunmak doğru
olmaz" yanıtını verdi. 

Bekleyip göreceğiz

Emekçiler endişe etmesin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan
bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler'' dedi

bakan Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu'nun (KAMU-
SEN) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayı-

sıyla organize ettiği 'Ay-Yıldızın Gölgesinde Hakkımızın
Peşinde' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bil-
gin, enerjideki fiyat artışı ve dolardaki dalgalanmaların
ekonomideki en önemli yansımasının enflasyon oldu-
ğunu söyledi. Türkiye'de enflasyonun yüzde 70'lere ulaş-
masının tesadüfi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin,
"Buna rağmen Türkiye bu durumun nasıl aşılacağını bi-
liyor. Bu Türkiye'nin üretim gücüyle aşılacak. Geçtiğimiz
günlerde açıklanan verilere göre sanayi üretiminde yıllık
büyümemiz yüzde 13 civarında. Türkiye'nin birinci çey-
rekteki büyüme oranı yüzde 7.3. Geçtiğimiz yıl sonu eko-
nomik büyüme yüzde 11.7. Demek ki Türkiye
ekonomideki sorunların, enflasyonu, küresel krizin yan-
sımalarını nasıl aşacağının yolunu biliyor. Büyüyerek
bunu aşacak" diye konuştu.

Tarımda üretim patlaması yapacağız

Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyümesinin artarak devam
ettiği sürece, dövize bağımlılık oranının azalacağını söy-
leyerek "Cari gelirlerimiz ve giderlerimiz arasında baka-

cak olursak enerji dışı harcamalarda cari fazlamız var.
Demek ki sorunun en önemli kaynağı burada. Evet
enerji fiyatlarını ayarlamak bizim elimizde değil. Buna
bir de savaş eklendi. Bunu da dikkate almamız lazım.
Ama bizim elimizde olan nedir? Üretimimizi daha fazla
ileriye taşımak. İnşallah bu sene de, tarımdaki üretimde
mevsim ve iklim şartlarının buna uygun gitmesiyle bera-
ber bu alanda da bir üretim patlaması yaratarak dün-
yada endişe duyulan gıda krizine karşıda Türkiye
üretimiyle icraat vererek endüstriyel üretime, tarımsal
üretimi de katarak bu sorun aşılmasında önemli bir mer-
haleyi kat edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

İşçilerimizi koruyacağız

Bakan Bilgin, Temmuz'dan itibaren sadece çalışan veya
emekli memurların değil, işçilere de ilave zam yapılacağı-
nın sinyalini vererek "İşçilerimizi, emekli işçilerimizi de
aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de ko-
rumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacıları-
mızla, işçi sendikalarıyla bugün sabah işverenlerle
görüştük. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüz-
deki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla
paylaşacağım” dedi.

CUMHURBASKANI
ADAYINI KONUSMADIK

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6'lı masanın 
gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı,

hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu
ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek adayla seçime gidilmeli" dedi

erdoğan aday
olabİleCeK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup
olamayacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklama
yaptı. Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığı konusunda
anayasal ve yasal bir sorun olmadığını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yö-
nelik tartışmalarının ve CHP Parti Sözcüsü

Faik Öztrak'ın bu konudaki değerlendirmelerinin ve ken-
disiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Özt-
rak'ın kendi konuşmalarından rahatsız olduğunu söyledi.
Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde
aday olamaz" tartışmasını Millet İttifakı'nın, bileşenleri-
nin ve onlara destek verenlerin yaptığını iddia etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te aday olmasının
Anayasa'ya da yasalara da uygun olduğunu belirten
Bozdağ, bu konuda Anayasa'ya ve yasalara aykırı her-
hangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Cengiz’e para
ödemem!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cengiz Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Cengiz'e yönelik eleştirileri gerekçe gösteri-

lerek tazminat ödemeye mahkum edildi. Baş, sosyal
medya hesabında yaptığı şunları söyledi: “Saray rejimi-
nin beşli çetesinin üyelerinden, halka küfreden Mehmet
Cengiz bana bir tazminat davası açmıştı. Bugün öğren-
dik ki dava sonuçlanmış. Ve saray yargısı, Mehmet
Cengiz’e faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte yakla-
şık 35 bin lira ödememi kararlaştırmış. Bu karar mahke-
melerin saraya ve onun beslediği patronlara ne kadar
derinden bağlı olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.
Anlaşılan o ki yandaş patronlar vergi aflarıyla, teşvik-
lerle, şahsa özel servis ihalelerle, garantili ödemelerle
yeterince doymamış ki bir de bizden para istiyor. Bir si-
yasi partinin genel başkanının yaptığı siyasi bir değer-
lendirmeyi, para cezası ile cezalandırmak istiyorlar.
Bizim diyecek tek sözümüz var: Yok öyle yağma, Meh-
met Cengiz’e bu parayı ödemiyorum.”

Temel 
Karamollaoğlu



D EVA Partisi
Esenyurt İlçe
Başkanı Halis

Kahriman, Necip Fazıl
Kısakürek Mahallesi'nde
mahalle muhtarları, STK
temsilcileri ve vatandaş-
larla bir araya geldi. Tür-

kiye'nin içinde bulunduğu duruma
ilişkin eleştiriler yapan ve iktidara
yüklenen Kahriman, “AK Parti
2001'de iktidara 3Y ile göreve geldi:
Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk.
Ama halkıma soruyorum. Bugünkü
koşullara ve şartlara bakın. 3Y'yi en
fazlasını yaşıyor muyzu yaşamıyor
muyuz. Yasaklar maalesef başını
almış gitmiş. Yolsuzluk ha keza.
Yoksulluk ciğerlerimize kadar işle-
miş. Bir kardeşiniz olarak Esenyurt
özelinde söz veriyorum. Türkiye ge-
nelinde ise bu konuda genel başka-
nımızın bilgisi, birikimi, geçmişi ve
tecrübesi mevcut. Şartlar iyi olsa
ben siyaset yapmayacaktım. Ben
kendi hayatımı kazandım ama top-
lumda sıkıntı varsa, komşuda yan-
gın varsa size sıçrar” dedi.

İktidar beceriksiz

AK Parti iktidarını 'beceriksiz' di-
yerek sert bir dille eleştiren
Kahriman, “Devletin kurum-
ları yaprak döker gibi dökü-
lüyor. Tam bir çöküş dönemi
yaşanıyor. Kurumların içi
boşaltılıyor. Liyakatlığın ye-
rini vasıfsız kadrolar aldı.
Eğitim, adalet ve güvenlik
kurumlarına yandaş insanlar
yerleştiriliyor. İstihdam büro-
larına dönüştürülüyor. Dillerin-
den düşürmedikleri tek parti
olumsuz uygulamalarını kendileri
iktidar oldukları için tek adam yöne-
timinde maalesef yapıyorlar. Peki,
size sorayım. Geriye gittik mi gitme-
dik mi? Halkımız neler yaşıyor.
Elektrikten doğalgaza köprü geçişle-
rinden mazota en temel ihtiyaç mal-
zemlerine yapılan her zama zulüm
niteliğindedir. Gençler bilmezler
ancak 2. el ev ve araba vardı. Şimdi
ise sebze ve meyve başladı. Yoksul
olanların fileleri ve sofraları boş kalı-
yor. İktidarın beceriksiz ekonomi yö-
netimi işçi, memur,esnaf, öğrneci,
çiftçi, sanayi ve üreteni etkiliyor. Ka-
zanan ise elbette saray yönetimi. Bir
avuç yandaş kazanıyor. Beşli çeteye
giden rantı kesseler her şey daha

güzel olur” ifadelerini kullandı.

Milletle alay ediyorlar

Ekonomik gidişat üzerinden eleştiri-
lerini sürdüren Halis Kahriman, en-
flasyon konusuna da dikkat çekti.
Kahriman, “Ülkede 2001 yılında en-
flasyon yüzde 28.5. O zaman ne
oldu? İktidar değişti. Mevcutta ise
yüzde 80 civarında. Geçen sene bir
kilogram şeker 2 liraydı. Aradan
geçen sürede 25 lira oldu. Ekmek 1
liraydı, 5 lira oldu. Yıl sonunda 10
lira olur. 130 liralık un şu an 650
lira. Recep Tayyip Erdoğan çıkıp
diyor ki Avrupa ülkelerinde de kriz
var. Vallahi, billahi, tillahi yalan. Bir
hafta önce Avrupa'daydı. Almanya
ve Fransa'da 1600-1800 euro. Tür-
kiye'de 4250 lira. Bir asgari ücret ile
orada vatandaş 900 litre mazot alı-
yor. Bizdekini siz hesap edin 30 lira
üzerinden. Milletin aklıyla alay edi-
yorlar. Savaşta değiliz ama enflas-
yon yüzde 300'lerde. Ekonomi ile
mücadele ediyoruz. Rusya savaşta,

Ukrayna sa-
vaşta

ama
yüzde 13.7 ve 16.7 oran var. Çok sa-
yıda Merkez Bankası Başkanı de-
ğişti. Bankayı boşalttınız. 130 milyar
doları yaktınız. Dolar yok para yok.
Hesap soran veren yok. Böyle bir
şey olabilir mi Allah aşkına. Merkez
Bankası Başkanları mevsimlik işçi
gibi” şeklinde konuştu.

AK Partililer tehdit ediyor

Bir takım AK Paritli isimlerin konu-
şan, eleştiren insanları tehdit etti-
ğini de iddia eden Kahriman, “AK
Partililer bizi tehdit ediyorlar diye
şikayetler alıyorum. Niye diyorum.

Sosyal yardım veriyorlar, onları ke-
seceğiz. Milletimizi muhtaç hale
getirmişler. Akabinde de 3-5 bir şey
veriyorlar, yardım olarak adlandırı-
yorlar. Vatandaşa bir şey verecekse-
niz sağ elin sol eli görmemesi

gerekiyor. Vatandaşın şerefi,
onuru ile oynuyorlar. Milletimizi
rencide etmeden kart vereceğiz,
o gidip kartıyla istediğini ala-
cak. Korkmayın, konuşun.
Hep birlikte konuşup hep bir-
likte kazanacağız” diye ko-
nuştu.

Bizim birikimimiz var

DEVA Partisi'nden de söz eden
Kahriman, “Recep Tayyip Erdo-

ğan geçen gün doğru bir şey dedi.
"Muhalefet partileri bir şey yapmı-
yor". Ben diğer partiler hakkında bir
şey diyemem. Haklı olabilir. Ama
DEVA Partisi ile ilgili yalan söyleye-
mezsin. Çünkü DEVA Partisi Tür-
kiye'nin dertleri ile dertlenen, 100
yıllık tarihimizde görülmemiş bir
çalışma yaptı. Bugüne kadar Türki-
ye'de iktidara gelirler sonra hizmet-
lere başlarlar. Biz ne yaptık? Sayın
genel başkanımızın bilgi ve birikimi
var. Ankara'da yüzlerce kişilik ekip
oluşturuldu. 2 yıl önce Türkiye'nin
eksikleri masaya yatırıldı.  20 eylem
projesi hazırlandı. Hani dedi ya
muhalefet bir şey yapmadı. Biz
yaptık. Zamanı değerlendirmek için
her şeyi projelendirdik” dedi.
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Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen
DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, “Türkiye'de pahalılık
almış başını gidiyor. İnsanlar büyük bir sıkıntı çekiyor. AK Partili bazı isimlerse
konuşan, ses çıkaran insanları tehdit ediyor. Hiç korkmayın, konuşun. Hep 
birlikte konuşup hep birlikte kazanacağız. Dertlere deva olacağız” dedi

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

KORKMAYINKORKMAYINKORKMAYINKORKMAYINKORKMAYINKORKMAYINKORKMAYINKORKMAYIN
KONUSUN!

