
Memleket Partisi'nin yeni 
Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal

Sayan, basın toplantısı düzenledi.
“Bugünkü toplantımıza geçtiğimiz
hafta basında Memleket Partisi’nin
ambargolu olduğu kanallarda bile
haber olmasını sağlayan bir konuyla;

istifalara başla-
mak istiyorum”
diyen Sayan,
“Memleket 
Partisine operas-
yon çekmek 
isteyenler yine
başarılı olamadı-
lar, olamayacak-
lar da” dedi.
I SAYFA 7
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Operasyoncular
başarılı olamadı

İSTİFA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'nin
birçok şeh-

rinden gelen yüz-
lerce STK üyesi ve
hayvansever 'Hay-
vana ve hayvanse-
vere şiddeti durdur'
sloganıyla Kadıköy
Rıhtımı'nda bir
araya geldi. Eyleme
katılan Seren Se-
rengil, “Bir köpek
kabahat işledi diye
bütün köpeklerin
toplanıp ölüm
kampına konul-
ması doğru olabilir
mi? O zaman bir
insan da cinayet
işlediğinde bütün
insanları hapse
atsınlar” dedi. 
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BURASI DEPREMDE 
SIĞINDIĞIMIZ YER

Bakırköy Kent Konseyi’nin
düzenlediği kahvaltıya 

katılan Bülent Kerimoğlu’nun, 
geçtiğimiz yıllarda ilçe halkının
karşı çıktığı Zeytinlik Halk Pazarı
ve Yücetarla Top Sahasını ‘Yap,
İşlet, Devret’ modeliyle özelleştiri-
leceğini ve yapılaşmaya açacağını
duyurması ilçe halkını harekete
geçirdi. Bakırköy Kent Savunma-

sı'nın çağrısı ile  Yücetarla stadın-
dan oynanan maçı seyretmeye
gelen vatandaşlar, Kerimoğ-
lu’na, “Yaşam alanlarımızdan
elini çek” diye seslendi. “Burası
depremde sığındığımız yer”, 
“Ver ver nereye kadar, yetti artık
buraya kadar” yazılı pankart-
ları açıldı “Sahamız otopark
olmasın” sloganı atıldı. 
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KENT BELLEĞiNDE 
ÖNEMLi BiR YERi VAR

1954 yılında kurulan ve
Türk futboluna kazandır-

dığı sayısız isimlerle “Futbolcu
Fabrikası” olarak nitelendirilen
Yücespor Kulübü Başkanı
Ender Doğru, özellikle Z Ku-
şağı için spor yapabilecekleri
alanların olması gerektiğini
vurgulayarak, alanlarının yapı-
laşmasını değil, top sahası 

olarak kalmasını istediklerini 
belirtti. Bakırköy Kent Savunması
bileşenlerinden olan ve alana gele-
rek destek veren Mimarlar Odası
Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı
Mustafa Fazlıoğlu da Yücetar-
la’nın kent belleğinde önemli bir
yeri olduğunu ve mevcut haliyle
korunarak geleceğe taşınması 
gerektiğini ifade etti. I SAYFA 4
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Cübbemizi asla
iliklemeyeceğiz

İstanbul Barosu Genç Avukat-
lar Merkezi, ‘Genç Avukatlar’

isimli çalıştay düzenledi. 54 farklı
şehirden avukatların katıldığı çalışta-
yın ardından basın açıklaması yapıldı.
Çalıştaya katılan tüm meslektaşlarına
teşekkür eden Avukat Telli, “Mesleği-

mizin onurundan, dik duruşu-
muzdan vazgeçmeyeceğiz.

Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve
cübbemize düğme diktirme-
yeceğiz” dedi. I SAYFA 8
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Belçika’da bir 
Türk gözlemci

Futbol dünyasının son 
dönemde en çok önem verdiği

konuların başında gözlemcilik (scou-
ting) geliyor. Devasa bütçelere sahip
kulüplerden alt liglere kadar binlerce
kulüp kendi akademileri ve kadrola-
rına iyi oyuncuları katabilmek adına
çeşitli kademelerde gözlem ekibi ku-
ruyor. Halis Yen de Belçika'nın köklü
kulüplerinden Club Brugge'da çalışı-
yor. 5 yaşında başlayan ve şimdiye
kadar uzanan futbol macerasını
Damga'ya anlattı. I SAYFA 14
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Esenyurt'ta 25 ve 26
Haziran tarihlerinde,

Leyla Aksu ve Nefise M. isimli
kadınlar yüksekten düşerek hayatını
kaybetti. İnönü Mahallesi'nde, 25
Haziran pazar gecesi, Leyla Aksu
(25) isimli kadın yalnız yaşadığı
apartmanın 4'üncü katındaki evinde
balkondan düştü. Komşuların ihba-
rıyla olay yerine sağlık ekibi ve polis
sevk edildi. Şüpheli olarak görülen iki
olayla ilgili polis ekiplerinin incele-
mesi devam ediyor. I SAYFA 3

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

İBB’nin katkılarıyla düzenlenen
‘Günümüz İslam Dünyasında
Meseleler ve Çözüm Yolları’
konulu uluslararası sempozyu-
mun açılış konuşmasını yaptı.
Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede adalet
yoksa, nepotizm, kayırmacılık,
eşitsizlik, yoksulluk, yolsuzluk

ve bağımlı yargı vardır” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
da “Dünya tarihinin ilginç de
bir dönemindeyiz. Korkunç
eşitsizlikler, ne yazık ki zorbalık-
lar, ne yazık ki adaletsizlikler, 
insanın iyi yanının da kötü 
yanının da ne kadar güçlü 
olduğunu görmek, sarsıcı bir
tecrübe” diye konuştu. I SAYFA 5
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Eylül 2019’da CHP’li meclis üyelerinin ‘oy
çokluğu’ ile 29 yıllığına “Yap, işlet, devret”
modeliyle özelleştirilmeye açılan, mahalle
halkının yaptığı eylemler ve imza
kampanyaları sonrası İBB tarafından
‘Depremde Geçici Barınma Alanı’ listesine
alınan Yücetarla Top Sahası’nın yeniden
yapılaşmaya açılacağının duyurulması,
Bakırköylüleri harekete geçirdi. Bakırköylüler
Kerimoğlu’na, “Yaşam alanlarımızdan elini
çek. Ver ver nereye kadar, yetti artık buraya
kadar” şeklinde tepki gösterdi

ADALET YOKSA 
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VER VER NEREYE 
KADAR!

40 YILLIK 
EŞİNİ BOĞDU
Ümraniye'de Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken
ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin 
kablosuyla eşi Şengül Kaya’yı (58) boğdu

eşitsizlik vardır! Pita Gecesi’ne katılan 
Çatalca Belediye Başkanı

Mesut Üner, mübadelenin geri
dönüşü olmayan bir yolculuk 
olduğunu belirterek, “O gün 
olduğu gibi bugün de sonuna
kadar Ata’mızın izinde yürüyece-
ğiz. Biz mübadele ile toprakları-
mızı bırakıp buralara geldik. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk bize buraya gelin
dedi, buraya geldik” dedi. I SAYFA 9
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Ata’mızın izinde 
YÜRÜYECEĞİZ

33 SENE SONRA
ŞiNANAY!

Yılların eskitemediği, 
“Şinanay” isimli şarkı Sezen

Aksu’dan 33 yıl sonra Çağla tara-
fından coverlandı. Erol Köse pro-
düktörlügündeki Şinanay şarkısını
Murat Yeter aranjeledi. Prodüktor
Erol Köse, “Şarkı Çağla’ya yakıştı,
aranjesini de Murat Yeter'e yaptır-
dım, Zira Murat Yeter 20 yıl Sezen
Aksu’da çaldı ve bu coverlanan şar-
kıları en iyi bilen dahi genius bir
müzisyen. Çağla da başarılı olacak
ve yaza damgasını vuracak” dedi. 
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Eyleme katılan Bakırköy Kent Savunması Sözcüsü Dr. Öğretim Üyesi İlknur
Türkoğlu, Başkan Kerimoğlu’nun göreve geldiği günden beri yaşam 
alanlarını özelleştirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirerek, CHP'li 
bir belediyenin kamuya ait alanlara dokunmaması gerektiğini söyledi. 

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

KAMUYA AiT ALANLARA DOKUNMA!

Dr. İpek Özkal 

İSKİ, son 3 yılda gerçekleştir-
diği önemli altyapı ve çevre 

yatırımları yaptı. Hayata geçirilen
projelerle İstanbul’da kronikleşen 
sel baskınlarının tamamen önüne 
geçilirken, Marmara Denizi, Boğaz
ve derelere atıksu girişi engellendi.
İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa,
“İSKİ olarak, sorumluluğumuzun 

bilinciyle hareket
ediyoruz. Başa,
“Başkanımız
Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun
çizmiş olduğu
vizyon 
doğrultusunda
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz”
dedi. I SAYFA 8
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Sel baskınları
tamamen bitti

ATIK SU ENGELLENDİ

Dr. Şafak Başa

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Beylik-

düzü Belediyesi tarafından yapılan
Şehit Ailelerinin dernek binasının 
açılışına katıldı. Şehit ve Gazi Aileleri-
nin kendisi için çok kıymetli olduğunu
söyleyen Başkan Çalık, “Bu vatan

için şehit ve gazi
olmuş tüm vatan
evlatlarına karşı
sorumluluğumuz
var. Sizler için var
gücümle çalışa-
cağımın sözünü
vermek istiyo-
rum. Her daim
yanınızdayız”
diye konuştu. 
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Biz her zaman 
yanınızdayız

SORUMLULUĞUMUZ VAR

Mehmet M. Çalık

‘Adliyede bir gün’ başlığı ile sosyal
medyada video paylaşımı yaparak

reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 
avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında
İstanbul Barosu tarafından yürütülen 
soruşturma çerçevesinde disiplin cezası 
verilmesine yer olmadığına karar verildi.
Disiplin kurulu, Kaçmaz’ın sosyal medya
hesabında somut herhangi bir paylaşımının
görülmediğine kanaat getirdi. I SAYFA 8
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AVUKATA 
CEZA YOK

İki günde iki 
şüpheli ölüm
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FESTİVAL
FİNAL YAPTI

Esenyurt Belediyesi tarafından
ilçe tarihinde ilk defa yapılan 

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve
Müzik Festivali, renkli görüntülerle sona
erdi. 16 ülkenin katılımıyla barış, kardeşlik
ve dostluk mesajı verilen festivalde, Türk
Rock Müziği’nin en önemli temsilcilerin-
den olan Moğollar, hayranlarına güzel bir
gece yaşattı. Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt’un festivaller
kenti olacağını ifade etti. I SAYFA 16
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Olay, geçen perşembe 
Ümraniye'de meydana

geldi. 155'i arayan Gürsel Kaya
(61) “Eşimi boğdum, nefes almı-
yor” diyerek ihbarda bulundu.
Olay yerine giden Ümraniye İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Şengül Kaya'nın (58) evde hare-
ketsiz bir şekilde yerde yattığını
gördü. Şengül Kaya sağlık ekiple-

rince hastaneye kaldırıldı. Şengül 
Kaya'nın olay sırasında kalbinin
durduğu fakat yapılan müdaha-
leyle birlikte hayata döndürüldüğü
öğrenildi. Şengül Kaya yoğun 
bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli
Gürsel Kaya, “Bir anlık sinirle
eşimi ittirince sırtüstü düştü. 
Ben kendimi kaybettim, eşimin
boğazını uzun süre sıktım” dedi. 
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EŞiMiN BOĞAZINI UZUN SÜRE SIKTIM

Gürsel Kaya, 
"Ben evin 

işlerine yardım
ettim ancak 
eşim temizlik 
işini uzattı, 

çok fazla ses
oluyordu.
Temizlik 

sesinden rahatsız 
olmaya başla-
dım” savunma-

sını yaptı. 

TÜM iNSANLARI
HAPSE ATSINLAR!

En doğru kararı
VERECEKTİR!

CHP İstanbul
Milletvekili

Aykut Erdoğdu’nun
yaklaşık üç ay önce ay-
rıldığı Özge Erdoğdu ile
yaptığı telefon görüş-
mesinin kaydı paylaşıl-
mıştı. Erdoğdu’nun
yakın zamanda evlen-
diği CHP Yüksek Di-
siplin Kurulu Üyesi
Tuba Torun ve
CHP Parti
Meclisi hak-
kında kullan-

dığı ifadeler gündem
olmuştu. CHP Sözcüsü
Faik Öztrak, olaya iliş-
kin yaptığı açıklamada,
"Sayın Erdoğdu'nun
kendisi ve partimiz açı-

sından en doğru
kararı verece-
ğine inanıyo-
ruz" ifadelerini

kullandı.
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İki günde iki 
şüpheli ölüm

Fatma
Begüm
Kaçmaz



SAĞLIKLI ve yetişkin 
bireylerin günde 2 litre 
su içmeleri çok önemli. 

Aromatik tatlarla zenginleştiril-
miş detox sularını içmenin hem 
su tüketimini teşvik etmek hem 
de su içme alışkanlığı olmayan 
bireyler için suyu içebilmenin bir 
yolu olduğunu belirten Sodexo 
Entegre Hizmet Yönetimi Sağlık-
lı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen 
Sibel Mumcu, “Çevresel faktörler 
ve dengesiz beslenme vücutta 
istenmeyen toksinlerin birikme-
sine neden olabilir. Çalışanların 
sıklıkla yakındığı sebepsiz baş 
ağrıları, yorgunluk, kaliteli uyku 
uyuyamama gibi sorunlar bu 
toksinler nedeniyle görülebilir 
ve detox suları bu toksinlerin vü-
cudunuzdan atılmasına yardımcı 
olur” açıklamasında bulundu. 
Stresli bir yaşamı olanlar, tatlıya 
ve yağlı yiyeceklere düşkün-
ler, sigara ve alkol kullananlar, 
hareketsiz bir yaşamı olanlar 
ve çevresel kirlenmelere maruz 
kalanların aromatik tatlarla 
zenginleştirilmiş detoks suları ile 
vücudun rahatlamasına destek 
olabileceklerini söyleyen Sodexo 
Entegre Hizmet Yönetimi Sağ-
lıklı Yaşam Yöneticisi ve Diye-
tisyen Sibel Mumcu, “Bu suları 
tükettiğiniz dönemlerde, alkol ve 
sigaradan uzak durmak, günde 
1 saat yürümek, asitli, şekerli 
ve gazlı içecekler tüketmemek, 
yağlı ve şekerli gıdalardan uzak 
durmak, bol sebze meyve, tam 
tahıl ve bakliyat tüketmek detoks 
sularından daha çok faydalanma-
nızı sağlar” dedi. 

YAZ aylarında havuzların kalabalık ve sık tercih edilen 
yerler olması sebebiyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riski 
çok artmaktadır. Sağlık ve hijyen kurallarına uyulmayan 
havuzlar çeşitli enfeksiyon hastalıklarının oluşumuna 
neden olmaktadır. Bununla birlikte fazla klorlanmış 
havuzlar çocuklarda deri, kulak ve gözde alerjik 
hastalıklara neden olabilmektedir. Özellikle 4 
yaşın altındaki çocukların havuza sokulmama-
sı önerilmektedir. Temizliği iyi yapılmamış 
havuzlarda bulunan bakteri ve enfeksiyonlar 
ciltteki küçük bir çizikten girerek iltihaplı 
yaraların oluşmasına neden olabilmektedir. 
İdrar yolları ve mantar enfeksiyonlarının ya-
zın daha çok görülmesinin nedeni yine yeteri 
kadar temizlenmeyen havuzlardır. Havlu ve 
terlik gibi eşyaların ortak kullanımı da man-
tar enfeksiyonlarının hızla yayılmasına neden 
olmaktadır.