DEVA Partisi'nin iktidara gel-
mesi durumunda büyük işler
yapacağının da altını çizen
Kahriman, “Yarının DEVA Parti-
si'nin iktidarında 56 maddelik
tarım eylem planı var. Tarımcı-
lar buna bakacak. Hiçbir eksik
olmayacak ve bunlar uygula-
nacak. Bilim ve akla dayalı afet
eylem planı hazırladık. Hiçbir
siyasi partinin yapamadığını
yaptık. İnternette hepsi var. Bi-
liyorsunuz ülkemiz deprem böl-
gesi. Hele İstanbul tam
göbeğinde. En az 200 bin bina-
nın yıkılacağı deniyor. 20 yıldır
iktidarda olanlara soruyorum.

Bugüne kadar ne yaptınız? Ül-
kenin geleceğini düşünmemiş-
ler. Sosyal kurum eylem planı
da burada. Milletimizin eksikle-
rini tespit edip yaptık. Türki-
ye'de dünyanın ikinci Silikon
Vadisi'ni yapacağız. Ali Baba-
can'nın bilgisi, birikimi ve viz-

yonu var. Zengin bir ekonomi
ve Türkiye için projelerimiz
hazır. Yarının Türkiyes'inde 
Ali Babacan önderliğinde mil-
yonların refah seviyesini Av-
rupa standartlarına
taşıyacağız. Size söz veriyoruz”
ifadelerini kullandı.

Önemli işler yapacağız

KORKMAYIN

Kartal’da kurban
pazarı kuruldu
Kartal’da vatandaşların Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini rahat ve temiz bir 
ortamda yapabilmesi için 48 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış pazarı kuruldu

KARTAL Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı,
kurallara uygun hijyenik bir ortamdan alabil-

mesine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kartal Kayma-
kamlığı ve Kartal Belediyesi’nin 2019 yılı için kurban satış
alanı olarak belirlediği Kordonboyu Mahallesi sınırları
içinde yer alan, eski Eczacıbaşı arazisinde çalışmalar
sona erdi. Kartal Belediyesi ekipleri, kurban satış işlemle-
rinin temiz, rahat ve profesyonel olması ama-
cıyla geçici kurban satış alanı olarak kullanılan
alanda yoğun bir çalışma yürüttü. 48 bin metre-
kare büyüklüğündeki alan, düzleştirilip zemine
asfalt kırığı ve mıcır serildi ve arazideki otlar te-
mizlendi. Çadır yerleri işaretlenerek her çadıra
su borusu bağlandı. Alanda yapılan hazırlık ile
96’sı büyükbaş hayvanlar için, 44’ü küçükbaş
hayvanlar için olmak üzere toplam 140 parsel
hazırlandı. Şu ana kadar 42’si büyük 28’i kü-
çükbaş hayvanlar için çadırlar kurulmaya 
başlandı.

Çadır sayısı artacak

Bayrama kadar çadır sayısının her geçen gün
artması bekleniyor. Aydınlatma direklerinin,
mescidin, tuvaletlerin ve otopark alanın yer al-

dığı kurban satış pazarının hazırlanması için Kartal Bele-
diyesi Fen İşleri, Plan Proje, Temizlik, Park Bahçeler ile
Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ekip-
leri, ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Merkezi konumda olan
ve hem sahil yoluna, hem Marmaray’a hem de D100 ka-
rayoluna yakın olan kurban satış alanı, İstanbul’un en
büyük kurban satış alanlarından biri olarak Kurban Bay-
ramı’na dek faaliyette olacak. BURAK ZİHNİ

Lüleburgaz vefa gösterdi
Türkiye’nin aydınlanma yolundaki en önemli 
karakterlerinden biri olan Köy Enstitülerinin 
kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ile Köy Enstitülü şair,
yazar, eğitimci Mehmet Başaran için Mehmet
Başaran Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi

KÖY Enstitülerinin kurulma sürecinde ve
aydınlanma ışığının yayılmasında önemli
pay sahibi olan İsmail Hakkı Tonguç 

ölümünün 62’nci, Mehmet Başaran da 7’nci yılında
Lüleburgaz Mehmet Başaran Meydanı’nda düzen-
lenen bir dizi etkinlikle anıldı. Sunuculuğunu Hami-
yet Gülaçar’ın yaptığı anma etkinliğinin açılış
konuşmalarını ise Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili
Deniz Balaban Şahin, YKKED Lüleburgaz Şube
Başkanı Günsel Solak, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı
adına da İzzet Hongur konuşma gerçekleştirdi. 

Kocatürk ve Coşkun ile söyleşi

Program öncesinde Bilge Duru Arabacı, Enver
Kenar, Aysel Tan ve Muammer Gözlüklü şiir dinle-
tisi gerçekleştirirken, dinletinin ardından Türkiye
Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan
Kocatürk “Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri ve
Mehmet Başaran”, Mehmet Başaran’ın öğrencile-
rinden akademisyen/yazar Zeki Coşkun da 
“İnsansız Eğitim Modeli” konularında söyleşi 
gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından ise etkinlik türkü
dinletisiyle sona erdi. 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi
iş birliğiyle, 9-10 Ekim 2021 ta-

rihinde başlatılan “İBB Teknoloji
Atölyeleri Projesi” ilk me-
zunlarını verdi. Farklı yaş
gruplarından toplam 870
öğrenci için düzenlenen
“Proje Sergisi ve Mezuniyet
Töreni”, Yenikapı’daki Dr.
Mimar Kadir Topbaş Gös-
teri ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Törene katı-
lan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, konuşması önce-
sinde, salonun sergi için dü-
zenlenen bölümünde mucit
öğrencilerle bir araya geldi.
Bazı projelerle ilgili takım li-
derlerinden sunum alan
İmamoğlu, geliştirilen icat-
ları ilgiyle izledi. Daha sonra, öğrencilerin ve velilerin
yoğun ilgisi altında, mezuniyet töreninin bulunduğu bö-
lüme geçen protokol sıralarında çocuklarla birlikte oturdu. 

Yarışmalara katılacağız

Tören; Bakırköy atölyesinden Emre Çiçek, Esenyurt atöl-
yesinden Yusuf Taha Elmas ile veliler Elif Akay ve Özcan
Poyraz Akarsu’nun konuşmalarıyla başladı. Öğrencilerden
Çiçek’in, arkadaşlarına, “Asla pes etmemeleri” yönünde
tavsiyede bulunması, salondan büyük alkış aldı. Boğaziçi
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Günizi Kartal da projenin geçir-
diği aşamalardan öğrencilerin sınavla seçimine, kullandık-
ları eğitim yönteminden bundan sonrası için düşündükleri
yol haritasına kadar farklı konularda detaylı bilgiler aktardı.
Doç. Kartal, “Ayrıca programı tamamlayan öğrenciler ara-
sından belirlenecek bir grupla ileri düzey eğitim ve yarışma-
lara katılım için çalışmamıza da devam ediyoruz” dedi. 

Her çocuk umut veriyor

Günizi’nin ardından konuşan İmamoğlu, karşısında gör-
düğü manzarayı, “Çok güzel” sözleriyle tanımladı. “Bu-
rada cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz var” diyen
İmamoğlu, şunları söyledi:  “Ve onlardan en yüksek
umutla beslenen velileri var. Niçin beslenen diyorum? Ben
de öyle; besleniyorum. Çünkü geleceğe umutla bakmak,
hepimizin belki de en büyük ihtiyacı. Bunu karşılayan bir
yürek var çocuklarımızda ve gençlerimizde. Ben, bunu her

yerde yaşıyorum. Bazen ‘Geleceğe niçin
bu kadar umutla bakıyorsun’ diye yar-
gılayanlar bile oluyor. Ya da ‘Nasıl bu
kadar umutlu olabiliyorsun’ diye sorgu-
layanlar oluyor. Ama herkese tavsiyem;
sadece kendi çocuklarına bakmasınlar,

toplumun civarında gördüğü her çocuk aslında bizi gele-
ceğe dair çok daha umutlu hale getiriyor. Onları çok 
seviyorum.”

Gençlerle kıvanç duyuyorum

Öğrencilerin projelerinin bir kısmını gezme fırsatı buldu-
ğunu aktaran İmamoğlu, “Sunumlarını yaptılar. Bugün
görüyorum ki, çok heyecanlılar. Ürettikleriyle gurur
duyan gözleri ve yürekleri var. O gençlerimizin gözlerin-
deki pırıltıyı öğrenmeye, gelişmeye, üretmeye olan istekle-
rini gördükçe, büyük kıvanç duyuyorum. Gelecekte
başarıya ulaşacak olan ülkeler, teknolojiyi en iyi kullanan
ülkeler olacaklar. Bu açıdan bilim ve teknoloji, hepimiz
için çok kıymetli bir yerde duruyor. Onların yeteneklerini
ortaya koyması için, çocukların ve gençlerin bu alanda
kendilerini geliştirmesi için, yakaladığımız her fırsatı de-
ğerlendirmeli ve onları teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi

“Bunlar için bir zemin oluşturmak, belki de en hayati ko-
nulardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, “Belediyemizin
teknoloji atölyelerini tam da bu amaçla kurduk ve gelişti-
riyoruz. Atölyelerimizde, İstanbul'da yaşayan çocuk ve
gençlere, teknoloji üretiminin temelini oluşturma yö-
nünde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler elbette çok ehil
bir grubun ya da heyetin kontrolünde olmalıydı. Bu ko-
nudaki yol arkadaşlığından dolayı Boğaziçi Üniversite-
si'ne ve emeği geçen bütün eğitimcilere, hocalarımıza

yürekten teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin
katkıları önümüzdeki yıl da devam edecek. Onları yanı-
mızda istiyoruz, beraber yürüyeceğiz. Bunu daha da ge-
liştirmek istiyoruz. Üretecekleri projeleri, ulusal ve
uluslararası yarışmalara katılmak adına iki özel sınıf ça-
lışacak. Üniversitedeki akademisyenlerimizin destekle-
riyle beraber, bizim eğitimcilerin de özel çabalarıyla bu
sınıflarda bulunan öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası
yarışmalara yollayacağız. Ve orada da büyük başarılar
elde etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Çocuklar özgür alanlar istiyor

“Atölyelerin mezunları, gelecekte
teknoloji alanında çok büyük ba-
şarılara imza atacaklar” diyen
İmamoğlu, konuşmasını, “Dün-
yayı değiştirecek projeler olabilir
bunlar. Hatta ülkemize çok
büyük itibar, çok büyük kaza-
nımlar elde edecek projeleri ha-
yata geçirecekler. Buna
inancımız tam. Bu salonda, o
inanç ve o enerji var. Az önce ço-
cuklarla konuşurken gözleri,
beden dilleri… İnanılmaz hazır-
lar. Özgür alanlar istiyorlar.
Sevgi istiyorlar. Saygı istiyorlar.
Çocuklarımızı lütfen hiç kısıtla-
mayalım. Çocuklarımızın istek-
lerini dikkate alalım. Onları
dinlerken, bir yetişkinden öte
dikkatle dinleyelim. Çünkü ina-
nılmaz zekiler, çok kararlılar ve

az önce çocuğumuzun söylediği gibi, asla vazgeçmeme di-
sipline sahipler. O açıdan onlara çok inanıyorum” sözle-
riyle tamamladı. Konuşmaların ardından mezuniyet
törenine geçildi. İmamoğlu, Doç. Kartal ile birlikte, sembo-
lik olarak her proje grubundan 1 öğrenci ve 1 eğitmene te-
şekkür plaketlerini verdi. Plaket töreninin ardından sahneyi
dolduran yeni mezun öğrenciler, İmamoğlu ve beraberin-
deki heyet ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. 
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ATLIKARINCA ALANI İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. 
No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 19.07.2022 Salı günü saat 09:00’de
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 - 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre
işletilecektir.
MUHAMMEN BEDEL : 198.000,00 TL (YüzDoksanSekizBinTürkLirası)
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;
A ) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C ) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2)
deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D ) İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya
(2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
F ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli 
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı tak-
dirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
H ) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli
geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat miktarı
5.940,00 TL (BeşBinDokuzYüzKırkTürkLirası)’den az olamaz.)
I ) İhale dosyası satın alındığına dair belge,
K) Diğer Hususlar :
* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün
bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç
ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL 
adresindeki Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü
olarak da gönderebilirler.
* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)   
* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLAN
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

SELVİ SARITAÇ

Dünyayı DeğıStırecek
BIR PROJE İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş

birliği, ilk meyvelerini verdi. İki
kurum tarafından geliştirilen,
‘İBB Teknoloji Atölyeleri Projesi’
ilk mezunları, belgelerini Başkan
Ekrem İmamoğlu’ndan aldı.
Toplam 870 mezun ve aileleriyle
bir araya gelen İmamoğlu, 
“Atölyelerin mezunları, gelecekte
teknoloji alanında çok büyük
başarılara imza atacaklar.
Dünyayı değiştirecek projeler 
olabilir bunlar” dedi

İBB Teknoloji Atölyeleri İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Müdürlüğü ve Boğaziçi Üni-
versitesi iş birliği ile gerçekleşti-
rilen “İBB Teknoloji Atölyeleri”,
faaliyetlerine 09-10 Ekim 2021
tarihinde başladı. İlkokul düzeyin-
den 4’üncü ve 5’inci sınıf öğren-

cilerinin, ortaokul düzeyinden
6’ıncı ve 7’inci sınıf öğrencileri-
nin, lise düzeyinden ise 9’uncu ve
10’uncu sınıf öğrencilerinin katı-
labileceği İBB Teknoloji Atölyeleri
için 3 bin 500 kişi, teklonojiatol-
yeleri.ibb.istanbul adresi üzerin-
den sınav başvurusu yaptı. Atölye

çalışmalarına katılmaya hak
kazanan öğrenciler, oluşturu-
lan eğitim takvimi ve düzeye
uygun çalışma grupları çerçe-
vesinde 6-7. ve 9-10. sınıflar
8 aylık, 4.ve 5. sınıflar 4 aylık
bir çalışma programına dâhil
oldu. Atölye çalışmalarında 4-
5. sınıf seviyesinde 446 öğ-

renci, 6-7. sınıf seviyesinde 219
öğrenci, 9-10. sınıf seviyesinde
205 öğrenci, 48 eğitmen yer aldı.
Toplam 870 öğrenci ile yaklaşık 8
ay süren eğitimler, 19 Haziran
2022 tarihinde tamamlandı. Atöl-
yelerde; teknoloji tüketicisi değil,
teknolojide yenilikçi icatlar yapan
toplum olma yolunda bireylerin
yetişmesine katkıda bulunmak ve
böylece teknolojide dışa bağımlı-
lığın azalmasını sağlamak hedef-
lendi. Atölye çalışmaları Boğaziçi
Üniversitesi akademisyenleri ta-
rafından planlanan içerikler, müf-
redat ve etkinlikler kapsamında
gerçekleştirildi.

870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ870 öğrencİ seçİldİ

UNESCO’NUN Dünya Miras Listesi’nde yer alan
ve ‘Kara Surları Koruma Alanı’nda kalan Top-
kapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değe-

rini koruyup topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla
2022 yılının ocak ayında gerçekleştirilen kentsel tasarım ya-
rışmasının sonuçları açıklandı. Fatih Belediyesi Topkapı
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen lansmana, Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, juri üyeleri ve şehir plancıları ka-
tıldı. Lansmandan sonra Fatih Belediye Başkanı Turan ve
gazeteciler Kaleiçi Meydanı’na kadar yürüyüp projenin ya-
pılacağı alanı canlı inceledi.

Şehrimize kazandıracağız

Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan düzenlenen yarış-
mayla ilgili “Fatih Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır, TOKİ
iş birliği ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan İs-
tanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun or-

tadan kaldırılması ve bu alanın halka açık yeşil alan olarak
kente kazandırılması amacıyla yoğun bir kamulaştırma faa-
liyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında, Kara
Surları Millet Bahçesi’ni şehrimize kazandırmış olacağız.
Fatih Belediyesi bünyesinde tertiplediğimiz Topkapı Kaleiçi
Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’yla da, şehrimizin kül-
türel mirasını korumayı, görünür kılmayı, bölgenin tarihî
kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun
bir şekilde Fatih’imize yeni bir kamusal mekân kazandır-
mayı amaçladık. Zira burası, Kara Surları Millet Bahçesi
projemizin başlangıç noktasıdır” dedi. HACER KÖSE

Kaleiçi Meydanı
için geri sayım!
Fatih Belediyesi’nin Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi
ve kültürel değerini ortaya çıkartmak için düzenlediği
‘İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı 
Kentsel Tasarım Yarışması'nın sonuçları açıklandı Mimar Batu Kepekçioğlu ve ekibi İETT otobüslerinin

kaldırılmasıyla meydana etkinlik alanı inşa edilmesini
planlandıkları projeyle birinci oldu.125 bin liralık
ödülün de sahibi olan ekip, çay bahçesi, seyir terası
gibi yerlerin de bulunduğu projeyle doğa ile tarihin 
iç içe olmasını ve meydanın halkın kullanabileceği
bir hale getirilmesini amaçladı. 

İTÜ ödül aldı
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Dr.
Sedat Üründül Anaokulu; MEB’in
teşvik ettiği eTwinning Platformu
kapsamında gerçekleştirdiği
başarılı projelerden dolayı “Ulusal
Kalite Etiketi” almaya hak kazandı

DR. SEDAT Üründül Anaokulu, 2021-
2022 yılı arasında 8 farklı uluslararası
eTwinning projesine dahil olarak çalış-

malarını sürdürdü. Projeler doğa gözlemi, doğa
sevgisi ve doğal yaşamı koruma bilinci, kültürler-
arası bilgi alışverişi, duyguları anlama ve onları
ifade etme becerilerinin desteklenmesi, İngilizce ile-
tişim yetkinliklerinin artırılması, çevre ve doğa ara-
cılığıyla matematik etkinliklerini keşfetme gibi
birçok konuyu kapsadı. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin kullanımı aracılığıyla Avrupa ülkelerinde okul
iş birliğini teşvik etmek için oluşturulmuş bir plat-
form olan eTwinning, katılımcı okullar arasındaki
iletişimi ve iş birliğini geliştirerek, proje yapmayı ve
proje geliştirmeyi hedefliyor. eTwinning projeleri
sayesinde öğretmenler; Avrupa’nın farklı ülkele-
rinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında
fikir sahibi olurken, farklı öğretim yöntemlerini ta-
nıyarak, yabancı dil ve mesleki açıdan kendilerini
geliştiriyor. Öğrenciler ise projeler aracılığıyla farklı
kültürleri tanıyarak, aralarındaki iş birliğini artırı-
yor ve yabancı dil ve eleştirel düşünme becerilerini
geliştiriyor.
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T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2012/1500 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar, Adnan Kahveci 
Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Uludağ Caddesi, No:4, Platin Residance'ta kain, 984 ada, 2 nolu
parselde kayıtlı kargir binanın, 6. Katta, 5/160 arsa payına tefrikli (28) nolu mesken'in tamamıdır.
984 ada, 2 nolu parsel: Söz konusu parsel üzerindeki bina, Platin Residance olarak adlandırılmıştır.
Parsel çevre duvarı mevcut olup bakımlı peyzaj düzenine sahiptir. Kamelya ve kapalı otopark imkanı 
bulunmaktadır. Toplu taşıma ile ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz konum olarak Yeşilkent-3
Sitesinin hemen güneyinde, Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun hemen yanında bulunmaktadır. Kapalı
Halk Pazarı, Uyum Çarşı, Paradise AVM, eğitim kurumlarına ve sosyal alanlara yürüme mesafesindedir.
Konu taşınmazın bulunduğu Blok; Bodrum+Zemin+7 Normal ve Çatı katlı olarak, betonarme karkas 
sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 12 yıllıktır.
(28) Numaralı Mesken: Binanın 6. Katında ve kuzey batı cephesinde yer almaktadır. Daire borçlu Fehmi
Türk tarafından kullanılmaktadır.  Daire; 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, WC, antre, hol ve 1
balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Malzeme özelliği olarak; Salon ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavanlar
kartonpiyerlidir. Mutfakta dolaplar laminat, tezgah granittir. Ankastre ürünler mevcuttur. Pencereler PVC
doğramadır. İç kapılar ahşap, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, kabinli küvet, klozet ve
lavabo mevcuttur. Dairede ısıtma amaçlı kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Daire 
standart malzeme özelliklerine sahiptir. Meskenin brüt alanı: 142,00 m2, net alanı: 110,78 m2'dir.
Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Uludağ Caddesi, No:4, 

latin Residance, 6. Kat, D:28 Beylikdüzü  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.433,60 m2  
Arsa Payı : 5/160
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü - Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planında Emsal:

2.00, Hmax: 24.50 m yapılaşma şartı ile "Konut" alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 28/07/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 29/08/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, Aymerkez

Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-
rinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacak-
lıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1500 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.15/06/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1650831)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1650434)

ESAS NO : 2021/155 Esas
KARAR NO : 2022/49

1-Ankara  ili, Altındağ ilçesi Konsolosluklar Mah..
Cilt no:118Hane no :9108 BSN :1 de nüfusa kayıtlı
Abounaaj ve Radıa oğlu 15/01/1971 doğumlu da-
vacının nüfusta kayıtlı Eyad Ibrahım olan adının
Türk Medeni Kanununun 27. Maddesi uyarınca
EYAD  olarak, değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt
ve tesciline, 2-Ankara  ili, Altındağ ilçesi Konsolos-
luklar Mah.. Cilt no:118Hane no :9108 BSN :3 de
nüfusa kayıtlı Eyad Ibrahım ve Alıa Mustafa oğlu
24/01/2007 doğumlu davacı küçüğün nüfusta 
kayıtlı Ibrahım Eyad olan adının Türk Medeni 
Kanununun 27. Maddesi uyarınca İbrahim olarak,
değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve tesciline karar
verildi.  23/06/2022

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 
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Başakşehir Müzik
Akademisi öğrencileri,
Bahçeşehir Gölet 
Arena’daki yıl sonu 
konserinde konuklara
müzik ziyafeti sundu.
Başakşehirlilerin yoğun ilgi
gösterdiği konserde
Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu da
gençlerle birlikte sahnede
şarkı söyledi

B aşakşehir Belediyesi’nin başarılı bir şekilde yürüt-
tüğü akademilerde, dolu dolu geçen eğitimlerin
ardından mezuniyet törenleri sürüyor. Başakşehir

Müzik Akademisi’nin yıl sonu konseri, Bahçeşehir Gölet
Arena’da gerçekleştirildi. Akademi öğrencileri, muhteşem
bir geceye imza attı. Yıl sonu konserine katılan Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle birlikte sah-
nede şarkı söyledi.

Sahne Başakşehirli gençlerin

“Bu akşam sahne gençlerimizin!” diyen Başkan Kartoğlu,
“Eğitim dönemi boyunca çok çalıştılar, çok çabaladılar. Bir
yandan okullarına, diğer yandan kurslarına devam ettiler.
Tüm öğrencilerimizi ve akademimizde aldıkları eğitimle
hayallerini gerçeğe dönüştüren, konservatuvarı kazanan
gençlerimizi kutluyorum.” diye konuştu. Konservatuvar
kazanan gençlerin Başakşehir Müzik Akademisi ile bağla-
rının kopmadığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Biz, on-
ları bırakmıyoruz. Eğitimlerine devam etmenin yanında
bilgi evlerimizde stajyer öğretmen olarak görev yapıyorlar.
Eğitmenlerimiz; çocuklarımıza, gençlerimize değer katıyor.
İlmek ilmek işliyorlar müzik sevgisini.” değerlendirmesinde
bulundu.

13 branşta müzik eğitimi

Başakşehir Müzik Akademisi’nde, her yıl 200 öğrenciye
eğitim veriliyor. Lise ve üniversite öğrencileri, Türk müziği
nazariyatından konservatuara hazırlık derslerine kadar
toplam 13 branşta eğitim alıyor. 3 yıl önce faaliyete geçen
konservatuara hazırlık sınıfı sayesinde ise bugüne kadar 26
Başakşehirli genç, Türkiye’nin önde gelen güzel sanatlar
fakültelerini kazanma başarısı gösterdi.