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

ÇOCUK Kardiyolojisi Uzmanı 
Prof. Dr. Ayhan Çevik, çocuk-
larda kalp ritim bozuklukları 

konusunda açıklama yaptı. “Dünya 
genelinde ölüm nedenleri arasında ilk 
başlarda yer alan kalp damar hastalık-
larına günümüzde ileri yaşlarda değil, 
bebek, çocuk ve gençlik çağlarında 
da sık rastlanmaktadır” diyen Çevik, 
“Ritim bozukluğu kalbin normalden 
yavaş, hızlı veya düzensiz hızda çalış-
ması olarak tanımlanmaktadır.Normal 
ritminde çalışmayan kalbin kan pom-
palama düzeni de bozulacağından 
kişide çeşitli bulgular ortaya çıkar. 
Çarpıntı,halsizlik,çabuk yorulma,göz 
kararması, baş dönmesi, göğüs ağrısı, 
eforla ortaya çıkan bayılma, ilerleyen 
ve tedavi edilmemiş bazı ritim bozuk-
luklarında kalp yetersizliği ve hatta 
ani kalp durması. Çarpıntı her zaman 
kalpte ritim bozukluğu anlamına gel-
meyebilir. Ateşli hastalıklar, kansızlık 
veya tiroid bezi hastalıklarında da kişi 
kalp hızı değişikliğini çarpıntı olarak 
algılayabilir. Bu nedenle çarpıntı 
şikayeti ile başvuran hastalarda çocuk 
hekimi tarafından bu değerlendirme-
lerin de yapılmış olması gereklidir” 
ifadelerini kullandı. 

İyi gözlemcidir
Prof. Dr. Ayhan Çevik, “Ebeveyn şi-

kayetlerden şüphe eder ve hatta tanı 
konmasında yardımcı olur.Anneler bu 
konuda çok hassas ve iyi gözlemcidir. 
Her şeyi normal olan bir çocukta ani 
gelişen bu şikayetlerin varlığında ço-
cuğun kalbinin üzerine elinizi koydu-
ğunuzda sayamayacağınız kadar hızlı 
bir kalp atımı olduğu fark edebilirsi-
niz.O sırada çocuğunuzda hafif göğüs 
ağrısı, yüzde solukluk olabilir.Akıllı 
telefon uygulamalarındaki parmaktan 
nabız sayımı, yine şüphede kalındı-
ğında medikal ürün satıcılarından 
alınabilecek küçük parmak probları 
ile hem o sırada çocuğunuzun nabzını 
hem de oksijen miktarını ölçebilirsiniz. 
Böylelikle kısa süreli atakların varlığı-
nı saptamış ve doktorunuza ön bilgi 
olarak vermiş olabilirsiniz.Uzun süren 
çarpıntı ataklarında en yakınınızdaki 
sağlık kuruluşuna başvurmak ve EKG 
çekilmesi faydalı olacaktır.Lütfen bu 
EKG’yi saklayınız ve sizi takip edecek 
çocuk kardiyoloji hekimine gösteriniz” 
açıklamasında bulundu. 

Çocuklarda sık görülen yaz 
hastalıkları arasında kusma 
ve ishal ile seyreden bağır-

sak enfeksiyonları, deniz ve havuz 
enfeksiyonları, güneş yanıkları, 
sıcak çarpması, böcek sokmaları, 
üst solunum yolu enfeksiyonları, 
idrar yolu enfeksiyonları, Hepatit 
A enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlar, 
deri hastalıkları ve sıvı kayıplarına 
bağlı çeşitli hastalıklar geliyor. Uz. 
Dr. Canan Bilazer, çocuklarda 
görülen yaz hastalıkları ve korunma 
yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Saatlere dikkat!
Güneşin tam tepede olduğu ve yer-
yüzüne ışınların dik olarak geldiği 
öğle saatleri, güneş çarpması için 
en riskli zaman dilimidir. Özellik-
le bu saatlerde oyuna dalıp uzun 
süre güneşte kalınması sıvı kaybı-
na neden olabilmektedir. Güneş 
çarpması durumunda halsizlik, 
baş dönmesi, ağızda kuruluk, baş 
ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra ileri 
güneş çarpmalarında şuur kaybı ve 
bayılmalara varan sonuçlar olabil-
mektedir. Aşırı sıcaklar vücutta sıvı 
ve elektrolitlerin kaybına yol açar. 
Güneş çarpmasından çocukları 
korumak için birkaç basit önlem 
alınmalıdır. Bunların başında; 
bütün çocukların özellikle 6 aydan 
küçük bebeklerin saat 10.00- 16.00 
arasında güneşe çıkartılmamaları, 

güneşte kalma süresinin 10 dakika 
ile başlayıp yavaş yavaş artırılması 
ve mutlaka yüksek koruyuculuğu 
olan güneş kremlerinin kullanılması 
gerekmektedir.

Tadınız kaçmasın
Güneş çarpması kadar önemli bir 
diğer konu da güneş yanıklarıdır. 
Özellikle sarışın ve açık tenli çocuk-
larda gelişebilecek cilt lezyonlarının 
şiddeti hem daha ağır hem de daha 
kalıcı olabilmektedir. Çocuklarda 
en az 30 faktörlü (SPF 30) kremler 
düzenli aralıklarla cilde sürülmeli ve 
güneşin altında olduğu süre içerisin-
de çocuğun bol sıvı almasına dikkat 
edilmelidir. Suyun içinde de güneş 
ışınlarından etkilenildiği unutulma-
malı ve her ne olursa olsun özellikle 
çocukların en sıcak saatlerde direkt 
güneş altında olmamalarına özen 
gösterilmelidir. Güneş yanığı eğer 
sadece deride kızarıklık ve hafif ağrı 
hissi ile kendini göstermişse bu bi-
rinci dereceden yanıktır ve 48 saate 
kadar ağrı, deride gerilme, yanma 
hissi devam etmektedir. Derinin los-
yon tarzı kremler ile nemli tutulma-
sı ve ağrı kesici şuruplar kullanılma-
sı çocuklarda birinci derece yanığa 
karşı uygulanacak yöntemlerdir. 
Eğer güneş yanıkları çok ağrılı ve 
kabarcıklıysa, bu duruma yüzde 
şişme durumu eşlik ediyorsa, ateş 
ve titreme, baş ağrısı, bayılma, his 
kaybı, genel durum bozukluğu veya 
bilinç değişikliği varsa hemen en 

yakın sağlık kuruluşuna başvurul-
malıdır. 

Sıvı kaybı önemli 
Yaz aylarında sıcaklığın artması 
ile gıdaların bozulması ve bakteri 
üremesi artmaktadır. Sağlık kuru-
luşlarına en sık başvurulan vakalar 
arasında koli basilinin neden oldu-
ğu turist ishali gelmektedir. Daha 
çok kanalizasyon sularının karıştığı 
kirli sularda yüzmek veya bu suların 
bulaştığı gıdaların tüketilmesi 
sonucu oluşmaktadır. Yeşil renk, 
sulu dışkılama görülmektedir. İshal 
vakalarında hastalığın şiddetini be-
lirleyen en önemli unsur dışkılama 
miktarı ve sıklığı yani sıvı kaybı-
nın şiddetidir. İshalin en önemli 
istenmeyen etkisi dehidratasyon 
adı verilen vücudun sıvı dengesinin 
bozulması halidir ve bu sıvı kaybına 
bağlı olarak derecelendirilmekte-
dir. İdrar sıklığının azalması veya 
idrar çıkışının hiç olmaması, hafif 
ateş, susuzluk hissi, göz küreleri-
nin çökmesi, cilt elastik yapısının 
bozulup daha lastiksi bir kıvama 
gelmesi, tansiyon düşüklüğü başlıca 
belirtilerindendir. Eğer uzun süren 
ve sıvı kaybının çok olduğu bir ishal 
durumu varsa dehidratasyon riski 
de artmaktadır. İshallerde esas 
olan tedavi şekli vücudun kaybettiği 
sıvıyı ağız yolu ile geri alabilmektir. 
Çocuğun genel durumuna göre sıvı 
kaybı fazla ise ağızdan ishal diyeti 
uygulanmalıdır.

ZEYNEP VURAL

Enfeksiyonlara dikkat!

YUZDE 50’Sİ 
UYKUSUZ!
Uykusuzluk problemiyle mücadele eden insanların sayısı 
her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Araştırmalar, 
yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50’sinin zaman zaman uyku-
suzluk problemiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor

GUNES GUNES 
CARPMASIN!CARPMASIN! Nitrat 

bağımlılığı 
tehlikesi

KONUYLA ilgili açıklama-
larda bulunan İşbir Holding 
Ceo’su Metin Gültepe, uyku 

problemlerinde kişinin ergonomisi-
ne uygun doğru yatak ve uyku ürün-
leri tercihlerinin belirleyici olduğu-
nu vurguladı. Uzun süre uykusuz 
kalma pek çok sağlık problemine 
yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, 
uyku problemi yaşayan ve uykuya 
dalmakta zorlanan bireylerin ko-
roner damar hastalığı, felç ve kalp 
yetmezliğine yakalanma risklerinin 
daha fazla olduğunu ortaya koyu-
yor. Uykusuzluk, metabolizmada 
pek çok sıkıntıyı da beraberinde 
getiriyor. Uzun süre uyumamak; di-
yabet, bağırsak florasında bozulma, 
kilo kaybı, tansiyon, stres gibi pek 
çok soruna neden olabiliyor.

Sorunları tetikliyor
Araştırmalar, uykusuzluğun fiziksel 
olduğu kadar zihinsel olarak da 
pek çok soruna neden olduğunu 
ortaya koyuyor. Uzmanlar, uyku-

nun gerektiği kadar karşılanama-
ması sonucu ruhsal problemlerde 
artış, ağrı ve acılara dayanma 
gücünde zayıflama gibi pek çok 
etkenin gözlendiğini belirtiyor. Bu-
nunla birlikte, gün çerisinde odak-
lanma ve hafıza kaybı gibi pek çok 
olumsuzluğu da beraberinde 
getiriyor. Doğru uyku ürünleri 
seçimlerinin derin ve kesintisiz 
bir uyku ile sağlıklı bir yaşam 
için önemine dikkat çeken İşbir 
Holding Ceo’su Metin Gültepe, 
“Uyku hepimiz için hayati öne-
me sahip. Gün içerisinde yaşa-
dığımız problemlerin bir çoğu 
biz fark etmesek de iyi bir uyku 
almamamızdan kaynaklanıyor. 
Uyku problemlerinin yarattığı 
sorunların önüne geçmek için 
kişilerin uyku ürünleri tercihle-
rine dikkat etmesi büyük önem 
taşıyor. Sağlıklı bir uyku için 
kişinin ergonomisine uygun 
yatak ve yastık seçimi oldukça 
önemli” diye konuştu.

Yaz aylarında okulların kapanması ve ısınan havanın etkisiyle çocuklar dışarıda, denizde 
ve doğada daha çok zaman geçiriyor. Bu da çocuklarda görülen yaz hastalıklarının artması-
na zemin hazırlıyor. Uz. Dr. Canan Bilazer, “Güneşin tam tepede olduğu ve yeryüzüne ışınla-
rın dik olarak geldiği öğle saatleri, güneş çarpması için en riskli zaman dilimidir” dedi

Uz. Uz. Dr. Dr. 
Canan Canan 
BilazerBilazer

YAZ mevsiminin gelmesiy-
le birlikte aileler seyahat 
planlarını yapmaya başladı. 

Fakat hamile olan anne adayları için 
seyahat planı ilk etapta kulağa hoş 
gelmiyor olsa da, uzmanlar belirli 
riskler gözlemlenmediği sürece ge-
belerin rahatlıkla seyahat edebilece-
ğini belirtiyor.  Bu kapsamda Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Perinatalog Doç. Dr. Mustafa Beh-
ram, yaz tatili sürecince hamilelerin 
merak ettiği soruları yanıtladı. Doç. 
Dr. Mustafa Behram, “Hamilelik 
sürecinde seyahat planı için en uygun 
zaman 14. İle 28. hafta olarak belirt-
tiğimiz tam orta dönemini kapsar. Bu 
haftalarda gebeliğin ilk aylarına göre 
daha enerjik hissedilir. Mide bulan-
tıları hafiflemiş ve gebeliğe alışılan 
bir süreç olduğu için eğer gebelik 
takibinde bir risk yok ise rahatlıkla 

seyahat edilebilir” dedi.

Yolculuk öncesi  neler yapılmalı?
28. haftadan sonra hareket kısıtlılığı 
başladığı için seyahat etmek biraz 
daha zorlaşır. Tabii ki bunların yanı 
sıra erken doğum riski, çoklu gebe-
lik, doğum sancısı var ise seyahat 
edilmesi önerilmez. Bu yüzden 
seyahat planlaması mutlaka doktor 
takibi ile yapılması gerekir. Seyahat 
planlaması öncesinde mutlaka dok-
tor kontrolüne gidilmesi ve seyahat 
süreci ile ilgili bilgi verilmesi gebelik 
süreci için önem taşır. Yolculuk ön-
cesinde her ihtimale karşı tüm ilaçla-
rın yanınızda olması gerekir. Ayrıca 
yolculuk sürecinde beslenme düzeni 
korunmalı, uyku düzeni bozulma-
yacak şekilde seyahat edilmeli, çok 
sıcak veya çok soğuk hava koşulların-
dan korunmak gerekir.

Anne adayları için seyahat planı ilk etapta kula-
ğa hoş gelmiyor olsa da uzmanlar belirli riskler 
gözlemlenmediği sürece gebelerin rahatlıkla 
seyahat edebileceğini belirtiyor. Bu kapsamda 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatalog 
Doç. Dr. Mustafa Behram, yaz tatili sürecince 
hamilelerin merak ettiği soruları yanıtladı.

SEYEHAT SEYEHAT 
EDEBİLİRSİNİZEDEBİLİRSİNİZ
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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
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Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
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Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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SİNEMA ve tiyatro oyuncu-
su Osman Wöber 62 yaşında 
evinde geçirdiği kalp krizi 

nedeniyle hayatını kaybetti. Wö-
ber için İstanbul Devlet Tiyatrosu 
Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören 
düzenlendi. Törene eşi Müge Wö-
ber, kızı Irmak Wöber, sevenleri ve 
sanat camiasından isimler katıldı. 
Törende konuşan oyuncu Zafer Al-
göz, “Pırıl pırıl bir insandı. Çocuk-
larına, insana, doğaya hatta sokak 
köpeklerine sahip çıkıp evine alabi-
lecek kadar merhametli bir adamdı 
Osman Wöber. Kendisi Adana 

Devlet Tiyatrosu’nda ve İstanbul 
Devlet Tiyatrosu’nda iki dönem 
idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. 
Birçok projenin yapımında emeği 
geçti. ‘Eyvah şimdi ne yapacağız’ 
dediğimizde son derece soğukkanlı 
işin yürümesi adına olumlu kararlar 
alan son derece nitelikli bir idare-
ciydi Osman Wöber” dedi.

Sıfatlar bizi belirler
Eşi Müge Wöber ise “Her insanın 
isminin önünde sıfatlar vardır. 
Sıfatlar bizi belirler. Her zaman 
söylüyorum Osman vicdanlıydı, 

asildi, dürüsttü, cesurdu ve her 
şeyden önemlisi ölçülü bir adamdı. 
Erdemliydi, onunla bir ömür ge-
çirdiğim için çok mutluyum. Beni 
mutlu etti. Güzel ve çok zengin bir 
hayat yaşadık her anlamda” dedi. 
Konuşmaların ardından Osman 

Wöber’in cenazesi Teşvikiye Ca-
mii’ne getirildi. Wöber için burada 
öğle vakti cenaze töreni düzen-
lendi. Osman Wöber için cenaze 
namazı kılındı, helallik alındı. 
Osman Wöber Kilyos Mezarlığı’na 
defnedildi.

SİNEMA 
su Osman Wöber 62 yaşında 
evinde geçirdiği kalp krizi 

Ağabeyini 
ÖLDÜRDÜ!