YAKUP TEZCAN

Sahnede bİr
beledİye başkanı!

Başakşehir grafiker
yetistirecek
Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Akademi bünyesinde hayata geçirilen Editörlük ve
Grafik Tasarım Atölyesi’nde eğitimler başladı. İlk dönem eğitimlerinde kursiyerlere grafik
ve kelime sanatının püf noktaları uzman eğitmenler eşliğinde öğretilecek

HAYATA geçirdiği proje-
lerle yerel yönetimlere
örnek olan Başakşehir

Belediyesi, Yeni Medya Akademi
ile medya sektörüne yeni isimler
kazandırmaya ara vermeden
devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgi
gösterdiği Radyo Akademi, You-
Tube Akademi, Gazetecilik ve Yeni
Medya Okulu, Sinema Okulu ile
Dublaj Okulu’nun ardından şimdi
de Editörlük ve Grafik Tasarım
Atölyesi’nde eğitim-
ler Başakşehir Living
Lab İnovasyon ve
Teknoloji Merke-
zi’nde başladı. Ala-
nında deneyimli
isimlerin eğitim vere-
ceği Editörlük ve
Grafik Tasarım Atöl-
yesi 6 hafta boyunca
devam edecek. Keli-
melerin sanata dö-
nüşeceği editörlük

derslerinde kursiyerlere editörlük
mesleğinin genel tanımlarından
editörün sahip olması gereken
özelliklere kadar geniş bir yelpa-
zede eğitim verilecek. Türkçenin
doğru kullanımından noktalama ve
imla kurallarına, sektörün farklı
alanlarında görev yapan editörlerin
iş tanımlarının yanı sora teorik ve
pratik alanda kursiyerlere deneyim
kazandırılacak. Yazılı, görsel, yeni
medya alanlarında editör olmak is-

teyen kursiyerlere, editörlüğün in-
celikleri ve gereklerini tecrübele-
rimle harmanlayarak aktarılacak.

Hayallerin sınırı yok

Editörlük eğitimlerinin yanı sıra
kursiyerlere hayal dünyalarının sı-
nırlarını zorlayacakları grafik eği-
timleri de verilecek. Grafik
alanında profesyonel olarak kulla-
nılan İllustratori, Adobe Photos-
hop ve InDesign programlarında

uygulamalı eğitim-
ler yapılacak.
Temel işlemlerden,
gazete haber ku-
pürleri oluştur-
maya, dergi
kapağı hazırla-
maktan çizim tek-
niklerine kadar
kursiyerlere uygu-
lamaları gereken
yol haritası 
verilecek.

Başakşehir 
Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu



 
 

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 
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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

6 15 MART 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Norveç’in başkenti Oslo’da barlar sokağındaki silahlı saldırıda 
iki kişi öldürüldü. LGBTQ topluluğu içinde popüler olan bir barın 
hedef alındığı saldırıyla ilgili terör soruşturması yürütülüyor

NORVEÇ’IN başkenti 
Oslo’nun merkezinde 
bar ve gece kulüplerinin 

bulunduğu bir sokakta gerçek-
leştirilen silahlı saldırıda iki kişi 
öldü, en az 21 kişi de yaralandı. 
LGBTQ topluluğu içinde popü-
ler olan “London Pub” adlı bara 
ateş açan saldırganın daha sonra 
bu mekânın yanındaki barları da 
hedef aldığı açıklandı. Norveç 
polisi, saldırının faili olduğu 
düşünülen bir kişinin gözaltına 
alındığını duyurdu. Şüphelinin 
İran kökenli bir Norveç vatan-
daşı olduğunu bildiren Polis, 
daha önce bıçak ve uyuşturucu 
bulundurma gibi daha hafif suç-
lara karışan şüphelinin, Norveç 
istihbaratı tarafından bilinen 
bir isim olduğunu ifade etti. Bir 

tabanca ve bir otomatik silah 
da ele geçiren Polis, olayı terör 
saldırısı olarak değerlendiriyor.

Başbakan’dan destek
Saldırının ardından bugün Os-
lo’da yapılması planlanan Onur 
Yürüyüşü dâhil tüm etkinlikler, 
polisin tavsiyesi üzerine iptal 
edildi. Norveç Başbakanı Jonas 
Gahr Støre, Facebook’ta paylaş-
tığı mesajda, “Bu gece Oslo’daki 
London Pub’ın dışında gerçek-
leşen saldırı, masum insanlara 
yönelik acımasız ve derinden 
sarsıcı bir saldırıydı” dedi. Sal-
dırının LGBTQ topluluğunda 
korku ve üzüntüye neden oldu-
ğunu belirten Norveç Başbaka-
nı, “Hepimiz sizin yanınızdayız” 
ifadesini kullandı.

NORVEC’TE 
SiLAHLI SALDIRI

Almanya’da okulların 
kapanmaya başla-
masıyla girilen tatil 

sezonu nedeniyle havaliman-
larında yaşanan personel 
sıkıntısına çözüm arayışı sü-
rüyor. Aralarında Alman Sivil 
Havacılık Ekonomi Birliği’nin 
(BDL) de yer aldığı sektör 
temsilcisi kurumlar sorunun 
giderilmesi amacıyla Türki-
ye’den havalimanı personeli 
getirilmesi için başlatılan süre-
cin hızlandırılmasını bekliyor. 
BDL, Türkiye’den getirilmek 
istenen 2 bin işçi için talep 

edilen özel iznin Alman 
makamlarınca bir an önce 
verilmesini ümit ediyor. BDL 
sözcüsü bugün konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Bunun 
çok hızlı bir şekilde gerçekle-
şeceğini umut ediyoruz” dedi. 

Aranan şartlar
Alman haber ajansı dpa, 
Türkiye’den gelmesi planla-
nan 2 bin işçi ile ilgili gerekli 
incelemelerin altı hafta içinde 
bitebileceğini ve bu kişilerin 
yaz sezonu bitmeden Alman-
ya’daki havalimanlarında çalış-

maya başlayabileceğini belirtti. 
Almanya’da bu pozisyonlar 
için uygun aday olmadığını 
belirten havacılık sektöründen 
birlikler geçtiğimiz haftalarda 
Almanya Çalışma Bakanlığına 
sundukları teklifte Türki-
ye’den 2 bin işçi getirebilmele-
ri için yasal engellerin kaldırıl-
masını talep etmişti. Teklifte, 
Almanca konuşabilen kalifiye 
işçi bulunması için İstan-
bul’daki bir firmayla anlaşıldı-
ğı belirtilmişti. Alınacak işçi-
lerin A2 seviyesinde Almanca 
bileceği, tehlikeli maddelerle 

ilgili olarak Uluslararası Hava 
Taşımacılığı (IATA) standart-
larını karşılayabilecek düzeyde 
eğitim almış olacağı açıklan-
mıştı.
Pandemi etkisi
Almanya dâhil bazı Avrupa 
ülkelerindeki havalimanları ve 
havayolu şirketleri, pandemi 
kısıtlamalarının iki yılı aşkın 
bir sürenin ardından kaldırıl-
ması sonrası personel sıkıntısı 
yaşıyor. Pandemide havayolu 
şirketleri ve havalimanları, 
personel sayılarında kesintiye 
gitmişti.

ALMANLAR TURK ALMANLAR TURK 
iiSCSCii BEKL BEKLiiYORYOR

ABD’DE KURTAJ YASAKLANABABD’DE KURTAJ YASAKLANABiiLLiiR!R!

Almanya’da tatil sezonu nedeniyle havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısında çare Türkiye olarak 
görülüyor. Havalimanı işletmecileri 2 bin Türk işçi için talep edilen özel iznin hızla çıkmasını umut ediyor

Bangladeş ve Hindistan’ı etkisi altına alan muson yağ-
murlarının neden olduğu seller, özellikle ülkelerin ku-
zeydoğusunda yer alan bölgelerde insani krize yol açtı

SÖZ konusu ülkelerde 
sel ve heyelanlardan 
8 milyona yakın kişi 

etkilenirken can kayıpları son 
bir ayda 200’e yaklaştı. Hindis-
tan’da yağışların neden olduğu 
olaylarda en fazla can kaybı, 
Barak Nehri’nin içinden geçtiği 
Assam eyaleti başta olmak 
üzere, Meghalaya ve Arunaçal 
Pradeş eyaletlerinde yaşandı. 
Assam’da nisandan beri 3 bin 
510 köyde 3,3 milyondan fazla 
insanın etkilendiği sel ve heye-
lanlarda yaklaşık 118 kişi haya-
tını kaybetti. Eyaletin 2’nci en 
büyük şehri Silchar’ın yaklaşık 
yüzde 80’i sular altında kaldı. 
Yetkililer, sel bölgesini havadan 
haritalandırmak ve ulaşılması 
güç yerlere yardım malzemeleri 
taşımak için Cachar bölgesine 
iki insansız hava aracı konuş-
landırdı. Hindistan’da iklim 
değişikliği ve çevre konularında 
çalışmaların yayımlandığı inter-
net platformu Ground Report’a 
göre, muson yağmurlarının yılın 
bu döneminde ülkenin belli 
yerlerinde sel ve heyelanlara yol 
açtığı bilinse de uzmanlar, iklim 
değişikliğinin etkisiyle yağışla-
rın şiddetinin önceki yıllara kı-
yasla çok daha yüksek seyrettiği 
görüşünde. Bangladeş’te hafta-
lardır devam eden yağışların yol 
açtığı seller, ülkenin kuzeydo-
ğusunda bulunan Surma Nehri 
kıyısındaki yerleşim yerlerini 
vurdu. Sylhet şehrinin yüzde 
70’i, Sunamganj’ın ise yüzde 
60’ı sular altında kaldı. Bölge-

deki şiddetli yağışlardan 4,5 
milyondan fazla kişi etkilendi, 
mayıs ayından bu yana hayatını 
kaybedenlerin sayısı 73’e çıktı. 
Can kayıpları daha çok Sylhet, 
kuzey ve orta Mymensingh ve 
Rangpur’da yaşandı. Şiddetli 
yağışlar, ülkenin ikinci en büyük 
şehri Chittagong’da da heye-
lana yol açtı. Bunun yanı sıra 
seller nedeniyle Bangladeş’te 75 
bin hektardan fazla çeltik arazi-
si ile 300 bin hektar ekim alanı 
zarar gördü. Bangladeş hükü-
meti, krizle mücadele adına 2 
binin üzerinde kurtarma ekibi 
görevlendirdi.

İçme suyuna ve 
gıdaya erişim zor
Bangladeş’te 10’u aşkın ilçede 
sel nedeniyle evlerinde mahsur 
kalan yüz binlerce kişiye yar-
dımlar ulaştırılamıyor. Hükü-
met yetkilileri, sadece Sylhet 
şehri için 1400 ton pirinç ve 13 
bin paket kuru gıda yardımı ile 
yaklaşık 3 milyon dolar nakdi 
yardım ayrıldığını belirtse de 
iletişim hatlarının zarar gör-
mesi ve ulaşımın çok daha zor 
olması nedeniyle kırsal alanlar-
da kalanların yaşam mücadelesi 
sürüyor. İçme suyuna erişimleri 
olmadığı için felaketzedelerin 
yağmur suyu içerek hayatta kay-
maya çalıştığı ve kirli su kaynak-
lı salgınların arttığı belirtiliyor. 
Bangladeş Sağlık Bakanlığına 
göre, 18 Haziran’dan bu yana 
yaklaşık 4 bin kişi, kirli suyun 
yol açtığı hastalıklara yakalandı.

Bangladeş’i 
SEL VURDU

Rumlar savaş helikopteri satın alıyor!
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransız “Airbus Helicopters” şirketiyle altı adet savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma 
imzaladı. Savunma Bakanı Petridis, “Türk askeri varlığı karşısında savunma alanında rehavete kapılamayız” dedi

GÜNEY Kıbrıs Rum 
Kesimi, Fransız 
“Airbus Helicopters” 

şirketiyle H145M tipi altı 
adet savaş helikopteri satın 
alma anlaşması imzaladı. 
Anlaşmada altı helikopter 
daha satın alınması seçeneği 
de yer alıyor. Güney Kıbrıs 
Savunma Bakanı Haralam-
bos Petridis, helikopterlerin 
alımıyla “bölgedeki devlet-
lerle işlerlikteki uyumu artı-
rarak çeşitli uluslararası ve 
bölgesel ortaklıkların mevcut 
çerçevesini de güçlendirebi-
leceklerini” söyledi. Petridis, 
anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın 
savunması için büyük önem 

taşıdığını ve aynı zamanda 
Fransa ile diplomatik ilişki-
leri derinleştiren bir adım ol-
duğunu kaydetti. Türkiye’nin 
Ada’nın kuzeyindeki askeri 
varlığının kendilerine sa-
vunma konusunda rehavete 
kapılma imkanı tanımadığını 
belirten Petridis, “Vatanı-
mızın savunması ve ulusal 
güvenliği tartışmaya açık 
değildir” ifadesini kullandı. 
Airbus Helicopters adına 
anlaşmayı Başkan Yardımcı-
sı Olivier Michalon imza-
ladı. Ancak imza töreninde 
anlaşmanın mali boyutuyla 
ilgili bilgi verilmedi. Rum 
medyasına yansıyan haber-

lerde helikopterlerin 
toplam maliyetiyle ilgili 
140 milyon euro rakamı 
telaffuz edilmişti.

Sovyet helikopterleri 
elden çıkarılacak
Güney Kıbrıs, envante-
rindeki Sovyetler Birliği 
döneminden kalma 
silahları elden çıkararak 
silah sistemlerini AB üyesi 
devletlerle uyumlu hale 
getirmeye çalışıyor. Ülke-
nin, 20 yıl kadar önce satın 
aldığı 11 adet Sovyet yapımı 
Mi-35 savaş helikopterini 
eskiyen elektronik sistemleri 
(aviyonik) ve yüksek bakım 

masrafları nedeniyle satmaya 
çalıştığı biliniyor. Sırbistan, 
helikopterlerle ilgilendiğini 
açıklamıştı. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti yönetimi 
ise Güney’in savaş helikop-
teri satın alma girişimini, 
“bölgesel istikrarı tehlikeye 
atan bir provokasyon” olarak 
nitelendirdi.

ABD’DE Yüksek Mah-
keme, kürtaja anayasal 
güvence getiren 50 

yıldır yürürlükteki kararı iptal 
ederek kürtajı anayasal hak ol-
maktan çıkardı. ABD Yüksek 
Mahkemesinin 1973 yılında 
aldığı “Roe v. Wade” olarak 
bilinen karar kadınlara hami-
leliklerini sonlandırma hakkı 
tanıyarak kürtajı tüm ülkede 
yasal hale getirmişti. Muha-
fazakar Cumhuriyetçiler on 
yıllar boyunca kürtajı yasakla-
ma ve kürtaj hakkını sınırlama 
girişimlerinde bulunmuştu. 
Mahkemenin 3’e karşı 6 yar-
gıcın oyuyla alınan kararında 
“Anayasanın kürtaj hakkı diye 
bir hakka atıfta bulunmadığı” 
belirtilerek “kürtajı düzenle-
me yetkisinin halka ve seçilmiş 
temsilcilerine geri verildiği” 
ifadesi yer aldı.

Aşırı bir ideolojinin 
hayata geçirilişi
Karar ülke çapında kürtaj 

hakkı savunucularının yoğun 
tepkilerine, kürtaj yasağını sa-
vunan dindar ve muhafazakar 
kesimlerin ise sevinç gösteri-
lerine neden oldu. Kürtaj hak-
kını savunan Demokrat partili 
Başkan Joe Biden Yüksek 
Mahkeme kararını sert dille 
eleştirerek Mahkeme’yi “aşırı 
bir ideoloji uğruna kadınların 
hayatını tehlikeye atmak”la 
suçladı. Biden, “Yüksek Mah-
keme şimdiye kadar hiç yap-
madığı bir şeyi yaptı. Pek çok 
Amerikalı için temel önemde-
ki bir anayasal hakkı geri aldı. 
Bu, aşırı bir ideolojinin hayata 
geçirilişi ve trajik bir hatadır” 
ifadelerini kullandı.

Ülke ikiye bölündü
Kararın, ABD’de 50 eyaletin 
yaklaşık yarısında kürtaj yasağı 
ilan edilmesine yol açması 
bekleniyor. Nitekim Missouri 
eyaleti karardan birkaç saat 
sonra, tecavüz ve ensest sonu-
cu oluşan hamilelikler dahil 

olmak üzere kürtajı yasakladı-
ğını duyurdu. Demokratların 
yönetimindeki liberal eyalet-
lerden Kaliforniya, Oregon ve 
Washington ise ortak bildiri 
yayımlayarak kürtaj ve doğum 
kontrol yöntemleri dahil 
olmak üzere üreme sağlığı 
alanında hizmetlere erişimi sa-
vunma taahhüdünde bulundu.

BM ve Vatikan’dan açıklama
BM Genel Sekreteri Antonio 

Guterres’in sözcüsü Stephane 
Dujarric kürtajı yasaklamanın 
insanları kürtaj yollarını ara-
maktan vazgeçirmeyeceğini, 
tersine kürtajı daha ölümcül 
hale getireceğini vurguladı. 
BM İnsan Hakları Yüksek 
Temsilcisi Michelle Bachelet 
de kürtaj hakkının iptalini, 
“kadınların insan haklarına 
ve cinsiyet eşitliğine indiril-
miş büyük bir darbe” olarak 
nitelendirdi.

ABD’de Yüksek Mahkeme, kürtajı anayasal hak haline getiren 1973 yılına ait kararı iptal ederek kürtajın yasak-
lanması ya da kürtaj haklarının kısıtlanmasına giden yolu açmış oldu. Başkan Biden karara sert tepki gösterdi
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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 
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leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
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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.
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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
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çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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ESENYURT Beledi-
yesi’nin düzenlediği 
1.Uluslarası Esenyurt 

Halk Dansları ve Müzik Festi-
vali, tüm hızıyla devam ediyor. 
Esenkent Rıfat Ilgaz Açık 
Hava Tiyatrosu’nda gerçekle-
şen festivalin ikinci gününde de 
festival heyecanına ortak olan 
herkes coşku dolu anlar yaşadı. 
Türk Halk Müziği dinletisiyle 
başlayan ikinci gün programı, 
uluslararası halk dansları top-
luluklarının gösterileriyle de-
vam etti. Sahneye çıkan Gür-
cistan, Makedonya, Karadağ, 

Meksika, Bulgaristan, İran ve 
Kuzey Osetya’dan gelen dans 
gruplarının coşku dolu göste-
rileri izleyenlere keyifli anlar 
yaşattı. Farklı kültürlerdeki 
dansçılardan aynı anda “Umu-
dun Şehri Esenyurt” sesinin 
yükselmesiyle festival coşkusu 
birlik ve beraberlik duygusuyla 
taçlandı. İlginin yoğun olduğu 
festivale çok sayıda vatandaş 
katıldı. Vatandaşlar, festivali 
çok beğendiklerini belirterek 
birçok ülke kültürünün Esen-
yurt’ta buluşmasından dolayı 
gurur duyduklarını söyledi.

AILESININ desteği ile henüz 4 
yaşında katıldığı müzik atölyesin-
de piyano ile tanışan, 9 yaşında 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda 
piyano eğitimine başlayan, 12 yaşında 
ise dünyanın en önemli müzik okulların-
dan Mozarteum Üniversitesi’nin üstün 

yetenekli çocukların eğitim gördüğü 
Pre-College piyano bölümüne kabul 
edilen Ağırgöl, Salzburg’da müziksever-
lerin karşısına çıktı. Genç piyanist Ayşe 
Cemre, 24 Haziran akşamı Salzburg 
Havalimanı Amedeus Terminali’nde 
düzenlenen büyük final konserinde 
müzikseverlerle buluştu. Şef Elisabeth 
Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni 
Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano 
konçertosunu seslendirdi. Salzburg’daki 
müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
konserde yeteneği ile göz dolduran genç 
piyanist, herkesi kendine hayran bıraktı.

Başarılarıyla göz dolduruyor
Şef Elisabeth Fuchs’tan konserde 

başarısıyla göz dolduran Ayşe Cem-
re’ye bir de ödül verildi. Genç piya-
nist, 2023 yılında Salzburg Filarmoni 
Orkestrası ile birlikte yeniden sahne-
ye çıkacak ve yeni bir konçerto daha 
çalacak. Ayşe Cemre Ağırgöl, tüm 
Avusturya ve Almanya’nın Bavyera 
eyaletinden 500’ün üzerinde 6-18 yaş 
arası katılımcının yer aldığı “Zeig 
Dein Talent” yetenek yarışmasın-
da ikinci tura kalan 100 kişiden biri 
olmuş, 100 kişinin canlı performans-
larının değerlendirilmesinin ardından 
da Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki 
Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çal-
maya hak kazanan tek piyanist olmayı 
başarmıştı.

DERS EĞLENCE AYARINI IYI YAPIN

Başakşehir’de şarkılar yarıştı

Dünyanın en prestijli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College 
Piyano Bölümü ile Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olan 15 yaşın-
daki Ayşe Cemre Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmo-
ni Orkestrası ile sahneye çıkan tek piyanist olarak Türkiye’yi gururlandırdı

15 YAŞINDA BiR PiYANiSTESENYURT RENKLENDI

Her biri anıt eser gibi

Caz ve klasik müzikseverleri Yaşam 
Vadisi’nde buluşturan Beylikdüzü 
Müzik Festivali başladı. Festival 

kapsamında ilk olarak bu yıl dördüncü-
sü düzenlenen Beylikdüzü Caz Müzik 
Günleri, caz müziğin güçlü seslerinden 
Selen Beytekin’i ağırladı. Yaşam Vadisi 
6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde 
gerçekleşen konserin ilk bölümünde 
dinleyicilere kendi bestelerinden örnek-
ler sunan Beytekin’e; trompette Şenova 

Ülker, tenor saksafonda Batu Şanlıer, 
piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasta 
Ozan Musluoğlu ve davulda Fırtına 
Kral eşlik etti. Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği ve caz müziğin en güzel 
parçalarının seslendirildiği gecede sahne 
performansıyla beğeni toplayan sanatçı, 
dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Yarınlar daha güzel olsun
Festivalin açılış konuşmasını yapan Bey-
likdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut 
Çelik, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz 

Caz Müzik Günleri bizim her zaman 
övünerek anlattığımız işlerden bir tanesi. 
Bu tür etkinliklerle Beylikdüzü’ndeki 
komşularımıza nefes aldırmaya çalışı-
yoruz. Yarınlar daha güzel olsun diye 
sanatı yaşamak ve sanatçıyı yaşatmak 
için gayretimiz var. Sayın başkanımızın 
vizyonu doğrultusunda da çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum ve keyifli bir akşam 
diliyorum.” diyerek sanatçılara çiçek ve 
plaket takdim etti. Beylikdüzün’de caz 
keyfi doyasıya yaşanacak

Beylikdüzü Belediyesi 
tarafından geleneksel hale 
gelen festivalleri bir araya 
getiren ‘Beylikdüzü Müzik 
Festivali’ başladı. Bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen 
Beylikdüzü Caz Müzik 
Günleri ile başlayan 
festivalin ilk gününde caz 
müziğin güçlü seslerinden 
“Selen Beytekin” sahne aldı. 
Ünlü vokal, Yaşam Vadisi’ni 
dolduran müzikseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı

BEYLiKDUZU’NDE
CAZ RUZGARI ESTi

BARIŞ KIŞ

ÖMER FARUK ARPACIK

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi. Bazı öğrenciler 3 aylık 
tatilde tüm derslerden uzaklaşırken özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ise yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Ancak ikisi de 
yanlış. Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz, ailelere ve öğrencilere “Dinlenme-gezme-eğlenme-çalışma katma değerli bir yaz tatili” öneriyor

YAZ tatilinin öğrenciler için yoğun 
geçen bir senenin sonunda ulaşılan 
uzunca bir mola olduğunu belirten 
Akademisyen-Yazar, Eğitim Danış-
manı Ecehan Ersöz, “Neredeyse 3 
aya yakın bir zaman döneminden 
bahsediyoruz ki bu da senenin 
dörtte birine denk geliyor. Ben bu 
sürenin önce güzel bir dinlenme 
dönemiyle sonrasında da yorma-
yan bir tempoda hem çalışma hem 
dinlenme şeklinde planlanmasını 

tavsiye ediyorum. Çünkü öğrenciler 
hangi sınıfta olurlarsa olsunlar belli 
dönemler sonunda sınavlara giriyor-
lar. Sınavda başarılı olmak düzenli 
tekrar ve bilgi birikimi ile mümkün. 
O sebeple ibreyi bütün yaz eline 
kitap almamak ile yoğun tempoda 
çalışmak arasında bir yerde tutmak 
gerekiyor. Özellikle düzenli tekrar 
bilgi kalıcılığını artıyor” dedi.