ESENYURT’TA 25 ve 26 Haziran 
tarihlerinde, Leyla Aksu ve Nefise 
M. isimli kadınlar yüksekten düşe-

rek hayatını kaybetti. İnönü Mahallesi’n-
de, 25 Haziran pazar gecesi, Leyla Aksu 
(25) isimli kadın yalnız yaşadığı apartma-
nın 4’üncü katındaki evinde balkondan 
düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine 
sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kadının 
hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun 
cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘Yapma’ diye  bir ses duyduk
Leyla Aksu düştükten sonra olay yerine 
gelen sokak sakini Mehmet Garip, “Önce 
‘Yapma’ diye bir ses duyduk, sonra sokağa 
indik ve kızı yere düşmüş halde gördük. 
O anda son nefesini verip öldü. Bazı 
görgü tanıkları bir kişinin hızla evden 
çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan 

bir şey yok henüz. Kendisinin atladığını 
zannetmiyorum, yanında birileri olabilir” 
diye konuştu. Esenyurt’ta yaşanan ikinci 
ölüm olayı ise, Zafer Mahallesi’nde lüks 
bir rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli 
kadın, rezidansın 7’nci katındaki dairesinin 
penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan 
Nefise M. kurtarılamadı. Nefise M.’nin 
pencereden sarkıp atladığı anlar çevrede-
kiler tarafından cep telefonu kamerasına 
kaydedildi. DHA

BÜYÜKÇEKMECE’DE 
dubleks dairede kimsenin 
olmadığı sırada yangın 

çıktı. Alev alev yanan daireye 
itfaiye ekipleri müdahale ederek 
söndürürken evde bulunan 
köpek de kurtarıldı. Yangın, 
saat 11.00 sıralarında Büyük-
çekmece Pınartepe Mahallesi 
Korkmaz Sokak’ta site içindeki 
apartmanın 5. katında meydana 
geldi. Evde kimsenin olmadığı 

sırada dubleks dairede henüz 
belirlenemeyen nedenle yangın 
çıktı. Apartman sakinleri binayı 
boşaltırken, ihbar üzerine olay 
yerine itfaiye ve polis ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle yangın söndürü-
lürken, ev sahiplerinin olduğu 
ifade edilen bir köpek de itfaiye 
ekipleri yangından kurtarıldı. 
Yangın nedeniyle binada büyük 
çaplı hasar meydana geldi. 

Dubleks daire alev alev yandı

Olay, geçen perşembe Ümra-
niye’de meydana geldi. 155’i 
arayan Gürsel Kaya (61) “Eşi-

mi boğdum, nefes almıyor” diyerek 
ihbarda bulundu. Olay yerine giden 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Şengül Kaya’nın (58) evde 
hareketsiz bir şekilde yerde yattığını 
gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince 
hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya’nın 
olay sırasında kalbinin durduğu fakat 
yapılan müdahaleyle birlikte hayata 
döndürüldüğü öğrenildi. Şengül Kaya 
yoğun bakımda hayatını kaybetti. 
Şüpheli Gürsel Kaya’nın emniyette-
ki ifadesinde “Ben şu an emekliyim 
ancak ek iş olarak geceleri bekçilik 
yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 
senelik resmi nikahlı eşim olur. Müş-
terek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü 
sabah 7.00’da işten gelerek istirahate 
ayrıldım” dediği öğrenildi.

Temizlik işini uzattı
Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle 
birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen 
Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya 
başladığını kaydederek, ifadesini şu 
şekilde sürdürdü: “Ben evin işlerine 
yardım ettim ancak eşim temizlik işini 
uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim 

uzun zamandır beynimde çınlama var-
dı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya 
başladım. Bu nedenle temizliği bırak-
masını istedim. Yaklaşık iki ay sonra 
oğlumuzun nişanını öne süren eşim 
misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü 
tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle 
eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben 
kendimi kaybettim, eşimin boğazını 
uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için 
tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye 
başladı. Süpürge kablosunu gördüm, 
kabloyla eşimin boğazına yüklendim. 
Eşim kendinden geçince önce oğlumu 
ardından polisi aradım” Gürsel Kaya 
olay nedeniyle pişman olduğunu, daha 
öncesinde hiç fiziksel şiddete başvur-
madığını söyledi.

Zanlı tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanma-
sının ardından Kartal’daki Anadolu 
Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, 
burada savcıya ifade verdi. Savcılık, 
“Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” 
suçundan şüpheliyi tutuklama talebiy-
le hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh 
Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Ka-
ya’nın sevk edildiği suç maddesinden 
tutuklanarak cezaevine gönderilmesine 
karar verdi. DHA

40 YILLIK ES40 YILLIK ESiiNNii
KABLOYLA BOGDUKABLOYLA BOGDU

Ümraniye’de Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses yaptığı ge-
rekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla eşi Şengül Kaya’yı (58) 
boğdu. “Eşimi boğdum, nefes almıyor” diyerek 155’i arayan Gürsel 
Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Büyükçekmece’de İbrahim Enes Kaplan, 
zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağa-
beyi Kadir Kaplan’ı silahla ateş ederek 
öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli karde-
şin cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde, 
acılarından kurtarmak için ağabeyini 
öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi

OLAY, saat 20.30 sıralarında 
Güzelce Mahallesi’nde bu-
lunan bir sitede yaşandı. İd-

diaya göre, zihinsel engelli olduğu 
öğrenilen Kadir Kaplan (35) evle-
rinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan 
(28) tarafından silahla vuruldu. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kadir Kaplan’ın hayatını kaybettiği 
belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan 
polis ekiplerince gözaltına alındı. 
Psikolojik sorunları olduğu öğreni-
len İbrahim Enes Kaplan, cinayeti 
itiraf ettiği ilk ifadesinde acıların-
dan kurtarmak için ağabeyini öl-
dürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. 
Olay yeri inceleme ekipleri incele-
melerde bulunurken, Kadir Kap-
lan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim 
Enes Kaplan’ın emniyetteki işlem-
leri devam ediyor. DHA

OSMAN WÖBER UĞURLANDI
Oyuncu Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile 
Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya başla-
dığını kaydederek, “Ben evin işlerine yardım 
ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla 
ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynim-
de çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız 
olmaya başladım” savunmasını yaptı. 

Esenyurt’ta iki günde, iki kadın balkon ve pencereden düşerek hayatını kaybetti. 
Şüpheli olarak görülen iki olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor

İKİ GUNDE İKİ
SUPHELİ OLUM

OLAY
Güzelce Mahallesi’nde bu-
lunan bir sitede yaşandı. İd-

BÜYÜKÇEKMECE’DE 
dubleks dairede kimsenin 
olmadığı sırada yangın 

Kafa kafaya çarpıştılar
SANCAKTEPE’DE hafif ticari 
araçla kamyonet kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada iki kişi yara-

landı. Eyüp Sultan Mahallesi İmam 
Rabbani Caddesi’nde saat 12.45 
sıralarında Dudullu istikametine giden 
Erol Köroğlu’un kullandığı 34 RZ 
4849 plakalı hafif ticari araç, Cemil 
Kaya’nın kullandığı 34 FGB 646 pla-
kalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 
sürücü Erol Köroğlu ve kamyonette 
yolcu olan Ertaş Barlık yaralandı. 
Sağlık ekipleri, yaralıları olay ye-
rindeki ilk müdahalenin ardından 
ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik 
polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. 
İncelemelerin ardından araçlar çekici 
yardımıyla kaldırıldı.  

TEM Otoyolu’nda arıza nedeniyle 
emniyet şeridinde bekleyen İETT 
otobüsüne meyve yüklü kamyon 

çarptı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla 
bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza, TEM 
Otoyolu Edirne istikametinde saat 06.00 
sıralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ayhan İşgör isimli şoförün 
kullandığı içinde yolcusu bulunmayan 34 
TP 6360 plakalı İETT otobüsü İSTOÇ 
mevkiinde arıza yaptı. İşgör, otobüsü 

emniyet şeridine park ederek yardım bek-
ledi. Bu sırada 35 SFZ 25 plakalı meyve 
yüklü kamyonu kullanan Avni Demirars-
lan arıza yapan otobüse çarparak devrildi. 
Kazayı her iki sürücüde yara almadan at-
lattı. Devrilen kamyon bulunduğu yerden 
vinç yardımıyla kaldırıldı. 

Emniyet şeridi!



B akırköy Kent Konseyi’nin düzenlediği kahvaltıya
katılan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun,
geçtiğimiz yıllarda ilçe halkının karşı çıktığı Zey-

tinlik Halk Pazarı ve Yücetarla Top Sahasını ‘Yap, İşlet,
Devret’ modeliyle özelleştirileceğini ve yapılaşmaya
açacağını duyurması ilçe halkını harekete geçirdi. Yine
Kent Konseyi toplantısında, geçtiğimiz aylarda ’Sıfır
Zam’ dayatması nedeniyle 100 gün süren  grevle ülke
çapında konuşulan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu’nun, Temmuz ayında işçi çıkaracağını
ifade etmesi de, çalışan personelin huzurunu kaçırdı. 

Sahamız yeşil kalsın

Bakırköy Kent Savunması çağrısı ile İstanbul futbo-
lunun transfer sahası olarak bilinen ve an itibari ile
alanda bulunan Yücespor'un geleneksel olarak dü-
zenlediği "Veteranlar Futbol Turnuvası"na ev sa-
hipliği yapan top sahasında oynanan maçı
ellerinde pankartlar ve sloganlarla ziyaret eden va-
tandaşlar, Başkan Kerimoğlu’na, “Yaşam alanla-
rımızdan elini çek” diye seslendi. “Burası
depremde sığındığımız yer”, “Ver ver nereye
kadar, yetti artık buraya kadar”, “Top sahamıza
dokunma başkan”, Başkan bu yanlış karardan
geri dön”, “Sahamız yeşil kalsın” yazılı pankart-
larla alana giren vatandaşlar, “Sahamız otopark
olmasın” sloganları atarak, maçı izlemeye gelen
vatandaşlar ve veteran takımlarının alkışlarıyla
karşılandı. 

Neden bizi duymuyor?

Yücespor sahasının Bakırköylüler için tarihi ve
manevi bir değer taşıdığını belirten mahalle sa-
kinleri, aynı zamanda 99 depreminde ve son
dönemlerde yaşanan depremlerde mevcut sa-
hada toplandıklarını, geçtiğimiz yıl da İma-
moğlu yönetimindeki İBB tarafından
"Depremde Geçici Barınma Alanı" listesine alın-
dığını hatırlattı. Bakırköy halkının yeşil alanların
betonlaştırılmasıyla ilgili gösterdiği iradeye karşı-
lık, yönetime geldiği günden beri kamuya ait
alanları özelleştiren, yıkan, atıl halde bırakan ve
buna karşılık her platformda ‘Bir santim yeşil
alanı imara açmadık’ ifadeleri ile mikrofona ko-
nuşan Başkan Kerimoğlu’na isyan ederek, “Keri-
moğlu’nu duyan CHP üst yönetimi, neden bizi
duymuyor” diyerek sitem etti. 

Doğru'dan teşekkür

1954 yılında kurulan ve Türk futboluna kazandır-
dığı sayısız isimlerle “Futbolcu Fabrikası” olarak ni-
telendirilen Yücespor Kulübü Başkanı Ender
Doğru, kurulduğu günden beri tamamen amatör-
lüğe dönük bir kulüp yapısı içinde sadece genç yete-
nekleri Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini
belirtti. Spor yapan bireylerin zararlı alışkanlıklara
yada farklı bağımlılıklara yönelmesinin neredeyse im-
kansız olduğunu vurgulayan Doğru, özellikle Z Ku-
şağı için spor yapabilecekleri alanların olması
gerektiğini vurgulayarak, alanlarının yapılaşmasını
değil, top sahası olarak kalmasını istediklerini belirterek,
alanlarına sahip çıkan duyarlı vatandaşlara da teşekkür
etti. Bakırköy Kent Savunması bileşenlerinden olan ve
alana gelerek destek veren Mimarlar Odası Trakya Bölge
Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu da Yücetarla’nın
kent belleğinde önemli bir yeri olduğunu ve mevcut haliyle
korunarak geleceğe taşınması gerektiğini belirterek, yaşam
alanlarına sahip çıkan herkesin sonuna kadar yanında ol-
duklarını söyledi. 

SELVİ SARITAÇ
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D ost meclisindeyiz sohbet almış başını
gidiyor. Tabii sohbette “ülke ekono-
misi” olmazsa olmalarımız ara-

sında. Önce; “Ne olacak bu memleketin hali”
diye söze başlıyoruz. Ardından dövizden,
akaryakıttan, artan maliyetlerden dem vuru-
yoruz. Herkes döküyor içini, bir bıkkınlık bir
acizlik bir boş vermişlik almış başını gidiyor.

Ülke ekonomisinde söz sahibi şirketleri
olan arkadaş dert yanıyor: “personel maaşla-
rını ödemekte zorlanıyoruz. İhraç ettiğimiz
ürünler ithal ettiğimiz hammaddeleri bile kar-
şılamıyor. Böyle giderse çalışan sayısını en as-
gariye indireceğim” diyor ve ekliyor “Canım
çok sıkkın, yaz da geldi bir an önce kapsamlı
bir tatil planı yapmak istiyorum.”

Ülke ekonomisinde söz sahibi mandıraları
çiftlikleri olan arkadaş söze giriyor. Önce;
mandıralarının, meralarının, hayvanlarının,
çalışanlarının sayısından bahsediyor ve içten
bir ah çekiyor. “Nerede eski hayvancılık, 3
kuşaktır hayvancılıkla uğraşıyoruz hiçbir
zaman bu kadar zorluklarla karşılaşmamışız.
Maliyetler ve yem fiyatları bizi bitirdi. Sa-
manı bile ithal ediyoruz.” Ve ekliyor “önü-
müzde Kurban Bayramı var. Kurtuluş için
kurbanı bekliyoruz. Kurban bir geçsin şöyle
etraflıca bir kafa dinlemeye Alp dağlarına
kadar uzanacağım.”

Ülke ekonomisinde söz sahibi çiftçi arka-
daş başlıyor anlatmaya. Söze; kaç ton buğ-
day, arpa, domates, ayçiçeği ihraç

ettiklerinden başlayarak giri-
yor. “Şükür tüm ülkeye yetecek ve artacak
kadar tarım ve temel gıda ürünlerimiz var.
Eskiden önce iç piyasayı doyururduk kalanını
ihraç ederdik. Artık mazot, gübre ve tarım iş-
çisi maliyetlerinden dolayı çoğu arazilerimizi
ekip biçemedik elde olanla mecburen yetine-
ceğiz. Daha olmadı pirim yapan arazilerimize
yabancılardan talep var bir kısmını sataca-
ğız.” Ve devam ediyor; “yaz sezonu bereketli
mevsim hasat zamanı toparlanıp, yatıma at-
layıp şöyle bir Akdeniz Ülkelerine güzel bir

gezinti yapacağım.”
Evet, hakkınızdır beyler! Ülke ekonomisine

yön veren sizlersiniz. Ülkeyi uçuran da batı-
ran da sizlersiniz. 1 liraya 100 ton domates
üretip satacağıma 10 liraya 10 ton domates
üretip satarım diyen de sizlersiniz. Dolara en-
deksli fiyat artışları yapanda, az üretirsem iç
piyasada ürünüm pahalı olur ayrıca işçi mali-
yetim de az olur diyen de sizlersiniz. Ürü-
nümü ucuzlatıyor diye tonlarca sebze ve
meyveyi çöplere döken de sizlersiniz.

Vah benim gariban işçim, memleketine
hasret köylüm, toprağını ekip biçemeyen çift-
çim ne oluyorsa size oluyor. Bir yanda gari-
banlık, fakirlik, yokluk, bir yanda zenginlik,
savurganlık, şatafatlı ve lüks hayat. Bakın ba-
kalım Türkiye yollarına akaryakıtın 30 TL
bandında olmasına rağmen adım adım tra-
fikte ilerleyemiyorsunuz. Bakın bakalım tatil

beldelerine tüm rezervasyonlar dolu otellerde
yer bulamıyorsunuz. Bakın bakalım
AVM’lere kasada kuyrukların sonu 
görünmüyor.

Halbuki, zevk-i alamızı bir kenara bırakıp
1 hafta araçlarımıza binmesek, bu sene de ta-
tile gitmeyi versek, temel gıda ihtiyaçlarımız
haricinde alış-veriş yapmasak. Süper market-
lerin AVM’lerin kapısından içeri girmesek.
Hepsi 1 hafta. Sadece, bir hafta yani 7 gün,
yani 168 saat. Hepsi bu kadar işte! Ne kaybe-
deriz ki? Kusura bakmayın bunları yapamı-
yorsanız, zor geliyorsa demagoji de
yapmayacaksınız. Kuzu gibi oturup bir kurta-
rıcının gelmesini de beklemeyeceksiniz. Eko-
nomik kriz var hiç demeyeceksiniz. Yerim
sizin ekonomik krizinizi kim demiş ekonomik
kriz var diye.

Sağlıcakla… 

Kim demiş ekonomik kriz var diye!