Hepsi bir arada olsun
Dinlenme, gezme, arkadaş buluşma-
ları gibi keyifli aktivitelerin arasında 

belli bir çalışma düzeninin 
de yer alması gerektiğini ak-
taran Ersöz, “İlaveten yazın 
okul rutininin getirdiği ödev 
veya sınav gibi yetiştirilme-
si gereken sorumluluklar 
olmadığından daha esnek 
bir planlama yapabilirler ve 
kendi çalışmak istedikleri 
konulara daha rahat yönele-
bilirler. Üzerlerinde zaman 
baskısının olmaması öğrenmeyi daha 
keyifli hale getirebilir. Bir diğer 
önemli noktada bazen anlaşılmakta 
zorlanılan konular farklı bir mekân-
da, ortamda çalışıldığında daha 
akılda kalıcı olabiliyor. Örneğin 
bir şehir değiştirdiğimizde mevcut 
rutinimizden ve konfor alanımızdan 
çıkıyoruz. Bu durum dikkatimizin ve 
farkındalığımızın artmasını sağlıyor. 
Bunu da dikkate almakta fayda var. 
Özetle dinlenme-gezme-eğlenme-ça-
lışma katma değerli bir yaz tatilinin 
kilit bileşenleri diyebilirim” diye 
konuştu.

Enerjiyi verimli kullanın
Geçtiğimiz haftalarda liselere ve 
üniversitelere giriş sınavına giren öğ-

rencilerin sınav döneminde 
büyük emek ve performans 
sergilediklerini kaydeden 
Ersöz, “Son derece yoğun 
geçen bir dönem sonrasın-
da yazın artan enerjilerini 
verimli kullanmaları ve yaz 
aylarını kendilerine katkı 
sağlayacak şekilde planla-
maları çok önemli. Gelecek 
Tasarımcısı kitabımda bah-

settiğim üzere bir kişinin hayattaki 
en önemli tasarımının kendi geleceği 
olduğunu düşünüyorum. Zira herkes 
kendi geleceğinin tasarımcısıdır. 
Gençlerin geleceklerini tasarlamala-
rı kendilerine yatırım yapmaları ile 
ilişkili. Bunun da yaşamdaki fırsatla-
rı yakalamalarında hazırbulunuşluk 
sağlayacağı bir gerçek. Konfüçyüs’ün 
‘Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık 
olmadan başarısızlıkların ortaya 
çıkması kesindir’ sözü de başarının 
kısa vadeli bir süreç olmadığını net 
olarak açıklıyor. Yaz tatili gibi uzun 
bir dönemi boşluğa düşmeden, doğ-
ru bir şekilde yönetmek de kişinin 
geleceğine yapacağı yatırım için işte 
bu yüzden oldukça önemli” ifadele-
rini kullandı. 

AYNUR CİHAN

Ecehan Ecehan 
ErsözErsöz

Esenyurt tarihinde ilk olan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 
birbirinden renkli görüntülerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, 
ülkelerinin kültür elçiliğini yapan dans gruplarının gerçekleştirdiği 
performanslarla müziğin ve dansın birleştirici gücü tüm Esenyurt’u sardı

TÜRK sanat müziğine 
yeni eserler kazandır-
mak amacıyla düzenle-

nen 1. Altın Başak Türk Sanat 
Müziği Beste Yarışması’nın 
finali Bahçeşehir Gölet’te ya-
pıldı. Yeni nesillere Türk sanat 
müziğini benimsetme ve Türk 
sanat müziğine katkı sağlama 
amacıyla düzenlenen yarışma-
ya Türkiye’nin dört bir yanın-
dan bestekârlar katıldı. Final 
akşamında sevilen sanatçı 
Melihat Gürses de sahne aldı.
Kültür sanatın şehri Başak-
şehir’de düzenlenen 1. Altın 
Başak Türk Sanat Müziği 
Beste Yarışması’nın finalinde, 
jüri üyelerinin ilk değerlen-
dirmesinde belirlenen 10 eser 
yarıştı. Finale kalan 10 eser 
Bahçeşehir Gölet sahnesinde 
yeniden seslendirildi. Yapılan 
jüri değerlendirmesinin ardın-
dan dereceye giren bestekârlar 
ödüllendirildi. Yarışmada 
sözleri Hüseyin Balkancı, 
bestesi Özdemir Hafızoğlu’ya 
ait “Ayrılsak Da Seviyorum 
Ben Seni” isimli eser birin-
cilik ödülüne layık görüldü. 
Bestekâr Burhan Atik ve söz 
yazarı Hasan Karakuş’un 
“Daha Kaç Yıl Sürecek” isimi 
eseri ikinci, bestekâr Kemal 

Külah ve söz yazarı Mihrinaz 
Ferhan Arduç’un “Özlemin 
Sürgüne Gönderir” adlı eseri 
üçüncü oldu. Bahçeşehir Mu-
siki Derneği Özel Ödülü’ne ise 
bestekâr Salih Yorgancı ve söz 
yazarı Rüştü Okyar’ın “Her 
Sokağı Her Caddesi Başakşe-
hir” isimli eseri layık görüldü.

KONYA’DA, Mevlana 
Müzesi’nin bahçesindeki 
Selçuklu Sultanı Alaeddin 

Keykubat’ın ‘gül bahçesi’ olarak 
bilinen bölümde Mevlevilerin mezar 
taşları sergilenmeye başladı. Müze 
Müdürü Dr. Naci Bakırcı, mezar 
taşlarının gül bahçesinin tapu senedi 
niteliği taşıdığını belirterek, ‘’İnşal-
lah burada sergilediğimiz mezar taş-
ları Mevlana Müzesi gül bahçesinin 
tapu senedi olur” dedi. Türkiye’de 
Ayasofya ve Topkapı müzelerinden 
sonra en çok ziyaretçisi olan Mev-
lana Müzesi’ne, ek müze binası için 
‘gül bahçesi’ olarak bilinen bin yıllık 
alanda 2017 yılında kazı yapıldı. 
Kazılarda Mevlevilere ait olduğu 
düşünülen kemikler ve mezar ka-
pakları bulundu. Aradan geçen süre 
sonunda, mezarların üzeri toprakla 
kapatıldı. Selçuklu Sultanı Alaed-
din Keykubat’ın ‘gül bahçesi’ eski 
görünümüne kavuşmaya başladı. 
Müzedeki Mevlevilere ait mezar 
taşları da burada sergiye açıldı. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren 
Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci 
Bakırcı, “Çok öncesine gittiğimizde 
Mevlana Külliyesi’nin oturduğu alan 
Selçuklular döneminde Alaeddin 
Keykubat’ın gül bahçesi olduğu ve 
Mevlana ailesine buranın vakfedil-
diği yönünde bilgilerimiz var” dedi.



TEKNIK direktör Jorge Je-
sus’un raporu doğrultusunda, 
ön libero olarak da görev ala-

bilecek orta saha oyuncusu arayan 
Fenerbahçe , Portekizli teknik ada-
mın eski öğrencisi Willian Arao’nun 
transferinde büyük ilerleme kaydetti. 
Sarı lacivertliler, futbolcunun kulübü 
Flamengo ile pazarlık masasına otu-
rurken 
Bre-
zilya-
lılar 5 
milyon 
Euro’dan 
kapıyı açtı. 
Sarı lacivert-
liler ise pazarlığa 
3 milyon Euro’dan 
girerken iki kulübü de 
tatmin edecek bir orta yol 
bulunduğu ve küçük pürüzlerin 
kaydığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin 
29 yaşındaki ön liberoyu da ikna 
ettiği, Flamengo’unun ‘Tamam’ 
demesinin ardından imzaların atıla-
cağı belirtildi.

Çok yönlü bir oyuncu olacak
Willian da, Jorge Jesus’la tekrar 
çalışacak olmaktan dolayı büyük 

memnuniyet duyduğunu, kariyeri-
ne Avrupa’da devam 
etmek istediğini 
belirtti. 2016’dan 
bu yana Flamen-
go’da oynayan ve 
kırmızı siyahlı-
larla 300’den 
fazla maça 
çıkan 29 ya-
şındaki oyuncu 
genelde ön libero 
olarak değerlen-
dirilse de 

merkez orta saha ve stoper olarak 
da oynayabiliyor. Arao bu sezon 

Flamengo’da 30 maça çıkarken 
5 gol ve 2 asistlik performans 

sergiledi.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

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

İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

26 HAZİRAN 2022 PAZAR

OLIVEIRA 
HAREKETI

TAKIMIN başına dünyaca 
ünlü Portekizli teknik di-
rektör Jorge Jesus’u getiren 

Fenerbahçe ‘de gözler tamamen 
transfere çevrilmiş durumda. Hem 
Şampiyonlar Ligi’nde gruplara 
kalmak hem de bu sezon şampiyon 
olmak isteyen Sarı Lacivertli ekip 
işi sıkı tutuyor. Jorge Jesus’un al-
ternatifli transfer listesi için yoğun 
çaba harcayan yönetim, özellikle 
listenin ilk sıralarında isimler 
için baskısını arttırmış durumda. 
Ancak Fenerbahçe’ye bu kez kötü 
haber geldi. Lincoln Henrique ve 
Bruma transferlerinin ardından ön 
libero için arayışlarını hızlandıran 
Sarı Lacivertli ekip, Belçika ekibi 
Lommel’de forma giyen Vinicius 
Souza’yı gündemine aldı. 

Teklifi reddedildi
Sky Sports muhabiri Anthony Jo-
seph’in haberine göre, adı birçok 
takımla anılan 23 yaşındaki oyuncu 

için Fenerbahçe’nin 4.3 milyon 
sterlin teklif ettiği aktarıldı. Belçi-
ka ekibi Lommel’in Vinicius Souza 
için 8 milyon sterlin talep ettiği 
belirtilirken Celtic, Ajax, PSV, Bo-
logna ve Club Brugge’un oyuncuyu 
kiralık olarak kadrosuna katmak 
istediği kaydedildi. Geçtiğimiz 
sezonu bir diğer Belçika ekibi Me-
chelen’de geçiren Vinicius Souza, 
2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.WILLIAN ARAO’DA 

MUTLU SON YAKIN

SPOR Toto 1’inci Lig’de ku-
lübün futbol şubesinin Dani-
markalı spor adamı Rasmun 

Ankersen’in ortak olduğu yatırım şir-
keti Sports Republic’e devir sürecinin 
sonuçlanmasını bekleyen Göztepe’de 
kadro dışı olan İrfan Can Eğribayat’a 
yeni talip var. Adı Trabzonspor ve 
Galatasaray’la anılan 24 yaşındaki 
file bekçisine memleketi Adana’nın 
ekiplerinden Adana Demirspor talip 
oldu. Adana Demirspor’un oyuncu 
için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu 

öğrenildi. Göztepe’ye 2 yıl önce Ada-
naspor’dan gelip yabancı kalecilerin 
önünde 1 numaralı file bekçisi olan 
İrfan Can, ilk sezonunda 35, geçen 
sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper 
Lig’den düşen Göztepe’de mart ayında 
oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 
ardından kendisine tepki gösteren 
taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı 
bırakıldı. Satış listesine konulan ka-
leciye dönüş yolu kapatılırken, bon-
servisinden iyi bir gelir elde edilmesi 
planlanıyor.