ATM KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Ye-
şilköy - 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 belgele-
rin 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.
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BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Eylül 2019’da CHP’li meclis üyelerinin ‘Oy Çokluğu’ ile 29 yıllığına “Yap, işlet, devret” modeliyle özelleştirilmeye açılan, mahalle halkının yaptığı eylemler ve imza
kampanyaları sonrası İBB tarafından ‘Depremde Geçici Barınma Alanı’ listesine alınan Yücetarla Top Sahası’nın yeniden yapılaşmaya açılacağının duyurulması,
Bakırköylüleri harekete geçirdi. Bakırköylüler Kerimoğlu’na, “Yaşam alanlarımızdan elini çek. Ver ver nereye kadar, yetti artık buraya kadar” şeklinde tepki gösterdi

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

VER VER 
NEREYE 
KADAR!

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

Bakırköy 
Belediye Meclisi’nden 
Eylül 2019’da çıkan 

karara göre, mülkiyeti 
Bakırköy Belediyesi’ne ait,

23 pafta 144 ada 285 
parsel sayılı taşınmaz, 
yönetim değişse bile 
tapuya şerh edilecek 
intifa hakkı ile birlikte

özelleştirilecek. 

ToP sahasının altının 3-4 katlı otopark, üstünün ise
spor ve ticaret merkezlerinin de yer alacağı bir şe-
kilde düzenleneceğini sadece duyumlarla bildiklerini
söyleyen mahalle halkı, yol çalışmaları adı altında 4
şeritli İncirli Caddesi’nin tek yönlü olarak değiştirildi-
ğini, yapılan kaldırımlardaki geniş ceplerden dolayı da
trafiğin tek şeride düştüğünü, karşıdan karşıya geçen
yaşlı, engelli ve bebek arabalı vatandaşların ise hiç dü-
şünülmediğini ifade etti. 
İncirli Caddesi’nin bu haliyle büyük bir otoparka dönüştü-
ğünü söyleyen vatandaşlar, yapılan düzenleme ile Yüce

Göreve geldiği ilk günden beri, Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu yönetimindeki Bakırköy Belediyesi ile sürekli
mücadele içinde olduklarını belirten mahalle sakinle-
rinden Ş. Şeyde Ataş, “Kamuya ait alanlarımızı ya yıkı-
yor, ya atıl bırakıyor, ya da özelleştirmeye açıyor”
diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal hakları için 100
gün boyunca eylem yapan işçilere kin besleyen bir
başkanın sosyal demokrasiden bahsedemeyeceğini
belirten Ataş, “İşçi çıkarılacaksa bankamatikçiler çı-
karılsın destek verelim. Zeytinlik Halk Pazarı yıkıla-
caksa belediyemiz kendi kaynakları ile  halk için
yaşam alanı yapsın destekleyelim. Deprem top-
lanma alanı olmasının yanı sıra, kent belleğinde
önemli bir yeri ve çocuklarımızın güvenle oyna-
dıkları tek alan olan Yücetarla Top Sahamızı dü-
zenlesin sonuna kadar destekleyelim” dedi. 

Tarla Caddesi’nin trafik yükünün arttığını, araç yoğunluğunun
ara sokaklara taştığını söyleyerek, artık sokakların çocuklar ve
sokak canları için daha da tehlikeli olduğunu belirtti. Söz konusu
alanla ilgili tavırlarının kesinlikle ‘yapılaşmaya hayır’ olduğunu
belirten Bakırköy Kent Savunması Sözcüsü Dr. Öğretim Üyesi
İlknur Türkoğlu, Başkan Kerimoğlu’nun göreve geldiği günden
beri yaşlam alanlarını özelleştirmesinden duydukları rahatsızlığı
dile getirerek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki bir belediye-

nin katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayış içinde hareket
etmediğini belirterek, kamuya ait alanların kamu tarafından ya-
pılması gerektiğini belirtti. Zeytinlik Halk Pazarı’na plansız, prog-
ramsız ve yerine ne yapılacağı bilgisi verilmeden aklına geldikçe
yıkım kararı gönderen Bakırköy Belediyesi’ne tepki gösteren
çarşı esnafı İsmail Dumlu da “Kim yapacak, ne yapacak,
madem yapılma planı vardı, neden küçücük dükkanların büyü-
mesine izin verildi?” diye sordu. 

KİM YAPACAK NE YAPACAK?

YA ATIL 
BIRAKIYOR YA 

ÖZELLEŞTİRİYOR
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İ stanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), Türk Ocakları’nın
kuruluşunun 110. yılı etkin-

likleri kapsamında, “Günümüz
İslam Dünyasında Meseleler ve
Çözüm Yolları” konulu uluslar-
arası sempozyum düzenlendi. Fa-
tih’teki Ali Emiri Efendi Kültür

Merkezi’nde 27-29 Haziran günlerinde dü-
zenlenecek sempozyuma CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sempozyumun
açılış konuşmaları; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu
ile Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Cezmi
Bayram ve düzenleme kurulu adına Prof. Dr.
İbrahim Maraş tarafından gerçekleştirildi. 

Gerçekle yüzleşilmeli

Konuşmasına Karl Marx’tan alıntı yaparak
başlayan Kılıçdaroğlu, “Önemli bir buluş-
mada, önemli bir isimden alıntı yapmak isti-
yorum. Bu ismi yadırgamayacağınıza
inanıyorum. Alıntı yapacağım kişi, Karl
Marx. Marx, ‘Filozoflar, dünyayı çeşitli bi-
çimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun, onu
değiştirmektir’ der. Elbette filozof olan, bilim
insanı olan sizlersiniz. Ancak bu cümlenin
geliş yorumunu atfen şunu söylemeliyim:
Sizlerle birlikte, biz siyasetçilerin de öncelikli
görevi, ülkesini ve dünyayı daha iyiye ve daha
güzele doğru değiştirmektir. Elbette bir soru-
nun teşhisi ve sorunun bedellerini bilmek
önemlidir. Ancak sorunun nasıl çözüleceğine
ilişkin önermelerde bulunmak, sorunun teş-
his ve nedenlerini tespit etmek kadar önemli-
dir. Eğer sahip olduğumuz bilgiyi, var olan
sorunları ortadan kaldırmaya dönük olarak
yorumluyorsak, bir başka soruna da kapı
aralamış oluruz. Dolayısıyla günümüz İslam
dünyasının sorunlarını bilmeli, tartışmalı ve
hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz” dedi. 

Barış için zorunluluk

Bakara Suresi’nden de alıntı yapan Kılıçda-
roğlu, “Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in
Bakara Suresi 44’üncü ayetinde, Yahudi din
adamlarına hitaben şöyle seslenilir: ‘Siz, in-
sanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tav-
siye ederken kendinizi unutuyor, Bundan
muaf olduğumuzu sanıyorsunuz. Öyle mi?’
Ve Ayet-i Kerime, ‘Aklınızı kullanmıyor musu-
nuz?’  sorusuyla sona erer. Elbette burada
hitap, Yahudi din adamlarına yöneliktir.
Ancak muhatabı tüm din adamları, tüm yö-
netici kadrolar, aslında tüm insanlıktır. Bu
Ayet-i Kerime’ye atfen, İslam'ın temel değer-
lerinin tüm insanlığa aktarmakla görevli
olanlar da bu konuda sorumluluk üstlenenle-
rin de hangi gerekçeyle olursa olsun kendile-
rini İslam'ın temel değerlerinden azade kılma
hakları yoktur. Dolayısıyla siz değerli ilahiyat-
çıların, bilim insanlarının İslam dünyasını,
güncel sorunlarını ve sorunlarının çözümüne
ilişkin önlemlerini, itirazlarını çok daha yük-
sek sesle dile getirmesi, toplumsal barışımızın
tesisi açısından bir zorunluluktur” diye 
konuştu.

Adaleti savunmalıyız

Kılıçdaroğlu, adalet vurgusu yaptığı konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Benden çok daha iyi
biliyorsunuz ki, İslam, hangi gerekçeyle
olursa olsun adaletsizliğe, eşitsizliğe izin ver-
mez. İslam, hangi gerekçeyle olursa olsun ka-
yırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe izin
vermez. Bu bağlamda İslam; hangi sistemle
yönetildiğinizle değil, nasıl yönetildiğimizle il-
gilidir. Ve doğrudan nasıl yönetilmemiz ge-
rektiğinin yanıtını da kendisi verir. İslam
açısından kriter, adaletle yönetilip yönetilme-
diğimizdir. İslam, tüm insanlığa adalet pen-
ceresinden bakar ve adalet penceresinden
bakmamız gerektiğini bir şart olarak önü-
müze koyar. Üstelik İslam, adalet kavramını
sadece bir hukuk pozisyonu olarak da ele
almaz. İslam, bizden yaşamın her alanında
ve her herkes için geçerli olacak şekilde ada-

leti tesis etmemizi ve sürekli kılmamızı ister.
İslam'a göre; herkes için ve her alanda tesis
edilmemiş adalete adalet denilemez. İslam'ın
ön gördüğü adaletten ‘ama, fakat, ancak’ ile
başlayan ve adalet arayışını daraltan, ertele-
yen veya ertelettiren adaletin gücünü ve etki-
sini azaltan cümlelere, bahane ve gerekçelere
yer yoktur. Bu nedenle bizler, İslam'ın temel
değerlerini savunuyormuş gibi görünerek
zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetim-
sizliği kendisine bahşeden, gerçek bağlamın-
dan kopartılarak sunulan sabır ve şükür
tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğun, dış-
lanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı
ödünsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız.”

İslam vurgusu

Günümüz İslam dünyasının temel problem-
lerinin kaynağının adaletsizlik olduğuna
vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Dolayısıyla, günümüz İslam dünyasının
temel problemlerinin tek çözümü de adalettir.
Örneğin adaletli olduğunuzda; fikir ve ifade
özgürlüğünü ödünsüz savunuyorsunuz de-
mektir. Bir diğer deyişle; fikir ve ifade özgür-
lüğünün içtihat haline gelmiş evrensel
kriterlerini, sadece kendiniz için değil, herkes
için kabul etmişsiniz demektir. Üstelik adaletli
olduğunuzda, hesap verebilir olmayı da
kabul etmişsiniz demektir. Konfüçyüs'ün ol-
duğuna inanılan ‘Adalet, kutup yıldızı gibi ye-
rinde durur ve geri kalan her şey onun
etrafında döner’ sözüne atfen; bir ülkede 

adalet varsa, onun etrafında biliniz ki huku-
kun üstünlüğü, denetlenebilirlik, hesap vere-
bilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik,
kadın- erkek eşitliği, çocuğun üstün yararı, li-
yakat, özgürlük, sosyal devlet, hakça bölü-
şüm, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli
eğitim, insan ve doğa hakları vardır. Bir ül-
kede adalet yoksa, yani adaletsizlik varsa,
adaletsizliğin çevresinde nepotizm, kayırma-
cılık, eşitsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, liyakat-
sizlik, denetimsizlik, kültürel ve sosyal
yozlaşma, toplumsal huzursuzluk, çarpık
kentleşme, niteliksiz eğitim ve bağımlı yargı
vardır. İslam adaleti ve adaletin çevresinden
dönenleri tesis edenlerden yanadır.”

Seyirci kalamayız

“Özellikle kendi içimizdeki farklılıklara dahi
tahammül edemeyen, kendi İslam yorumunu
şiddet ve dayatma yoluyla hakim kılmaya ça-
lışan kişi ve yapılara hep birlikte karşı durma-
lıyız” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu bağlamda tabii
ki din ve vicdan özgürlüğünün, fikir ve ifade
özgürlüğünün, sanatsal ve ekonomik özgür-
lükleri kısıtlayan değil, aksine tüm bu özgür-
lük alanlarını herkesi kapsayacak şekilde
güvence altına alan bir laiklik anlayışından
yana olmalıyız. Sadece bireysel olarak değil,
ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğraf-
yada etik ilke ve değerlere dayalı bir düzen
hedefiyle yol yürümeliyiz. Çünkü komşusu,
dindaşı ve hatta dünya nüfusunun büyük bö-
lümü aç yatarken, tok yatamayız. Haksızlık
karşısında susup, dilsiz şeytan olmayı tercih
edemeyiz” dedi. Dünyadaki çatışma alanları-
nın yaklaşık yüzde 60’ını Müslüman ülkelerin
oluşturduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu,
“Her gün binlerce Müslüman, bizzat Müslü-
manlar tarafından öldürülüyorken, kafamızı
kuma gömemeyiz. Ülkemiz özelinde dahi,
gelir dağılımı eşitsizliği gün be gün artıyorsa,
buna seyirci kalamayız. Örneğin; şekli olarak
kimin nasıl yaşadığıyla değil, sürdürdüğü
yaşam pratiği içinde ne kadar adaletli olup
olmadığıyla ilgilenmeliyiz. Bu bağlamda
özellikle kamu yönetiminde, liyakati ve liya-
katli olduğu kadar, liyakat sahibinin adaletini
de öncelemeliyiz” dedi. 

Erkek ağırlıklı liste

Konuşmasının sonunda dostane bir eleştiri
yapmak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ko-
nuşmacı listesine baktığımda, neredeyse hiç
kadın akademisyen, araştırmacı görmedim.
Bir iki isim dışında, erkek ağırlıklı bir listeyle
karşı karşıyayız. Oysa Türkiye ilahiyat biriki-
minde kadınlar vardır. Ve bugün de pek çok

ilahiyat fakültemizde ya da üniversitelerimi-
zin diğer fakültelerinde, sempozyumun ko-
nusu kapsamında çalışma yürüten yüzlerce
kadın akademisyenimiz var. Günümüz İslam
dünyasının meselelerini kadınlar olmadan
konuşamayız, konuşmamalıyız ve kadınlar
olmadan çözüm yolları da bulamayız. Bir
sonraki sempozyumda ve düzenleyicisi oldu-
ğunuz diğer toplantılarda, kadınlara da yer
vermenizi, hatta kadın bilim insanlarını bu
tür toplantıların düzenleme kurullarına alma-
nızı da önemle istirham ediyorum. Dediğim
gibi bu sözlerimi dostane bir eleştiri olarak
kabul ediniz” ifadelerini kullandı. 

Neden CHP?

Kendilerine, “Niye bunu CHP’li bir belediye
ile yapıyorsunuz” eleştirisi getirildiğini akta-
ran Türk Ocağı’nın İstanbul Şube Başkanı
Cezmi Bayram, görüşlerini, “Bize göre; gerek
merkezi hükümetin kurumları, gerekse ma-
halli idare kurumları partinin malı değildir.
Partiler, seçimle gelirler, bir emanet devralır-
lar. Sonra bu emaneti bir sonraki şekilde
devam ettirir. Devam etme imkanı verir veya
başkasına devrederler. Demek ki, bu müesse-
selerin sahibi, millet.  Bunlar, milletin mües-
sesesi. Biz, bu zamana kadar yaptığımız
birçok faaaliyette, her kurumdan destek isti-
yoruz. Her kurumdan destek isterken, oraya
mensubiyet duygusu taşıdığımızdan değil.
Milletin malı ve milletin malının emaneti şu
anda filan partiye mensup olabilir, ama biz,
bundan talep ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.
Daha önce de CHP’li başkanlar tarafından
yönetilen Kartal ve Bakırköy belediyeleriyle iş
birliği içinde çalışmalar yürüttükleri bilgisini
paylaşan Bayram, “Bu sözümüzde samimi
olduğunuzu göstermek için, o zaman farklı
partilerin idaresinde olan kurumlarla da iş
birliği yapmamız lazım. O bakımdan bu an-
layışımıza da devam edeceğiz. Bunun için illa
‘falan böyledir, falan şöyledir’ diye bakmıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Elbette bunlar olacak

İmamoğlu da konuşmasına, Bayram’ın söz-
lerine atıf yaparak başladı. “İBB ile bunun
niçin yapıldığına dönük eleştiriler olduğunu
söyledi: Değerli hocam, elbette bunlar ola-
cak. Türkiye'nin bugünkü gündeminde, ne
yazık ki bu tür tavır ve davranışlar var. Ama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam coğraf-
yasının en büyük kentinin belediyesi. İstan-
bul, aynı zamanda İslam coğrafyasının
yüzyıllardır başkenti aslında. Bir özelliği de
var ki; binlerce yıldır da dünyanın başkenti İs-
tanbul. Dolayısıyla en doğru duyguların, en
doğru hamlelerin vücut bulduğu bir şehir
olursa İstanbul, buna hem yakın coğrafya
mutlu olur hem bütün dünya mutlu olur. Bu
bağlamda, bu bence kutsal başlığın bir top-
lantıya dönüşmesi ve bir çabanın ortaya kon-
ması noktasındaki girişiminizle bizi
buluşturmanız ve bu buluşturmaya dönük de
özellikle bu konuda bizi motive eden ben say-
gıdeğer Genel Başkanımıza hepinizin huzu-
runda yürekten teşekkür ediyorum. Bu
buluşmanın önemini defalarca bize aktarmış-
tır” şeklinde konuştu. 
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ANIL
BODUÇ

HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin
katkılarıyla düzenlenen ‘Günümüz İslam Dünyasında
Meseleler ve Çözüm Yolları’ konulu uluslararası 
sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, 
Bir ülkede adalet yoksa, adaletsizliğin çevresinde 
nepotizm, kayırmacılık, eşitsizlik, yoksulluk, yolsuzluk,
liyakatsizlik, denetimsizlik ve bağımlı yargı vardır” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sempozyumun 
düzenleyicisi Türk Ocağı’nın İstanbul Şube Başkanı Cezmi
Bayram’ın, “Niye bunu CHP’li bir belediye ile yapıyorsunuz,
diye eleştirenler var” sözlerine, “Türkiye'nin bugünkü 
gündeminde, ne yazık ki bu tür tavır ve davranışlar var. 
Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam coğrafyasının en
büyük kentinin belediyesi” karşılığını verdi

ADALET YOKSA
ESITSIZLIK VARDIR!