Alfred Gomis’in per-
formansından memnun 
olmayan Rennes, millî 

kaleci Doğan Alemdar’ın gelişim 
sürecini de destekleyecek tecrübe-
li bir isme yönelirken listenin ilk 
sırasında Galatasaray’dan Fernan-
do Muslera’nın olduğu belirtildi. 
Transferde hareketli bir döneme 
giren Galatasaray ‘da bir de 
sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ligue 
1 ekiplerinden Rennes, Fernando 
Muslera’nın transferi için 
devreye girmiş durumda. 
Rennes Sportif Direktörü 
Florian Maurice, Fener-
bahçe ‘den Kim Min-ja-
e’nin transferi adına uğraş 
verirken takımın ihtiyaçları 
doğrultusunda Galatasa-

ray’dan Fernando Muslera’nın da 
ismi gündeme geldi. Alfred Go-
mis’in performansından memnun 
olmayan Rennes, millî kaleci Do-
ğan Alemdar’ın gelişimine destek 
olacak tecrübeli bir isim transfer 
etmek istiyor. Bu noktada Romain 
Goyat, Galatasaray’dan Fernando 
Muslera’nın listenin ilk sırasında 
yer aldığını belirtti. Yann Sommer 
ve Steve Mandanda’nın da olduğu 
transfer listesinde öncelik Urugu-

aylı kaleciye verilmiş durum-
da. Haber Fransız basınında 
yer bulurken Haziran 2024’e 
kadar sözleşmesi bulunan 36 
yaşındaki kalecinin 2 milyon 
euro düzeyinde bir bonser-
visle kadroya katılabileceği 
aktarıldı. 

İrfan Can’ın talipleri artıyor

Muslera’ya teklif gelebilir

Süper Lig’de bu sezon 4-5 takviye yaparak yoluna devam etmek isteyen ve şampiyon-
luk hedefini bu sezon Jorge Jesus’la taçlandırmak için kolları sıvayan Fenerbahçe’de 
gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertliler’in Lommel forması 
giyen Vinicius Souza için yaptığı 4.3 milyon sterlinlik teklifin reddedildiği ortaya çıktı

FENERBAHÇE’YE 
KÖTÜ HABER

Yönetim, Jorge Jesus’un talebi 
doğrultusunda, transferlerin 
büyük bölümünü Dinamo 

Kiev ile 20 Temmuz’da oynanacak 
olan ilk maça yetiştirmek için yoğun 
mesai harcıyor. Tecrübeli teknik 
adamın en önem verdiği takviyeler-
den biri, orta saha... Willim Carvalho 
ve Willian Arao’da istediği kadar 
yol katedemeyen Sarı-Lacivertliler, 
rotayı Sergio Oliveira’ya çevirdi. 30 
yaşındaki oyuncu geçen sezonun 
ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak 
geçirmişti. İtalyan ekibi, 13.5 milyon 
Euro’luk satın alma opsiyonunu 

kullanmadı. Porto’nun kadroda 
düşünmediği tecrübeli yıldız, Jesus 
tarafından istenince yönetim hareke-
te geçti. A Bola Gazetesi, Fe-
nerbahçe ’nin ilk resmi teklifi 
Lacivert-Beyazlılar’a gönderdi-
ğini yazdı. Haberin detayında, 
teklifin miktarı belirtilmedi. 
Ancak Sarı- Lacivertliler’in 
masaya 4 milyon Euro ile otur-
duğu öne sürüldü.

Jesus, kampa istiyor
Sergio Oliveira, hem Jorge 
Jesus ve Mario Branco etkisiy-

le hem de şampiyonluk mücadelesi 
verecek bir takımda düzenli olarak 
oynama şansı bulacağı için Fener-

bahçe’ye sıcak bakıyor. 
Fenerbahçe’nin operasyon 
direktörü Branco’nun, 
PAOK’ta görev yaptığı 
sırada yakın ilişki kurdu-
ğu yıldız futbolcuyla ilk 
görüşmeyi gerçekleştirdiği 
kaydedildi. Jesus, orta 
saha transferinin, 1 Tem-
muz’da başlayacak Avus-
turya kampına katılmasını 
umuyor.

Fenerbahçe, orta sahasını Sergio Oliveira ile takviye etmek için harekete geçti. A 
Bola Gazetesi, Portekizli yıldız için Porto’ya ilk teklifin gittiğini yazdı. Rakam belir-
tilmese de Sarı-Lacivertliler’in masaya 4 milyon Euro ile oturduğu öne sürüldü

JOVANE CABRAL IÇIN 
ÖDEME AZ BULUNDU

WOUT Weghorst trans-
ferinde mutlu sona ula-
şan Beşiktaş , kadrosunu 

güçlendirmek adına çalışmalarını 
sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bir 
süredir peşinde olduğu Jovane 
Cabral için Sporting’e teklifini 
yaptı.  A BOLA’nın haberine göre 
Sporting, Jovane Cabral’ı uygun 
bir bedelle satmaya sıcak bakıyor. 
Fakat şu ana kadar ulaşan teklifle-

rin beklentilerin uzağında kaldığı 
aktarılmakta. Nitekim Beşiktaş’ın 
teklifi de bu doğrultuda değer-
lendirildi.  Rosier’in transfer 
sürecinde Sporting ile iyi ilişkiler 
kuran Beşiktaş’ın Jovane Cabral’ın 
haklarının %50’lik kısmı için Spor-
ting’e 2.5 milyon Euro bir teklif 
sunduğu belirtiliyor. Fakat Spor-
ting, şu an için bu teklifi yeterli 
görmemiş durumda. 

Sporting’in yollarını ayırmaya sıcak baktığı Jovane Cabral için Beşiktaş’ın resmî 
teklifini ilettiği fakat bu teklifin Sporting tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi

Fenerbahçe, Flamengo kulübü ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki ön libero Willian 
Arao’yu da ikna ettiği, kulübünün de ‘Tamam’ demesinin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi



Konyaspor’dan Galatasaray’a 
transfer olan Abdülkerim 
Bardakcı, sözleşme imza-

lamak için 23.50 uçağıyla İstan-
bul’a hareket etti. Havalimanında 
gazetecilerin sorularını cevapla-
yan Abdülkerim Bardakcı, ‘’İlk 
önce şunu söyleyeyim. Yarın belli 
olacak inşallah her şey. Tamam biz 
anlaştık ama sağlık kontrolünden 
sonra inşallah daha net konuşabili-
riz” ifadelerini kullandı. Buruk bir 
sevinç yaşadığını belirten Bardak-
cı, ‘’Çok mutluyum ama içimde 
de bir burukluk var. Ben burada 
doğdum, burada büyüdüm, bura-
da yetiştim. Burada ekmek parası 
kazanmaya başladım Konyaspor 
sayesinde. Herkese çok teşekkür 
ediyorum. Taraftarlarımıza, sayın 
başkanımıza, hocamıza, takım ar-
kadaşlarıma, hepsine çok teşekkür 
ediyorum. Çok yardımcı oldular” 
diye konuştu.

En iyisini yapacağım
Gazetecilerin, “Transferin gözde 
ismiydin, Fenerbahçe, Galata-
saray, Beşiktaş... Bu yoğun ilgiyi 
neye bağlıyorsun” sorusu üzerine 
Bardakcı, şunları söyledi: “Çok 
şükür çok çalıştım, azmettim. 

Bunların olacağını 
düşünüyordum. 
Hayal ediyordum 
ki, çok şükür 
hayallerime 
kavuştum. İn-
şallah önemli 
olan bundan 
sonrası. En iyi 
performansımı göstermek istiyo-
rum.” Bardakcı, “Galatasaray’ı seç-
menindeki en büyük etken neydi” 
sorusu üzerine de ‘’O belli olacak 
inşallah” diye cevap verdi. 

Galatasaray’ın yeni teknik di-
rektörü Okan Buruk hakkındaki 
sorusu üzerine Bardakcı, ‘’Okan 
hoca hakkında herkes çok iyi ko-
nuşuyor. Çok kişiden duydum. Ben 
de bir kere milli takıma  onunla 
beraber gittim ama sakatlığımdan 
dolayı geri dönmüştüm. Fazla vakit 
geçirememiştik. İnşallah Okan 
hocanın, Allah nasip eder de yarın 
herhangi bir problem çıkmazsa ve 
anlaşırsak, bana çok şey katacağını 
düşünüyorum” dedi. “Bundan son-
raki hedeflerin neler” sorusuna ise 
Bardakcı ‘’İlk önce kendimi daha 
çok kanıtlamak istiyorum. Ondan 
sonrası Allah kerim diyelim” yanıtı-
nı verdi.

Galatasaray’a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, 
‘’Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların ola-
cağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok 
şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan 
bundan sonrası. En iyi performansımı göster-
mek istiyorum” dedi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

ORTA saha için arayışla-
rını sürdüren Galatasaray 
‘da flaş bir isim gündeme 

geldi. Brezilya ekipelerinden 
Palmeiras’ın formasını giyen 
Gustavo Scarpa için Sarı-Kır-
mızılı ekibin devrede olduğu 

öne sürüldü. Brezilya basının-
daki haberlere göre Cim Bom, 
yıldız oyuncunun orta alandaki 
çok yönlülüğüne güveniyor. 28 
yaşındaki futbolcu, bu sezon çık-
tığı 28 maçta 6 kez rakip fileleri 
havalandırırken, 6 gol pası verdi.

İlk görüşme tamam

BİRİNCİLİK İÇİN DENİZLERDE 

İGA SWİATEK 
ZAFER PEŞİNDE

Zenit, Marcao için Galatasaray’a 15 
milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. 
Daha önce Sevilla’nın 12 milyon 
Euro’luk teklifi vardı. Galatasaray ve 
Marcao’nun kararı bekleniyor

HAYALLERİNE 
KAVUSTU

Gustavo Scarpa iddiası

GALATASARAY ‘da 
Marcao’nun bu yaz 
transfer döneminde ayrı-

lığına kesin gözüyle bakılırken 
resmi teklifler gelmeye devam 
ediyor. Brezilyalı stoper için 
Sevilla daha önce 12 milyon 
Euro’luk teklif yapmıştı. Ulaş-
tığımız bilgilere göre Rus ekibi 
Zenit’in resmi teklifi de kulübe 
ulaştı. Brezilyalı stoper için Rus 
kulübü Zenit Galatasaray’ın ka-
pısını 15 milyon Euro’dan açtı. 
Sevilla ve Zenit’le görüşmeler 
devam ederken Galatasaray 
20 milyon Euro’lara oyuncuyu 
bırakmaya sıcak bakıyor. Bu 
arada Marcao’nun Rusya’yaya 
gitmeye yanaşmadığı da gelen 

haberler arasında.

Avrupa Ligi 11’ine seçilmişti
Geçen sezon Galatasaray for-
masıyla 39 maça çıkan Marcao 
UEFA Avrupa Ligi’ndeki 
performansıyla dikkat çekmiş-
ti. Brezilyalı futbolcu Avrupa 
Ligi’nde sezonun 11’ine se-
çilmişti. Güncel piyasa değeri 
14 milyon Euro olarak gös-
terilen 25 yaşındaki başarılı 
stoperin Sarı-Kırmızılılar ile 
olan sözleşmesi 2024 yılında 
sona eriyor. Marcao geride 
kalan sezonda 38 maçta 1 gol 
kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 
yılında Chaves’ten 4 milyon 
Euro’ya transfer edildi.