ELHAMDÜLİLLAH 
MÜSLÜMANIM!
“Bir tesadüf daha var: Elhamdülillah ben de
Müslümanım bu arada” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi: “Dolayısıyla bireysel olarak
da katkı sunmanın elbette keyfini yaşıyo-
rum. Zira dünya tarihinin ilginç de bir döne-
mindeyiz. Bilimde, teknolojide, yaşanan
olağanüstü ilerlemelere bakınca, değerlen-
dirmeleri, insanın aklına, zekasına, üstün
yeteneklerine dönük yapmak gerekir. Ger-
çekten de hayranlık duyarak bu süreci anla-
mak gerekir. Ama toplumlar, ülkeler,
medeniyetler arası ilişkilere bakınca, bam-
başka bir tablo çıkıyor. Korkunç eşitsizlikler,
ne yazık ki zorbalıklar, ne yazık ki adaletsiz-
likler, insanın iyi yanının da kötü yanının da
ne kadar güçlü olduğunu görmek, sarsıcı bir
tecrübe. İyilik ve kötülük, yalnız dış dün-
yada, beşeri hayatta değil, insanın iç benli-
ğinde de mücadele halinde. Ben, iyilik ve
kötülük arasındaki bu büyük savaşın, iyiliğin
mutlak zaferiyle sonuçlanacağından bir an
bile şüphe duymuyorum. İyiliğin gücüne
olan güvenimi hiçbir koşulda kaybetmiyo-
rum. Çünkü iyiliğin kudretine olan güvenimi
yitirirsem, insanlığımı da yitireceğimin 
farkındayım.” 

PANELLERİ İZLEDİLER 
Konuşmaların ardından başlayan birinci
oturumda; eski Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu (Dini Anlamada
Yöntem Sorunu), eski Yargıtay Başkanı
Prof. Dr. Sami Selçuk (Hukuk ve Ahlak Bil-
gisi), Tunus eski Kültür Bakanı Prof. Dr.
Mehdi Mabrouk, Fas eski Kraliyet Sözcüsü
Prof. Dr. Hassan Aourid (Mağrip’te Siyasal
İslam Çıkmazı) ve Rusya Müslümanları

Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı
(Damir Mukhetdinov (Rusya Müslümanla-
rının Güncel Dini Problemleri) görüşlerini
dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve
İmamoğlu, sempozyumun ikinci oturumu
olan ve Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, Prof. Dr.
Şaban Ali Düzgün ile Prof. Dr. Mehmet
Zeki İşcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen
paneli de izledi.

Beylikdüzü’nde
KÜBA EZGiLERi
Beylikdüzü Belediyesi tarafından 
düzenlenen Beylikdüzü Müzik Festivali
doludizgin devam ediyor. Festival
kapsamında bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Beylikdüzü Caz Müzik 
Günleri'nin ikinci gününde, dünyaca 
ünlü Küba Latin Caz Grubu A lo Loco 
Band İstanbullu sanatseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı

Beylikdüzü Müzik Festivali kapsa-
mında bu yıl dördüncüsü düzenlenen
Beylikdüzü Caz Müzik Günleri'nin ikinci

gününde Yaşam Vadisi Küba ezgileriyle yankılandı.
6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşen
konserde Küba Latin Caz Grubu A lo Loco Band
müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Sa-
natçılara çiçek ve plaket takdim eden Beylikdüzü
Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, oldukça ke-
yifli ve güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek, “1
Temmuz’a kadar konserlerimiz devam edecek.
Tüm sanatseverleri Yaşam Vadisi’ne bekliyoruz”
dedi. Beylikdüzü Caz Müzik Günleri’nin kapanışı
İKSV’nin yeşille cazı bir araya getirdiği Parklarda
Caz etkinliği ile yapıldı. Öte yandan bu yıl ki teması
“Gece Klasikleri” olan Beylikdüzü Klasik Müzik
Günleri ise dün başladı, 1 Temmuz'a kadar devam
edecek. Sekizincisi düzenlenecek olan müzik günle-
rinin başlangıcını Violincelloduo grubu “İki Ses Bir
Nefes” isimli müzik dinletisiyle yaptı. 

Çocuklara ücretsiz 
YÜZME KURSU
Bağcılar Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen
Kalmasın” projesi kapsamında yaz
tatilinde çocukları ücretsiz yüzme
havuzuyla ödüllendiriyor. Bağcılarlı
çocuklar, antrenörler eşliğinde hem
yüzme eğitimi alıyor hem de
arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağ-
cılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda
yaz sezonu başladı. Cumhurbaşkanlığı

tarafından başlatılan ve 7 yıldır devam eden
“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi bu yıl da sür-
dürülüyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı Barba-
ros, Demirkapı, Göztepe, Kemalpaşa, Kazım
Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl ve 15 Temmuz yüzme
havuzlarında hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında
6-13 yaş grubu çocuklara ücretsiz yüzme kursu ve-
riliyor.

Fiziksel faydaları var

Gerekli hijyen şartların sağlandığı havuzlarda
uzman kadın ve erkek antrenörler tarafından temel
yüzme bilgisi veriliyor. Çocuklar, sıcak yaz günleri-
nin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarırken, arka-
daşlarıyla da keyifli zaman geçiriyor. Çocukları yaz
tatilini yüzerek değerlendirmeye davet eden Bağcı-
lar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Su spor-
ları çocuklarımız için çok önemli. Üstelik yüzmenin
sadece fiziksel faydaları yok, psikolojik olarak da
oldukça faydalı bir spor türü. Bu sebeple bütün ço-
cuklarımızı havuzlarımızdan yararlanmaya davet
ediyorum” dedi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği
yüzme etkinliği, yaz sonuna kadar devam edecek.



T ürk dünyası devletleri
yeni bir 'Ticari kuşak'
için adımlar atıyor. 350

milyona yaklaşan bir potansi-
yeli üzerinde taşıyan ticari kori-
dor dünyanın tam ortasında
Doğu, Batı ve Kuzey ve Güney
arasında doğal bir köprü görü-

nümünde. Türk proxy gücüyle de derinle-
şen alan bölgesel bir üretim merkezi
potansiyelini taşıyor. 

DÜNYA DEĞİŞİYOR

Dünya, 2022 yılının ilk çeyreğine geldi-
ğimiz şu günlerde bir omurga değişimi
yaşıyor. Avrasya- Atlantik Paktı mücade-
lesi yeni bir dünya düzenine doğru evrili-
yor. ABD’nin Çevreleme Doktrini’ne
karşı, Rusya Federasyonu'nun izlediği
"Yakın Çevre” doktrini var. Türk dünya-
sında ise yeni bir ‘Ortak Akıl; Ortak Gele-
cek’ kavramı gelişmeye başladı. Bu
uluslararası ticaretin her gün daha da dar

bir alana sıkıştığı dönemde yeni bir açılım
döneminin başladığını bize gösteriyor.
Türk Dünyası Ticaret Diplomasisinde ise
bir kabuk değişimi var. Saflar hiç olma-
dığı kadar birbirine yakınlaştı. Dünya ti-
careti artık büyük güven sorunu yaşıyor.
Pandemi ile daha da derinleşen ham-
madde sorunu artıyor. Küresel tedarik
zincirlerinde sorunlar yaşanıyor. Daha
korumacı ve milliyetçi içe dönük bir eko-
nomik dönüşüm var. Kısacası Dünya
Eko-Politik alanda birbirinden uzaklaşır-
ken birbirine tarihi gerçeklerle bağlı Türk
dünyası kuşağında ise tam tersi bir
durum söz konusu. Yüzyıllardır birbirin-
den kopuk yaşayan bu coğrafyada bir
nevi yeniden kucaklaşma yaşanıyor. İlişki-
ler daha da derinleşiyor.

TÜRKİSTAN COĞRAFYASI 
TİCARET KORİDORU

Pekin’den Taşkent’e, Kabil’den Kafkas-
lara, Tiflis’ten İstanbul’a ve İstanbul’dan

Macaristan’a uzanan bir Türk ve
proxy alanı var. Hazar Denizi’nden

Kaşgar’a, Urallardan Hin-
dikuş dağlarına kadar uza-
nan Türkistan coğrafyası
gelecek adına ekonomik
anlamda yeni fırsatlar su-
nacak. Dünya ticaretinin
kilitlendiği bu dönemde or-
taya çıkan imkanlar doğru
adımlarla birleşirse 'Kır-
mızı Beyaz' olarak ifade et-

tiğimiz bu ticaret koridorunda Türkiye
öncülüğünde yeni bir ekonomik alan olu-
şacak.

GÜVENLİ VE GÜVENLİR 
İLİŞKİLER DÖNEMİ 

Afro-Avrasya’da köklü jeopolitik deği-
şim dönemini gözlüyoruz. Bunun ekono-
mik değişimleri daha da derinleşerek
sürecek. Rusya Ukrayna savaşı ile adeta
ters düz olan dengeler yeni bir boyuta ta-
şınıyor. Dünya siyaseti Doğu-Batı ara-
sında keskin bir kırılma yaşıyor.
Eko-Politik alanda ise dünyada yeni bir
düzene evrilme süreci yaşanıyor. Atlan-
tik’ten Avrasya’ya ve Uzak Asya’ya uza-
nan güç devşirme yarışının büyük
ekonomik sonuçları olacak.

TURAN YOLU

Pandemi ile reset yiyen ekonomiler
yeni bir çatışma ile ikinci reset yedi.

Artık güvene dayalı stratejik birliktelikler
daha önem kazandı. Tam da bu dönemde
Türk dünyasında yeni bir ‘Ekonomik
Turan Yolu’ çalışmalarının çarpan etki-
sinde olacağa benziyor. Türkiye AB ile
ilişkileri ve Gümrük Birliği çalışmaları ile
büyük bir uluslararası ticaret deneyimi
kazandı. Savunma havacılık, inşaat,
tarım, taşıma lojistik alalında geliştirdiği
‘Know How’ diğer Türk dünyası ülkeleri
için hem bir klavuz hem de kuşak ülkeleri
için bir tamamlayıcı özellik taşıyor.

ZENGEZUR KORİDORU

Son Karabağ Savaşı ile oluşan Zenge-
zur Koridoru ile Türk dünyası karadan
birleşti. Rusya, İran, Azerbaycan-Nahçi-
van ve Türkiye ulaşım koridorları yeni bir
derinlik kazandı. Orta Asya ile Türki-
ye'nin kara bağlantısı kuruldu. Yeni bir
potansiyel hat oluştu.  Türk Devletler Teş-
kilatının fikir babası Nursultan Nazarba-
yev bu vurguyu bir adım ileriye taşıdı.
Söz konusu güzergâhlarla 'Hazar Hat-
tı'na bağlanacak sistemi 'Trans Hazar
Uluslararası Ulaşım Koridoru' (Turan
Koridoru) olarak adlandırdı. İki kıta ve iki
denizi içeren 'Turan Koridoru' özellikle
denize çıkışı olmayan başta Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkeler olmak
üzere, bölge ülkelerinin yararına olacak
bir güzergah olarak tanımlandı.  Koridor

MURaT 
PaLaVaR

EKONOMİNİN
NaBZI
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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 
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
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 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.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında
Türk dünyası ortak fon kuruluşunu gerçek-
leştirildi. Söz konusu yatırım fonunun ön-
celikle gıda, tarım ve altyapı yatırımlarını
finanse edecek. İlk olarak ekonomi, tica-
ret, güvenlik, savunma, enerji, gıda, tekstil
ve turizm alanında işbirlikleri gündeme
geldi. Söz konusu kuşakta daha da derin-
leşen ticari işbirlikleri planlanıyor. Türk ül-
kelerinin oluşturduğu hattaki ülkelerin
nüfusunun yüzde 40'ını gençlerden oluşu-
yor.  Bu yaşlanan bir dünyada büyük bir
potansiyeli üzerinde taşıyor. İşbirlikleri
arasında “Gençler Forumu” oluşturulması
da gündemde. Hatta ulaşım-transit potan-
siyelini geliştirmenin de önemi artıyor. Ti-
caret, transit, vize, güvenlik ve kültürel
işbirliği alanlarında yeni anlaşmalar ya-
pıldı. Birleşik, demokratik, barışçıl ve bağ-
lantılı bir ticaret koridoru hedefi var.

ORTAK FON KURULDU
Dünya ticaretinde dönüşüm yaşanıyor. Ülkeler daha korumacı, dar çerçeveli bir 'Eko-Politik'
bir yapıya evrilirken 350 milyona nüfusa yaklaşan Türk Dünyası devletleri kuşağında yeni
bir bütünleşme sürecinin adımları var. Adriyatik'ten, Taşkent'te, Budapeşte'den Bişkek'e
kadar uzanan hatta yeni bir 'Ortak Akıl; Ortak Gelecek' çalışmaları yürütülüyor.

TICARETTE 
TURKUAZ 
KORIDORU

ile Türk dünyası devletleriyle çevrili Hazar Denizi’nin rolü
dünya ticaretinde daha da arttı. Türk dünyası bu koridor ile
birleşti, yeni bir döneme girilmiş oldu.

YÜKSELEN ASYA 
PROJEKSİYONU

Türkiye’nin yeni dönem uluslararası ticari stratejisinde
Asya önemli yer tutuyor. Kıta’nın kalbi, Orta Asya’da ise
yeni bir inşa dönemi yaşanıyor. Ticaret dünyası her geçen
gün ‘Yükselen Asya’ pazarına daha çok odaklanıyor.  Tarihi
İpek Yolu’nun mirasını taşıyan Türk coğrafyası Çin’in İpek
Yolu Girişimi'nin tam da kaynağında yeralıyor. Bu anlamıyla
hem stratejik önemde hem de Rusya'nın Avrasya projesinin
ve AB’nin de Asya stratejisinin kalbinde yeralıyor. Türkiye
kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir ortak konumunda. Tarihi bir
mirasın paydaşı olarak Asya’ya artık karayla bağlantı kuran
Türkiye yeni bir aktör olarak sahada olacak.

Türk ticaret koridorunda en Batı’da Macaristan’dan Orta
ve Güney Asya’ya kadar uzanan alanda
bölgesel bağlantıyı güçlendirme süreci
uzun süredir devam eden bir hedef. Bu bü-
tünleşme özellikle Türk dünyasının kalbi
için daha çok önemli. Karayla çevrili Orta
Asya, Avrupa ve güneydeki pazarlara ve ti-
caret yollarına erişim kazanırken, Güney
Asya kuzeydeki kaynaklara ve fırsatlara eri-
şim elde edecek. 

TÜRK TİCARET HATTI

Geçmişte Türkistan olarak anılan Kaza-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenis-
tan ve Özbekistan ile birlikte Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye’nin oluşturacağı ti-
cari kuşak kritik önemde olacak. Orta Asya

coğrafyası tarihi İpek Yolu’nda kilit rolde
hatta merkez konumundaydı. En basit ifadeyle Orta As-
ya’nın Kuşak Yol’un için Avrupa’ya ve hatta dünya pazarına
bağlantısı noktasında rolü oldukça kritik diyebiliriz. Özetle,
Orta Asya ülkeleri planlanan Kuşak Yol güzergahları açısın-
dan aslında Çin’in dünyaya açıldığı ilk ülkeler olacak.

Orta Asya Türkleri İpek Yolu ticaretinin ana üre-
ticisi konumunda. Eğer bu hatta üretim potansiyeli
geliştirilirse dünyanın yeni bir üretim koridoru da
oluşmuş olacak. Hem nüfus genç hem de zengin
doğal kaynaklar söz konusu. Orta Asya'ya içine
alan Türk hattı birçok fırsatı da sunacak. Petrolden
ve gazdan altın ve uranyuma kadar ucuz ham-
maddelere erişimi sağlanmış olacak. Bu sadece
Çin veya tarihsel olarak Rusya için değil, Türkiye
ve Avrupa için de jeostratejik öneme sahip. Türk-
menistan, Azerbaycan doğalgaz ve petrolünün Ba-
tı'ya taşınması dünya enerji dengelerini
etkileyecek.

Asya yüzyılı

Orta Asya’nın başat ülkesi Özbekistan üzerinde
büyük bir potansiyeli taşıyor. Tarihsel olarak dün-
yanın en kadim ticaret güzergahı İpek Yolu'nun mi-
rasçısı olan ülke 'Asya Yüzyılı' olarak tanımlanan,
içinde bulunduğumuz çağda bölgesinde ağırlık
merkezi haline geldi. Türkiye ‘Yeniden Asya’ pro-
jeksiyonunda ülkeyi stratejik partner olarak görü-
yor. Kazakistan ise bölgede en büyük milli gelire
ve en zengin yer altı kaynaklarına sahip, jeopolitik
olarak diğer bölge ülkelerine nazaran daha kritik
bir konumda bulunuyor. Ülke bölgede en büyük
milli gelire ve en zengin yer altı kaynaklarına
sahip, jeopolitik olarak diğer bölge ülkelerine na-
zaran daha kritik bir konumda bulunuyor. Orta ve
Güney Asya arasındaki bölgesel bağlantıyı güçlen-
dirme süreci uzun süredir devam eden bir hedef.
Karayla çevrili Orta Asya, güneydeki pazarlara ve
ticaret yollarına erişim kazanırken, Güney Asya
kuzeydeki kaynaklara ve fırsatlara erişim elde edi-
lecek. Bu potansiyel Türkiye'nin ticari yetenekle-
riyle birleşince Türk dünyası ticaret alanı büyük bir
etkinlik alanı oluşturmuş olacak.

TÜRKiYE VE 
AVRUPA iÇiN 

STRATEJİK KONUMDA
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Arnavutköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Gelecek
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, “Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz” dedi

ARNAVUTKÖY'DE
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

ile buluşan Gelecek Partisi
Esenyurt İlçe Başkanı Veysel
Karatay, 6'lı masanın önemine
dikkat çekti. Karatay, “Genelde
Türk siyasetinde siyasi kavga
hep var ama bizim barışa ihti-

yacımız var. Gelecek Partisi İlçe
Başkanı, CHP Genel Başkanı
ile bir araya gelebilmelidir,
bugün bunun gerçekliğe kavuş-
ması beni mutlu etti. Sizin bir
cümleniz var; 'Tüm siyasi par-
tileri eşit görüp, oy oranına
bakmaksızın biz eşit oturuyo-
ruz' dediğiniz için size teşekkür

ediyorum. Bu ülkenin barışa,
birlikteliğe ihtiyacı var. Bu an-
lamda 6'lı masanın çok önemli
ve değerli olduğuna inanıyo-
rum” dedi. 

Biz eşitiz

Karatay'a teşekkür eden CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise

“Biz hep birlik ve beraberlik
içindeyiz. 6'lı masada herkes
eşit. Evet altı ayrı partiyiz ama
demokrasi konusunda berabe-
riz. Sorunları çözme konu-
sunda beraberiz. Adalet
konusunda beraberiz. Siyasetin
halka hesap vermesi konu-
sunda kararlıyız. Parlamentoda

özel platformaların kurulması
konusunda beraberiz. Birçok
konuda beraberiz. Türkiye'yi
kavgadan ötede barış içinde
yükseltmek için birlikte hareket
ediyoruz. Göreceksiniz hep bir-
likte ülkemizi demokrasi ile taç-
landıracağız” ifadelerini
kullandı. BARIŞ KIŞ

Türkiye’yi birlikte yöneteceğiz

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
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

1.657,00 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.

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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1650090)

Memleket Partisi'nin yeni Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, basın toplantısı düzenledi. 
“Bugünkü toplantımıza geçtiğimiz hafta basında Memleket Partisi’nin ambargolu olduğu kanallarda 

bile haber olmasını sağlayan bir konuyla; istifalara başlamak istiyorum” diyen Sayan, “Memleket 
Partisine operasyon çekmek isteyenler yine başarılı olamadılar, olamayacaklar da” dedi. 
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M emleket Partisi Sözcüsü Prof.
Dr. İpek Özkal Sayan, önemli
açıklamalarda bulundu. “As-

lında 6’lı masanın yine tıpış tıpış oy ver-
direbilecekleri bir Cumhurbaşkanı adayı
çıkarmayı planladıklarını ve bu yüzden
Memleket Partisi'ne operasyon yaptıkla-
rını düşünüyoruz” diyen Sayan, “Mem-
leket Partisi kurulduğu günden bu yana
ilkeli duruşunu hiç bozmamıştır. Bizim
yolumuz belli, söylemlerimiz belli. 17
Mayıs 2021’den bu yana ne söylüyor-
sak yine aynı şeyleri söylüyoruz. Biz 63
ilde, 400 ü aşkın ilçede örgütlü bir parti-
yiz. İl ve ilçe başkanlarımızla, parti yö-
neticilerimizle görevimizin başında,
dimdik ayaktayız. Bu istifalardan sonra
ne bir il ne de bir ilçe başkanımız istifa
etmiştir. Bize istediğiniz operasyonu
çekseniz de nafile. Gönülden bağlı olan
insanları yıkamazsınız! Biz dimdik
ayaktayız, katlanarak artan motivasyo-
numuzla görevimizin başındayız” ifade-
lerini kullandı. 

Size selam olsun! 

İlk sözlerinin gençlere olduğunu belirten
Sayan, “Gençler; Memleket Partisi’nden
size selam olsun! Siyasette yeni bir rüzgar
estirmeye, siyasetin dilini değiştirmeye
hazır mıyız? Üstümüzde dolaşan kara bu-
lutları kaldırmaya, birlikte geleceğimizi
inşa etmeye hazır mıyız? Bu parti sizin
partiniz olacak. Kendinizi özgürce ifade
edebileceğiniz bir parti. Her basın toplan-
tısında sizin sorunlarınızı dile getireceğiz
ve tabi çözüm önerilerimizi de. Toplantı-
dan birkaç gün önce bir tweet attım ve
dedim ki sorunlarınız yazın. Hepsini not
aldım, tek tek her basın toplantısında yaz-
dığın sorun alanlarını ve Memleket Partisi
olarak çözüm önerilerimizi dile getirece-
ğiz. Her basın açıklamasında biz sizin si-
yasetteki sesiniz olacağız” dedi. 

Gençleri özgürleştirin

Sayan, “Özgürlükler konusunda; iptal edi-
len konserler, festivaller, sosyal medya pay-

laşımları sebebiyle tutuklamalar, yargıla-
malar. O zaman Adalet ve Kalkınma Par-
tisi’ne diyoruz ki; Bizden olanlar ve
olmayanlar olarak gençleri bölmekten
vazgeçin, kaynak paylaşımında adaletli
olun, eğitimi tarikatlara, cemaatlere teslim
etmeyin, laik eğitimden vazgeçmeyin, festi-
val, konser iptallerinden vazgeçin, sanatı,
müziği, sanatçıyı destekleyin, eleştiriye açık
olun, bırakın gençler eleştirsin, kendini
ifade etsin, korkutmayın, özgürleştirin.
Ama özgürleştirmediğiniz gibi korkut-
maya, zapturapt altına almaya devam edi-
yorsunuz. Basın Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi” ama bizim bildiğimiz
adıyla “Sansür Kanunu”ndan bahsediyo-
rum. Öncelikle haberciliğin özü zaten
doğru ve güncel bilgiye dayanır. Buna iliş-
kin elbette ki bir itirazımız yok. Ama bu
kanunun öyle bir amacı da yok. Konu se-
çimin yaklaştığı bu dönem itibariyle med-
yayı ve sosyal medyayı kontrol altında
tutmak, denetlemek” açıklamasını yaptı. 
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Konuşmasında ekonomşk sıkıntılara
da değinen Prof. Dr. Sayan, “Ekmek!
Ekmek fiyatlarındaki artış da hızla
devam ediyor. İstanbul’un bazı ilçele-
rinde ekmek 5 TL’den satışa çıkıyor. Bu
geçen yıl 2 TL’den satılan ekmeğin bir
yılda yüzde 150 zamlanması demek.
Ekmek de yemeyin diyorlar yani. Peki
o zaman soruyoruz size. “Bu insanlar
ne yiyecek?” didye sordu. Kadın cina-
yetleri konusunu da es geçmeyen
Sayan, Pınar Gültekin davasına veri-

len ceza indirimine tepki gösterdi.
Sayan şunları dile getirdi: “Bu gün-
lerde hepimiz Pınar Gültekin davasını
dehşetle, üzülerek, içimiz yanarak izle-
dik. Verilen “ceza indirimi” ile fail 23
yıl hapis cezası aldı. Bu cezai yaptırım
ise hapiste kaldığı süre göz önüne
alındığında 14,5 yıl ceza ile sonuç-
landı. Vahşice işlenen bu cinayeti “ca-
navarca hisle işlememiştir” olarak
değerlendirdi mahkeme. İktidar parti-
sinden açıklama yapıldı, konu yargının

konusudur diye. Elbette biz de biliyo-
ruz yargı sürecine müdahale edilme-
yeceğini. Ama hangi yargıya?
Yaraladığınız, hasar verdiğiniz yargıya
mı? Biz de biliyoruz mahkemenin
mevzuata uygun karar verilmesi ge-
rektiğini. Ama siz hangi hukuk devle-
tinden, hangi mevzuattan
bahsediyorsunuz? İstanbul Sözleşme-
si’ni bir Cumhurbaşkanı Kararnamesi
ile kaldırdıktan sonra çıplak bıraktığı-
nız mevzuattan mı?”

BU İNSANLAR NE YİYECEK?

Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, “Memleket Partisi
olarak ezilenin, mağdurun, hakkını arayanın
her zaman yanında olacağız” dedi. 

OPERASYONCULAR
BASARILI OLAMADI
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“Bugünkü toplantımıza geçtiğimiz hafta basında Memleket Partisi’nin ambargolu olduğu kanallarda 

bile haber olmasını sağlayan bir konuyla; istifalara başlamak istiyorum” diyen Sayan, “Memleket 
Partisine operasyon çekmek isteyenler yine başarılı olamadılar, olamayacaklar da” dedi. 



İ SKİ, 2019 yılından bu yana İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun direktifleri doğrultusunda gerçekleş-
tirilen çalışmalarla İstanbul’da önemli yatırımlara

imza attı. Özellikle pandemi döneminde, yıllardır çözüle-
meyen ve kronikleşen altyapı problemlerine neşter vu-
ruldu. 2019 yılından bugüne tespit edilen 107 noktanın
85’inde çalışmalar tamamlandı. 22 noktada ise çalışma-
lar devam ediyor. Yine kronik bir sorun olan Marmara
Denizi’ne kontrolsüz atıksu deşarjları da hızla önleniyor.
Atıksu altyapısı çalışmaları kapsamında 2019 yılından
bugüne kadar 1.650 kilometre atıksu şebekesi ve kolek-
törü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçek-
leştirildi. Ayrıca 6 kilometre atıksu tüneli ve 7 kilometre
yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı.

Dere ıslahı yapılıyor

Çevre koruma projelerinin bir diğer safhası da dere ıslah-
ları. Dere ıslahlarına büyük önem veren İSKİ, taşkın ris-
kini önlemek amacıyla bu süreçte 69 ayrı derede 36 km
dere ıslahı gerçekleştirdi. Taşkın riskine karşı dereleri ıslah
eden İSKİ, ıslah ettiği derelerin kenarlarını yaşam vadi-
sine çevirmeye devam ediyor. Yeşil alanlar, çocuk park-
ları, bisiklet yolları, seyir terasları ve gösteri alanları
bulunan yaşam vadileri İstanbullulara yeni yaşam saha-
ları açıyor.  Son 3 yılda kurumumuz Kavaklıdere, Tuzla
Hacetdere, Çekmeköy, Palamut Dere, Ayazma ve Bü-
yükçekmece Serinpınar Parkında 21 km dere ıslahı ger-
çekleştirirken, 414 bin 400 metrekarelik  alanı da yaşam
vadisine çevirdi. 3.3km dere çevresinde 271 bin metreka-
relik alanda Yaşam Vadisi Projeleri devam ediyor. Yaşam
Vadilerinin imalatında çalışmalarını sürdüren İSKİ, bu
kapsamda 24 bin 300 metrelik dereyi ıslah ederken 685

bin 400 metrekarelik alanı da ağaçlandırarak İstanbullu-
lara konforlu ve sağlıklı yaşam alanları kazandıracak.

Yüzde 99’u arıtılıyor

İstanbul’da atıksuların yüzde 99’unu arıtan İSKİ, arıt-
mada niteliği arttıracak çalışmalarına da devam etti. Bu
doğrultuda Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesi-
si’nin 2. Kademesi’ni devreye alan İdare, Tuzla İleri Bi-
yolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe inşaatında da
sona geldi. Yıl içerisinde açılışı gerçekleştirilecek olan te-
sisin hizmete girmesiyle 650 bin metreküp kapasiteli ve
Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi
aktif hale gelmiş olacak. İnşasında yine son aşamaya ge-
linen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde geri
sayıma geçildi. Yine yıl sonunda bitirilmesi öngörülen te-
sisle İstanbul Boğazı’nda su kalitesi artacak. Diğer taraf-
tan yapımı devam eden Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi tamamlandığında Melen Havzası atıksu
tehdidinden kurtulacak.

Kesintisiz işletiyoruz

İdarenin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla ilgili açıkla-
malarda bulunan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa,
“İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten de-
vasa bir altyapıyı kesintisiz işletiyoruz. İstanbul gibi ol-
dukça hareketli ve nüfus yoğunluğu olan bir şehri
düşündüğümüzde, bu işletme faaliyetlerinin yanı sıra
hızla geleceğe de hazırlanmamız gerekiyor. Biz de İSKİ
olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyo-
ruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Ekrem İmamoğlu’nun çizmiş olduğu vizyon doğrultu-
sunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da su ve
atıksu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz”
şeklinde konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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‘Adliyede bir gün’ 

başlığı ile sosyal medyada
video paylaşımı yaparak

reklam yasağını ihlal ettiği 
gerekçesiyle avukat Fatma
Begüm Kaçmaz hakkında 

İstanbul Barosu tarafından
yürütülen soruşturma

çerçevesinde disiplin 
cezası verilmesine yer

olmadığına karar verildi.

sosyal Medya hesabından 2019 yılında ‘adli-
yede bir gün’ başlığı ile video paylaşımı yapan
Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında rek-

lam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Di-
siplin Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma
başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde dosyaya cevap di-
lekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi eylemden
ötürü reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına
somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelen-
diğini, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu,
hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden
oluştuğunu söyledi. Paylaşımlardaki amacının iş elde
etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında ‘Av.’ İba-

resinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına
aykırı davrandığını kabul etmediğini belirtti.