MARCAO 
GiTTi 
GiDiYOR

WOUT Weghorst ile an-
laşma sağlayan Beşiktaş, 
hücum hattına bir takviye 

daha 
yapmak 
adına 
girişim-
lerde bu-
lunuyor. 
Beşik-
taş’ın lis-
tesinde 
yer alan 
isimler-
den bi-
rinin de 
Gronin-
gen’den 

Strand Larsen olduğu belirti-
liyor. Voetbal International’in 
haberine göre Larsen için 
Bologna resmî teklifini sunar-
ken Beşiktaş ve Strasbourg da 
Norveçli golcü için Groningen 
ile bir görüşme gerçekleştirdiler. 
Groningen, geçtiğimiz sezon 
çıktığı 35 maçta 17 gol, 2 asistlik 
performans sergileyen Larsen’i 
kolay kolay bırakmak istemiyor. 
Hollanda ekibi Haziran 2024’e 
kadar sözleşmesi olan ve 1 sezon 
da uzatma opsiyonu bulunan 
Larsen’in yeni sezonda da kadro-
da kalmasını istiyor. Bu noktada 
ayrılık için de yüksek bir bonser-
vis bedeli beklentisi bulunuyor. 

Wout Weghorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, hücum 
hattına bir takviye daha yapmak adına Strand Larsen’in 
kulübü Groningen ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başa-
rılar elde eden Tekirdağlı milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz (14) Türkiye’de düzen-
lenecek Optimist Dünya Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor
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TEKIRDAĞ Yelken İhtisas 
Kulübü milli sporcusu Kurnaz, 
Muğla’da 27 Haziran-7 Tem-

muz’da düzenlenecek şampiyonada 
optimist sınıfında Türkiye’yi temsil 
edecek. Kurnaz, Dünya Şampiyona-
sı’nda madalya hedefi doğrultusunda 
denizde antrenmanlarını aralıksız 
sürdürüyor.

Milli sporcu, yaptığı açıklamada, 
şampiyonada birincilik kürsüsünde 
olmak istediğini söyledi.

Emeklerinin karşılığı almak iste-
diğini ifade eden Kurnaz, şunları 
kaydetti: “Geçen yıl Asya Şampiyo-
nası’nda takımımızla birlikte şampi-
yon olmuştuk. Şimdi de önümüzde 
yeni bir şampiyona var. Orada da 
gözümüzü şampiyonluğa diktik. Hem 
kendi kulübümde hem de milli ta-
kımda çok sıkı şekilde çalışmalar yap-
tım. Sürekli milli takımda yer aldım 
ve güzel dereceler elde ettim. Şam-
piyonluk için bazen 8 saat denizde 

çalışma yaptım. Şampiyonada ülke-
mizin bayrağını dalgalandırıp, İstiklal 
Marşı’mızı okutmak istiyorum.”

Şampiyonaya en iyi 
şekilde hazırlandı
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü 
Antrenörü Berk Uzel de sporcusu-
nun şampiyonadan güzel dereceyle 
dönerek hem Türkiye’yi hem de 
Tekirdağ’ı gururlandıracağını dile 
getirdi. Uzel, dünya şampiyonasın 
zorlu geçeceğini belirterek, şöyle 
konuştu: “Kurnaz bu sene Türkiye’de 
gerçekleşen dünya şampiyonasında 
ülkemizi temsil edecek. Kutsal’dan 
beklentimiz büyük çünkü bir yıl önce 
Asya şampiyonasına katıldı. Orada 
Asya takım şampiyonluğunu kazan-
dılar. Kıta şampiyonasından sonra 
şimdi gözümüzü dünya şampiyonası-
na diktik. Şimdiye kadar çok yoğun 
bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. 
Şampiyonaya en iyi şekilde hazır-

landı. Yarışa çok az kaldı hepimiz 
heyecanlıyız. Şampiyonada bayrağı-
mızı göndere çekip, güzel sonuçlarla 
dönmek istiyoruz.”

TEK kadınlar kategorisinde uzun bir süredir 
görülmeyen seri galibiyet özlemine bu yıl son 
veren Swiatek, şimdiden birçok önemli rekora 

imza atarken, rakiplerine gözdağı vermeye devam 
ediyor. 27 Haziran’da başlayacak sezonun üçüncü 
grand slam turnuvası Wimbledon’ın açık ara favorisi 
konumundaki 21 yaşındaki tenisçi, bu üstün perfor-
mansını devam ettirmesi halinde adını “unutulmaz 
tenisçiler” arasına yazdırmaya daha da yaklaşacak.

Fransa Açık’ta ikinci zafer
Katar Açık Tenis Turnuvası’nda İsviçreli Viktorija 
Golubic’i yenerek galibiyet serisine şubat ayında 
başlayan Swiatek, ABD’de düzenlenen Kadınlar 
Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvaları Indian Wells 
ve Miami Açık’ta da şampiyonluğa uzanarak üst 
üste iki organizasyondan zaferle ayrılan tarihteki 4. 
kadın tenisçi oldu. Stuttgart Açık şampiyonluğunun 
ardından dünya sıralamasında adını 1 numaraya yaz-
dıran en genç tenisçi unvanına ulaşan Swiatek, daha 
önce 2020’de kazandığı sezonun ikinci grand slam 
turnuvası Fransa Açık’ta da kortu domine etmeyi 
sürdürdü. Sadece 68 
dakika süren finalde 
ABD’li genç yete-
nek 18 yaşındaki 
Coco Gauff’u 6-1 
ve 6-3’lük setlerle 
zorlanmadan 2-0’la 
geçen Swiatek, aynı 
başarıyı bir kez tek-
rarladı. Kariyerinde 
Fransa Açık dışında 
tek kadınlar grand 
slam zaferi bulun-
mayan Swiatek, 
daha önce en çok 4. 
tura kadar çıkabildi-
ği Wimbledon’da da 
zafere uzanarak ilki 
başarmayı ve galibi-
yet serisine devam 
etmeyi hedefliyor.

Bu sezon üst üste 35 maçtır bileği bükülmeyen 
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, son yılların en 
dikkat çekici performanslarından birini sergiliyor



Usta balıkçı Balıkçı Kenan balığın 
sadece kış mevsiminde değil her 
mevsimde yenilmesi gerektiğini 

belirtti. Balıkçı Kenan: “Balık midemi 
yormaz. Sindirimi kolay. Yazında balık, 
kışında balık yiyin. Haftada en az iki 
üç kez mutlaka balık tüketelim. Kalbi 
yormaz, mideyi bozmaz. İçinde katkı 
maddesi yok tamamen doğal. Hava sıcak 
daha hafif yemekler yememiz gerekiyor 
en hafif gıdalardan biri de balık” ifadesi-
ni kullandı.

Yazın da balık yiyelim
Balığın anne sütüne eş değer olduğunun 
altını çizen Balıkçı Kenan, “Balığın yan 
etkisi yok. Katkı maddesi yok. Kışın ba-
lık zaten bol bol yiyoruz. Yazında mut-
laka tüketelim. Balık denizden çıkıyor 
buzun içine koyuyorsunuz muhafazalı 
şekilde tezgahlara geliyor. Pazarda taze, 
dükkanda taze, markette taze. Balıkçılar 
zaten balığı taze satmak istiyor. Balık 
bir gün kaldımı altın. İki gün kaldımı 
gümüş. Üç gün kaldımı teneke. Onun 
için balıkçılar teneke olmasına müsade 

etmeden taze taze satıyorlar” dedi.

Balık her derde deva
Haftada en az 5-6 gün balık tükettiğini 
belirten Balıkçı Kenan, “Balık yemedi-
ğim zaman kendimi eksik hissediyorum. 
Büyük küçük herkesin mutlaka balık 
yemesini tavsiye ediyorum. Balık çocuk-
ların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların 
kan dolaşımını hızlandırıyor. Doktorla-
rın reçeteye yazdığı besin.” dedi.

Faydaları saymakla bitmez
Balığın, yine balıkla beslendiğini söyle-
yen usta balıkçı Balıkçı Kenan, “Balığın 
yemeği balıktır. O yüzden de içinde 
katkı maddesi bulundurmayan tek 
besin kaynağımızdır. Bazen müşterileri-
miz soruyor. Balığın faydası nedir diye. 
Balığın faydası sayarak bitmez. Önemi 
çok büyüktür. Büyük balıklar küçük 
balıkları yiyerek beslenir. En küçük 
balıklarda büyük balıkların yumurta-
larıyla beslenir. Bir balık milyonlarca 
yumurta yapıyor. Kusursuz bir döngü 
var denizde. Her sene balık tutuyoruz 
ama denizdeki balık bitmiyor” şeklinde 
konuştu
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İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan, balığın her mevsim yenilmesi gerektiğini belirtti. Balığın 
adeta bir şifa deposu olduğun altını çizen Balıkçı Kenan, “Bize gelip bazen soruyorlar; ‘yazın balık 
yiyebilir miyiz’ diye, balık yemenin mevsimi olmaz. Yaz, kış balık yiyebilirsiniz” diye konuştu

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Ece Erken oğluyla tatilde

MALTEPE Belediyesi’nin geleneksel 
tekne turları geri döndü. Pandemi 
koşulları nedeniyle ara verilen tekne 
turları 2 yıl sonra yeniden başladı. 
Tekne turlarının ilk gününde Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 
Maltepelil kadınlara eşlik etti. Bu yıl 
6.’sı düzenlenen turlara Maltepe’nin 
18 mahallesinden kadınlar katılıyor. 
Rehber eşliğinde tekneyle Büyükada, 
Burgazada, Heybeliada ve Kınalıa-
da’nın çevresini dolaşan kadınlar hem 
eğleniyor hem de Adalar’ın tarihi ve 
kültürüne dair bilgiler ediniyor. Bu yıl 

6.’sı düzenlenen geleneksel tekne tur-
larında her sefere farklı mahallelerden 
kadınlar katılıyor. Maltepeli kadın-
lara, sanatçı Arzu Akçay da teknede 
şarkılarıyla eşlik ediyor. Akçay’ın 
şarkılarıyla kadınlar dans ediyor, eğ-
leniyor. Belediyenin çeşitli ikramlarda 
bulunduğu turlara bir rehber de eşlik 
ediyor ve her adaya yaklaşıldığında o 
ada hakkında kadınlara bilgiler pay-
laşıyor. İlk haftasında Adalar’ı ilk kez 
gören kadınların da katıldığı etkinlik 
önümüzdeki hafta şu turlarla devam 
edecek:

Maltepeli kadınlar 
TEKNE TURUNDA
Maltepe Belediyesi, pandemi koşullarının ardından gele-
nekselleştirdiği kadınlarla tekne turlarını yeniden başlattIYAZ KISYAZ KIS

BALIK YBALIK YiiYYiiNN

TÜRKİYE Deniz Canlıları 
Müzesi’nin kurucusu Balıkçı 
Kenan müzenin öneminden 
de bahsetti. Her gün onlarca 
kişinin müzeyi ziyaret etti-
ğini belirten Balıkçı Kenan: 
“Türkiye Deniz Canlıları 
Müzesi’ni ülkemize kazan-
dırdık. Girişler ücretsiz. 
Beylikdüzü’ndeyiz. Kendi 
karasularımızda yakalanan 
balıkları burada vatandaşla-
rımız inceleyebilirler. Öğren-
cilerimiz için özellikle burası 
tam bir deniz okulu. 40 tır 
dolusu mumya balık var. 
Köpekbalığından, orkinosa, 
hamsiden, vatoza binlerce 
balığı burada sergiliyoruz” 
diye konuştu.

Herkesi müzeye davet etti

EŞİNİN öldürülmesiyle zor günler 
yaşayan Ece Erken oğluyla çıktığı 
tatilde görüntülendi. Ece Erken’in 
avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 
geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy’de 
uğradığı silahlı saldırı sonucu ya-
şamını yitirmişti. Hem bu acı kayıp 
hem de sonrasında yaşadıkları ne-
deniyle zor günler geçiren ünlü su-

nucu, geçen ay yeni yaşını “Nefesim 
el verdiğince, oğlum için kanadımı 
çırpmaya devam edeceğim” diyerek 
kutlamıştı. Ece Erken tatil sezonunu 
da oğlu Eymen’le birlikte açtı. Çeş-
me’deki evlerine giden anne-oğul, 
önceki gün Reges A Luxury Collec-
tion Resort & SPA Otel’in plajında 
görüntülendi. 