İtiraz reddedildi

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, hakkında
re’sen soruşturma açılan Fatma Begüm Kaçmaz’ın pay-
laşımlarının İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nca net
olarak belirtilmediğini kaydetti. Disiplin kurulu, Kaç-
maz’ın sosyal medya hesabında somut herhangi bir pay-
laşımının görülmediğine kanaat getirerek Kaçmaz
hakkındaki soruşturma ve kovuşturma kararının şekil ve
usul açısından Avukatlık Kanunu 137. maddesine uyma-
dığını belirtti. Reklam yasağı yönetmeliği maddesince

Avukat Kaçmaz’a Baro tarafından gönderilmesi gereken
bir uyarı yazısı gönderilmediğini ve Türkiye Barolar Birliği
Meslek Kurallarına aykırı bir durum saptanamadığını ge-
rekçe gösteren İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkan-
lığı, Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında disiplin
cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi. İstanbul
Barosu’nun bu karara itirazı üzerine kararı inceleyen Tür-
kiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, avukatların işlediği fi-
illerin disiplin hukuku yönünden bir aykırılık oluşturup
oluşturmadığının soruşturma aşamasında tespitinin ya-
pılması, disiplinsiz davranışların açıkça ortaya konulması
gerektiğinin tartışmasız olduğunu vurgulayarak itirazı
reddetti.

İSKİ, son 3 yılda gerçekleştirdiği önemli altyapı ve çevre yatırımları yaptı. Hayata geçirilen projelerle İstanbul’da
kronikleşen sel baskınlarının tamamen önüne geçilirken, Marmara Denizi, Boğaz ve derelere atıksu girişi engellendi.
İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “İSKİ olarak, sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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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 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 
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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1650011)
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BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

CEZAYA GEREK YOK!

İstanbul’a 365 gün 24 saat kesin-
tisiz ve içilebilir kalitede içmesuyu
sağlayan İSKİ, şehrin bugünkü ihti-
yaçlarını karşıladığı kadar geleceğe
yönelik içmesuyu yatırımlarında da
hız kesmedi. Bu doğrultuda çalış-
malarına devam eden İSKİ, 600 ki-
lometre içmesuyu ve isale hattı
imalatı gerçekleştirdi, 4 adet 65 bin
metreküp kapasiteye sahip içme
suyu deposu da inşa etti. Bu çalış-
malarla da yetinmeyen İSKİ, İstan-
bul’un tarihi su yapılarını da restore
ediyor. Bugüne kadar bir çok çeş-
meyi restore ederek suyunun akıtıl-
masını sağlayan Kurum, Bozdoğan
Kemeri’nde restorasyon çalışmala-
rını tamamlamak üzere. Eğri
Kemer ve Uzun Kemer’de ise çalış-
malar devam ediyor.

İSKİ Genel Müdürü 
Dr. Şafak Başa, “İstanbul 

Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Ekrem 

İmamoğlu’nun çizmiş 
olduğu vizyon doğrultusunda

çalışmalarımızı
ürdürüyoruz” şeklinde 

konuştu.

TARİHİ SU YAPILARI 
RESTORE EDİLİYOR

SEL BASKINLARI
TAMAMEN BİTTİ

CUBBEMiZi 
iliklemeyeceğiz

İstanbul Barosu Genç
Avukatlar Merkezi, 
‘Genç Avukatlar’ isimli
çalıştay düzenledi. 
54 farklı şehirden
avukatların katıldığı
çalıştayın ardından basın
açıklaması yapıldı.
Çalıştaya katılan tüm
meslektaşlarına teşekkür
eden Avukat Telli,
"Mesleğimizin 
onurundan, dik
duruşumuzdan
vazgeçmeyeceğiz. 
Cübbemizi
iliklemeyeceğiz ve 
cübbemize düğme
diktirmeyeceğiz” dedi

İstanbul Barosu Genç Avu-
katlar Merkezi, Genç Avukatlar
çalıştayı düzenledi. Çalıştaya

54 farklı şehirden avukatlar katıldı. Ça-
lıştayın ardından İstanbul Barosu Genç
Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Avu-
kat Cansu Telli basın açıklaması yaptı.

Kıvılcım yarattık

Çalıştaya katılan tüm meslektaşlarına
teşekkür eden Avukat Telli, "Bugün kar-
şınıza 54 ilden gelen Genç Avukatlar
merkez meclisleri ve komisyonlarından
meslektaşlarımız ve İstanbul Barosu
mensubu genç avukatlarla birlikte çıktık.
Biz bugün burada bir kıvılcım yaratmak
istedik. Bu kıvılcım değişimin, güzel
günlerin habercisi olsun istedik. İki gün
boyunca mesleğimizin geleceğini, niteli-
ğin değil niceliğin ön plana alındığı
hukuk fakültelerini, avukatların ücret ve
sigorta sorunlarını, güçsüzleştirilmeye
ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan mesleği-
mizi konuştuk. 7 Haziran'da meclisten
geçerek kanunlaşan, genç avukatlar ve
stajyer avukatları adliyelerden ve hukuk

bürolarından uzaklaştıran, çoklu baro
yasası sonrası kurulan sözde barolara
fon sağlayan yeni düzenlemeyi tartıştık"
şeklinde konuştu.

Savunma biziz 

Çalıştayda konuşulan tüm hususları
bir rapor haline getirerek en kısa za-
manda Türkiye Barolar Birliği başta
olmak üzere Adalet Bakanlığı ve
TBMM’ye sunacaklarını kaydeden Telli,
"Biz bugün burada farklı fikirleri, farklı
çözüm önerilerini ortaya koysak da
günün sonunda hepimiz tek bir pay-
dada buluştuk. Gençliğimizi teslim et-
meyeceğiz. Mesleğimizin onurundan,
dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.
Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve cübbe-
mize düğme diktirmeyeceğiz. Biz yargı-
nın kurucu unsurlarından biriyiz. Biz
savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati
her kim unutur, biz orada oluruz. Bu
gerçeği kim görmezden gelir biz karşı-
sında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını
tıkar daha yüksek sesle haykırırız” açık-
lamasını yaptı. DHA
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ZAYİ İLANI 
Isparta Sütçüler Süleyman Demirel 

Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek
Yüksekokulu'ndan aldığım öğrenci kimlik

kartım kayboldu. Hükümsüzdür. Ahmet Ön

TÜM İNSANLARI
HAPSE ATSINLAR!
Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yüzlerce STK üyesi ve hayvansever 'Hayvana ve hayvansevere şiddeti
durdur' sloganıyla Kadıköy Rıhtımı'nda bir araya geldi. Eyleme katılan Seren Serengil, “Bir köpek bir
kabahat işledi diye bütün sokak köpeklerinin toplayıp Nazi kampı gibi ölüm kampına konulması doğru
olabilir mi? O zaman bir insan da cinayet işlediğinde bütün insanları hapse atsınlar” dedi

A merika Birleşik Devletleri, Amerika toplumun-
daki kültürel çeşitliliğin azalmasını önlemek
için Green Card ya da diğer adıyla Çeşitlilik Vi-

zesi uygulaması ile tüm dünyadan göçmen olmak iste-
yen kişileri ülkesine kabul eder. Green Card Türkçe'de
Yeşil Kart anlamına gelir. Green Card sayesinde göç-
men olmak isteyen diğer ülke vatandaşları, oy kullan-
mak hariç ABD vatandaşları ile aynı haklara sahip olur.
Aynı zamanda Yeşil Kart sahibi olma hakkı kazanan
vatandaşların Türk vatandaşlığı da devam etmektedir.

Green Card, her yıl 55 bin kişiye ABD Dışişleri Ba-
kanlığı'na bağlı Göçmenlik Bürosu tarafından yapılan
çekilişle verilmektedir. Çekilişler bilgisayar ortamında
yapılır ve bu çekilişi kazananlar ABD'nin resmi göç-
menlik bürosu web sitesinde duyurulur. Green Card sa-
hibi olan yeni göçmen vatandaşlar, Green Card'ın
kendilerine tanıdığı tüm haklardan yararlanmaya baş-
lar. Ayrıca göçmen vatandaşlara Yeşil Kart sahibi ol-
maya hak kazandıkları tarihten itibaren geçen 5 yılın
sonunda Amerikan vatandaşı olma hakkı da tanınmak-
tadır. Bunun için yapılması gereken tek şey, yeni göç-
men vatandaşların 5 yılın sonunda ABD'de ikamet
ettiğini ve vergi verdiğini ispatlamasıdır.

Greencard başvurusu nasıl yapılır?

Green Card çekilişine katılan tüm başvuru sahipleri
eşit şansa sahiptir. Çekilişler dijital ortamda yapılır ve
çekilişi kazananlar yine bilgisayar tarafından belirlenir.
Green Card başvurusu yapmak için gerekli şartlar ara-
sında önemli iki madde yer alır. Bunlardan birincisi en
az lise mezunu olmaktır. İkincisi ise Lise mezunu olma-
yan kişilerin en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olması-
dır. Bu 2 maddeden birine sahipseniz siz de bu çekilişe
katılabilirsiniz.

Green Card başvurusunda bulunma hakkına sadece
Amerikan Hükümeti tarafından izin verilen ülke vatan-
daşları sahiptir. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer al-
maktadır. Türk vatandaşları, Yeşil Kart sahibi olmak
için her dönem yalnızca bir kez başvuru yapabilirler.
Çekilişler senede bir kez Kasım ayında yapılır. Başvuru
sonuçları ise takip eden senenin Mayıs ayında açıklanır.
Eğer birden fazla başvuruda bulunulursa diskalifiye
olunur ve o seneki katılım hakkı iptal olur. Ertesi sene
tekrar Green Card çekilişine başvuruda bulunulabilir.

Green Card'ın sağladığı haklar arasında çekilişi ka-
zanan kişinin yanı sıra kazanan kişinin ailesi de fayda-
lanır. Bu sebeple çekilişe başvuran adaylar, başvuru
sırasında medeni halini ve varsa 21 yaşından küçük
bekar çocuklarının bilgilerini de belirtmesi gerekir. Baş-
vuru sahipleri eğer isterse belirlenen şartları yerine ge-
tirdiği sürece eşleri için de ayrı başvuru yapabilirler. Bu
sayede çekilişi kazanma şartlarını artırmış olurlar. Eş-
lerle birlikte ayrı ayrı yapılan başvurularda Greencard
kazanma şansı 2 katına çıkar.

Yeşil Kart ya da diğer adıyla "DV" programından be-
lirlenmiş şartları yerine getiren kişiler yararlanabilir.
Bu şartlar "çeşitlilik kurası göçmenleri" için hazırlanan
özel bir kanunla belirlenir. Bu şartları yerine getirme-
yen kişiler, "Diversity Visa" programına dahil olamazlar.
Kurallar genelde her sene değişiklik gösterir. DV prog-
ramına başvuruda bulunan adayların en az lise mezunu
olması gerekir. Eğer kişiler lise veya dengi bir kurumda
eğitim almamışsa son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve tec-
rübe gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

Green card başvurusu

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 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 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.

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

İLAN

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

Y üzlerce STK üyesi ve hayvansever
'Hayvana ve Hayvansevere Şid-
deti Durdur' ve 'Yaşam Hakkına

Saygı' sloganıyla saat 14.00'de Kadıköy
Rıhtımında buluştu. Kimi hayvansever-
ler yanlarında evcil hayvanlarını da ge-
tirdi. Katılımcılar ellerindeki döviz ve
pankartlarla sloganlar atarak sokak
hayvanlarına ve hayvanseverlere yönelik
şiddeti kınadı. Sanatçı Seren Serengil ve
Ömür Gedik de etkinliğe katıldı. Konuş-
malar yapan Serengil ve Gedik topluluk
tarafından yoğun alkış aldı.

Dur demek gerekiyor

Etkinliğe katılan Seren Serengil, "Tabii
biz bugün artık neden sokaklara dökül-
dük. Biliyorsunuz geçenlerde sokakta
bir köpek sahibi silahla öldürüldü. Buna
artık bir dur demek gerekiyor. Çünkü
inanılmaz derecede hayvanlara karşı,
köpeklere karşı bir yalan algı oluştu.
Bütün hayvanlar saldırıyormuş gibi. Bir
köpek bir kabahat işledi diye bütün
sokak köpeklerinin toplatılıp Nazi
kampı gibi ölüm kampına bu hayvanla-
rın gönderilmesi doğru olabilir mi? O

zaman bir insan da cinayet işliyor. O
zaman bütün insanları hepimizi hapse
atsınlar. Medeni ülkelerde sokaklarda
köpekler olmayabilir. Ama medeni ülke-
lerde de o sokaklara koyacak barınaklar
var. Türkiye'de yok ki böyle bir barınak.
Her semtteki gönüllüler bence bu işi çok
daha iyi kıvırabilirler diye düşünüyo-
rum. İnsanlar köpeklere tecavüz ediyor-
lar. İnsanlar köpeklerin kuyruğunu
kesiyorlar. İnsanlar köpekleri silahla vu-
ruyorlar. Dolayısıyla insandan daha
tehlikeli değil köpekler" dedi.

Ormanlara gideceğiz

Ömür Gedik ise "Kadıköy'deki eylem
gerçekten çok kalabalık. Burayı böyle
görmek gerçekten hem benim çok ho-
şuma gidiyor hem de üzülüyorum. Ho-
şuma gitmesinin nedeni hala
kalabalıklar halinde, sokaklardaki
masum hayvanların arkasında olan in-
sanlar var. Bu beni çok mutlu ediyor.
Ama diğer yandan da şu anda aslında
gündemimiz yangın ve ormanlar. Bizi
hala yasaklı ırkları geri vermemekle, ba-
rınakların korkunçluğuyla, köpeklerin

toplanmasıyla insanlar arasındaki hay-
vanseverler ve hayvanları bizim kadar
sevmeyenler diyeyim, hayvan sevme-
yenler demek istemiyorum gerçekten de.
Onların arasındaki korkunç kavga ve
kutuplaşmayla vaktimizi alarak şu anda
olmamız gereken yer ormandaki görevi-
mizi de engelliyorlar. Tabii ki buradan
sonra biz dernekler olarak ormanlara
gideceğiz. Oradaki görevlerimize devam
edeceğiz. Ama bugün burada olmak
çok önemliydi. 
Ben az önce de söyledim. Aslında bu
biraz da kadına şiddet. Çünkü sahada
olan insanlar, köpek besleyenler, kedileri
besleyenler, mücadele edenlerin çoğu
kadın. 3 kişinin öldüğünü hepimiz bili-
yoruz. Artık iş başka bir noktaya git-
meye başladı. Bu yüzden bu
kutuplaşmanın bir an önce çözülmesi,
Cumhurbaşkanımızın söylediği o doğal
yaşam alanlarının ama hayvanseverle-
rin denetiminde olan doğal yaşam alan-
larının bir an önce kurulması ve bu
hayvanların da aslında eziyet gördükleri
o sokaklardan kurtulmalarını ben de
çok istiyorum" diye konuştu. DHA

2017 Eylül ayı Meclis
toplantısında CHP'li ve
AK Parti'li bazı üyelerin

reddetmesine rağmen, Zeytinlik Halk
Pazarı'nın bulunduğu yere 650 araç-
lık kapalı otopark, kültür merkezi ve
dükkanlar yapılması kararı alındı.
Kararla birlikte, Zeytinlik Halk Paza-
rı'nın bulunduğu alanın 29 yıllığına
özel bir şirkete 'yap-işlet-devret' mo-
deliyle devredilmesi için ihale süreci
başladı ancak halkın itirazları, esna-
fın karşı çıkması ve ihaleye katılan ol-
maması gibi sebeplerle yıkım konusu
rafa kaldırılmıştı. Zeytinlik Halk Pa-
zarı’nı plansız, programsız ve yerine
ne yapılacağı bilgisi vermeden, 29 yıl-
lığına ‘Yap İşlet Devret” yöntemi ile
özelleştirilmesine karşı çıkan ve yapı-
lacak bir mekanın halkın ortak kara-
rıyla olması gerektiğini söyleyen
Bakırköylüler, sabahın erken saatle-
rinde çarşı önünde gördüğü güvenlik
ve yıkım ekibi ile şoka girdi. 

Hakkımızı yedirmeyiz

Belediye ekiplerinin çevik kuvvet eşli-
ğinde Zeytinlik Halk Pazarı alanına
gelmesine tepki gösteren vatandaşlar,
Bülent Kerimoğlu’na seslenerek,
“Kerimoğlu kimin oğlu? Eyyy Kemal
Kılıçdaroğlu, Bakırköyle helalleşme-
yecek, hesaplaşacak” diye bağırdı.
Çarşının yıkımına karşı çıkan esnaf
İsmail Dumlu, hem Kerimoğlu’na
hem de CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Biz bu
ülkenin onurlu ve namuslu insanları-
yız. Hani diyordun ya ‘Dava adam-
ları gelsin’ Al burada dava adamları.
Hakkımızı yemeyiz, yedirmeyiz.
Küçük dükkanları büyüttüler. Çar-
şıya konuyorlar, çöküyorlar. Eyy Kı-
lıçdaroğlu, halkın kahramanaları
burada gel yüzleşelim” dedi. 

Ekipler geri çekildi

Vatandaşların alana toplanması ve
yıkıma karşı çıkması sonucu ekipler

geri çekilirken, zabıta nın çarşıya
evrak kontrolü için geldiğini söyle-
mesi, tepkilerin daha da büyümesine
neden oldu. “Bakırköy Belediyesi
evrak kontrolünü polis ve buldozerler
eşliğinde mi?” yapıyor diye soran va-
tandaşlar, yıllardır atıl halde bırakılan
halk pazarının, halkın kullanımına
açık bir şekilde düzenlenebileceğini
ancak ‘Yap-İşlet-Devret’ yöntemi ile
kamunun elinden çıkarılmasını kabul
etmediklerini söyleyerek, Bakırköy’de
özelleştirilmeyen yer kalmadığını
ifade etti.  SELVİ SARITAÇ

Buldozerli
KONTROL!

Bakırköy Belediye 
Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun
bazı CHP'li Meclis üyelerinin 
karşı çıkmasına rağmen yıkım 
kararı aldığı Zeytinlik Halk 
Pazarı yeniden günedeme geldi. 
Esnafın yürütmeyi durdurma
kararı aldığı pazara sabahın erken
saatlerinde çevik kuvvet ve 
buldozerli yıkım ekibi gönderildi.
Halkın itirazları ve esnafın karşı
çıkması sonucu ekipleri geri çekildi.
Belediyeden yapılan açıklamada,
ekiplerin evrak kontrolü için pazara
geldiği kaydedildi

Ata’mızın izinde 
YÜRÜYECEĞİZ
Pita Gecesi’ne katılan Çatalca 
Belediye Başkanı Mesut Üner, 
mübadelenin geri dönüşü olmayan bir
yolculuk olduğunu belirterek, “O gün
olduğu gibi bugün de sonuna kadar
Ata’mızın izinde yürüyeceğiz” dedi

ÇATALCA Belediye Başkanı
Mesut Üner, Büyük Mübadele
Derneği tarafından bu yıl 9.'su

düzenlenen Pita Gecesi’ne katıldı. Çatalca
Kestanelik Mahallesi'nde birlik, beraberlik
ve dostlukların daha da sağlamlaştırılması
amacıyla düzenlenen gecede, özenle ha-
zırlanmış geleneksel pitalar yine geleneksel
ritüeli eşliğinde konuklara ikram edildi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve birçok ilçeden çok sayıda
misafirin katılım gösterdiği gecede Dernek
Başkanı Sabit Semiz bir konuşma yaparak
konuklara teşekkürlerini sundu.

Beraber sahip çıkacağız

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ge-
cede yaptığı konuşmada bu anlamlı etkin-
liğin düzenlenmesinde emeği geçenlere
teşekkür ederek, "Mübadelenin geri dö-
nüşü olmayan bir yolculuk olduğunu bili-
yoruz. Allah o kötü günleri bizlere bir
daha yaşattırmasın. Biz mübadele ile top-
raklarımızı bırakıp buralara geldik. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk bize buraya gelin
dedi, buraya geldik. Onun hemşerisi ol-
maktan, onunla beraber, onun ışığında
yürümekten her zaman mutluluk duyuyo-
rum. Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk
ilkelerimize her zaman, her yerde, hep be-
raber sahip çıkacağız. Ve sonuna kadar
onunla beraber yürümeye ant içtik, söz
verdik ve onunla beraber olacağız. Bu ge-
ceyi tertip eden Büyük Mübadele Dernek
Başkanı Sabit Semiz'i, yönetim kurulunu
ve bu gecenin oluşmasında tüm emeği ge-
çenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer
verdi. Pita tepsilerinin geleneksel danslar
eşliğinde sunulduğu gecede Silivri Ahenk
Sanat Kulübü ve Mübadil Ev Hanımları
Otantik Halk Oyunları gruplarının gösteri-
leri büyük bir beğeniyle izlendi. 
BAHADIR SÜGÜR



T üp bebek tedavisi olmak için Van’dan
Diyarbakır’a giden çifte ‘boşuna uğ-
raşmayın sizin çocuğunuz olmaz’ de-

nildi. Hayalleri yıkılan çift pes etmedi ve
tedavi için Ankara’ya gitti. Başvurdukları
merkezde iki kez tüp bebek tedavisi gördüler,
fakat her iki tedavi de transfer sürecine ulaşa-
madan olumsuz sonuçlandı. Sosyal medya-
dan tesadüfen kendilerine benzer bir vaka
gören Peker çifti son umutla İstanbul’a geldi.
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doç. Dr. Özkan Özdamar ve Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Bülent Erol ile tanışan çifte ilişkin
değerlendirmeler yapıldı ve kişiye özel tedavi
uygulandı. Bahçeçi Tüp Bebek Merkezi’nde

önce ilaç tedavisi ardından da sendrom nede-
niyle spermleri hareketsiz olan Peker’e Tesa ve
Pesa operasyonu yapıldı. Spermin hareket ka-
biliyetinin kazanıldığı işlemden sonra çıkan
spermler ile işlem yapılınca güzel embriyolar
elde edildi. Çift 4 ay önce de ‘Delal’ ismini
verdikleri kız çocuk sahibi oldu.

Sorun yaşıyordum

Kızları Delal ile 9 yıllık hayallerine kavuşan
baba Hakan Peker, “Hastalığım nedeniyle ak-
ciğerlerimde sorun yaşıyordum, rahat nefes
alamadığım için burnumdan operasyon ge-
çirmek durumunda kaldım. Ama bu duru-
mun çocuk sahibi olmamızın önüne

geçeceğini asla düşünemezdim. Yıllarca ço-
cuğunuz olmaz denildi; umutlarımızın tüken-
diği anlar oldu ama hiç pes etmedik,
elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapalım
dedik. Çok mutluyuz dondurulmuş 2 embri-
yomuz daha var, ilerleyen yıllarda kızımıza
kardeş düşünebiliriz” diye konuştu.

2 deneme yaptık

Anne Behiye Peker (35) ise “9 yıl aradan
sonra bebek sahibi olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. Evlendikten 1 yıl sonra normal yolla
çocuğumuzun olmayacağını anladık. Dok-
tora gittik, onlarda tüp bebek yoluyla çocuğu-
muzun olacağını söylediler. Van'da da tüp
bebek merkezi olmadığı için biz de en yakın il
Diyarbakır'a gittik. O süre için çok kolay ola-
cağını söylediler, biz de erteledik. 5 yıl hiç
doktora gitmedik. Sonra 2019'da tekrar Di-
yarbakır'a gittiğimizde ‘sizin çocuğunuz
olmaz, boşuna uğraşmayın ama, yine de de-
nemek isterseniz Ankara'da bir merkez var,
oraya gidin’ dediler, bizi oraya gönderdiler.
Orada 3 ay arayla 2 deneme yaptık. Embriyo
oluştu, ama transfer olabilecek kadar değildi.
Oradaki iki denememiz boşa gitti. Sonra biz
olmayacağını düşündük, bir yanda da araş-
tırma yaptık. Tesadüfen benzer bir vakanın
Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nde başarıya
ulaştığını internetten gördük. Bide orada de-
neyelim diyerek İstanbul'a gittik. Gitmeden
önce de Özkan hocayla online üzerinde gör-
üştük. Bize ilaçlar verdi ve kullanmamızı is-
tedi. İlaçları kullandıktan sonra gittik.
Yumurta ve sperm toplandı. 4 ay önce de kı-
zımız oldu” dedi.

Detaylı değerlendirme

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kadın Has-
talıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr.
Özkan Özdamar da “Çiftimiz bize başvurdu-
ğunda 2 tane başarısız tüp bebek denemesi
vardı. Biz çiftimizi detaylı bir şekilde değerlen-
dirip, mevcut tüm problemlerini göz önünde
bulundurduk. Sperm probleminin yanı sıra

sınırda bir yumurtalık rezervi ile karşı karşı-
yaydık. Bu değerlendirmeleri takiben tedavile-
rine başladık. Yumurta toplama sürecinin
sonunda elde ettiğimiz 6 adet yumurtadan 5
tanesinde sağlıklı bir şekilde döllenme elde
ettik. Hakan Bey’e uyguladığımız tedaviyi
üroloji ekibimizle birlikte yürüttük. Elde ettiği-
miz embriyoların beşinci güne kadar ulaşma-
sını bekledik. Laboratuvarımızda 3 adet
beşinci gün embriyosu elde ettik. Bu embriyo-
lara genetik inceleme de yaptıktan sonra sağ-
lıklı olarak belirlenen embriyomuzla transfer
aşamasına geldik ve mutlu haberi hastamızla
paylaştık. Hastamızın 2 adet dondurulmuş
embriyosu da elimizde bulunmaktadır. Kar-
tagener sendromu mücadele etmesi güç bir
durumdur, detaylı değerlendirmeyi, özel bir-
takım tedavi tekniklerini uygulamayı, çok iyi
laboratuvar şartlarına sahip olmayı gerektirir”
ifadelerini kullandı. DHA
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9 YIL SONRA DELAL’İ
KUCAĞINA ALDILAR

KARTAGENER sendromunun vücuttaki
tüm tüylü hücrelerin fonksiyon kaybıyla
kendini belli eden bir hastalık olduğunu
söyleyen Doç. Dr. Özdamar, bu hastalıkta
iç organ yerleşimlerinde de belirgin prob-
lemler olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Öz-
damar, “Genellikle hastaların çocukluk
çağında kalplerinin sağda olmasıyla tanı
konulmaktadır. Bu durumda iç organlar
genellikle tam tersi yerleşimde bulunmak-
tadır. Bu hastalarımızda tüylü hücrelerdeki
fonksiyon kaybı nedeniyle erken yaşlardan
itibaren başlayan üst solunum yolları en-
feksiyonlarına yatkınlık, akciğer fonksiyon
bozuklukları ilk dikkati çeken bulgulardır.
Erkeklerde üreme hücreleri olan spermler
de hareketli hücrelerden oldukları için
sperm hücreleri de kartagener sendromun-
dan belirgin şekilde etkilenmektedir. Ge-
nellikle bu durumu yaşayan hastaların
spermleri tamamıyla hareketsiz olmakta
buna bağlı olarak da kartagener sendro-
muna sahip olan erkekler çocuk sahibi
olma konusunda çok ciddi sorun yaşa-
maktadırlar” dedi.

ÇOK CiDDi SORUN
YAŞIYORLAR!

PEKER çiftine uygulanan te-
davide erkek kaynaklı prob-
lemin çözülmesine katkıda
bulunan Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Bülent Erol ise
“Daha önce farklı merkez-
lerde başarısız denemeleri
olan hastamızın tüp bebek
denemesinde bu defa me-
nide çıkan hareketsiz sperm-
ler yerine ilaç tedavisi
sonrası Tesa ve Pesa operas-
yonuyla spermin hareket ka-
biliyetinin kazanıldığı sperm
deposundan alınarak elde
edildi. Operasyon sonrası
çıkan spermler ile işlem ya-
pılınca güzel embriyolar elde
edildi” diye konuştu.

Van’da yaşayan 35 yaşındaki Hakan Peker’e, lise yıllarında geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle gittiği doktorda 100 binde 
1 görülen kartagener sendromu teşhisi kondu. Sendrom nedeniyle kalbi sağda olan ve 2 dalak taşıyan genç adam, 2013’te hayatını Behiye
Peker’le birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, doktora gittiklerinde ise hastalık nedeniyle doğal yollarla bunun imkansız olduğunu
öğrendi. Çift, kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisiyle imkansız denileni başardı ve 9 yıl sonra kızları Delal’i kucağına aldı.

TESA VE PESA OPERASYONU 



 
 

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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.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

 
 

T üketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 
milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 

ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-

çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 

ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 
yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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YABANCILARA YABANCILARA 
TOPRAK SATISITOPRAK SATISI

“Ülkede yabancıların arazi 
ve emlak edinmesi salt 
bir mülkiyet sorunu 

olarak değerlendirilemez. Toprak 
devletin vazgeçilmesi olanaksız temel 
unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın 
simgesidir.” Anayasa Mahkemesi 
Kararı -1985

Son günlerde akıl almaz gelişmeler 
yaşanıyor. Nedeni n’içini pek izah 
edilme gereği duyulmayan bir kanal 
ısrarından, bu kanal boyunda birile-
rinin arazi-emlak kapattığı haberle-
rine, mehdi bekleyen ve bunun için 
hazırlık yaptığını belirten Cumhur-
başkanı danışmanına kadar, bildi-
ğimiz kavram ve sınırların ötesinde 
zihin zorlamalarına maruz kalıyoruz.

Bu kapsamda, son günlerde, sosyal 
medya hesaplarında bazı Arap 
ülkelerinin televizyon reklamların-
da, Türkiye’den taşınmaz almanın 
cazibelerinin anlatıldığı, 250 bin 
dolarlık taşınmaz alana bonus olarak 
Türk vatandaşlığının da verildiğinin 
söylendiği belirtiliyor.

Osmanlı zamanından başlayan, 
yabancıya taşınmaz satma konusu-
nun yüz elli yıldan fazla bir tarihi 
var. Bu tarihi, araştırmacı Muzaffer 
Erdost’un konferans notları ve kitap-
larından özetlemeye çalıştım.

Aslında bu hazin hikâyeyi, her ye-
nilenişinde genişletilen ve 1740’dan 
itibaren devamlı hale getirilen, gide-
rek ekonomik olması yanında idari, 
adli, hukuki boyunduruk haline gelen 
kapitülasyondan başlayıp, 1838 ticari 
teslim anlaşması, devlet yönetiminin 
israfa batması ile gelen acziyet ve 
borçlanması sonuçta gelen Düyunu 
Umumiye, reji idaresi… ile birlikte 
okumak daha öğretici olacaktır. İşin 
sonunun 2000’li yıllara nasıl geldiği 
ve şimdi 250 bin dolara vatandaşlık 
satılması daha kolay anlaşılabilir.

Ancak, yazıyı kısaltabilmek için 
Osmanlı Devleti zamanında Cumhu-
riyete kadar olan gelişmeleri özetle-
meye çalışacağım.

Osmanlı Devleti  döneminden 
Lozan’a kadar

Osmanlı Devletinin ilk yurtdışı 
borçlanması,1854 yılında Kırım Sa-
vaşı sırasındadır. Hazinenin perişan 
durumu nedeniyle, savaş hazırlıkları 
için İngiltere’den 3 milyon sterlin 
borç alınmıştır. (Cengiz Özakıncı, 
borç alma gerekçeleri arasında, o za-
manın AB’si olan Avrupa Kulübü’ne 
girebilmek için, hanedanlar arası 
yakınlaşmayı sağlama amacını, en 
azından bu gerekçe ile paşaların hün-
karı razı ettiğini sayar.) 1858 yılında 
tekrar 5 milyon sterlin borç alınır. 
1860 yılında da bütçe açığını kapat-
mak için Maliye Nazırı İngiltere’ye 
müracaatla 250 milyon Frank borç 
ister. İngiltere bu isteğe karşılık; Os-
manlı Devletinde yabancılara emlak 
satın alma ve kiralama hakkının ta-
nınmasını, Alınan borca bu emlakın 
karşılık gösterilmesi, vakıf sisteminin 
ilga edilmesi, Osmanlı maliyesinin 
uluslararası bir komisyon tarafından 
denetlenmesi şartlarını koşar.

1863’de 8.8 milyon borçlanmadan 

ele geçen 6.250 milyon liranın tama-
mı Galata bankerlerinin alacağına 
tahsis edilmiş, 1877 Rus Savaşında 
da kimseden borç bulamayınca, 
devletin ipotek edilmemiş gelirleri 
10 milyon lira borç karşılığı Rusumu 
Sitte adı altında Galata sarrafları ile 
Osmanlı Bankasına bırakılmış; tuz, 
tütün, ispirto, pul, İstanbul ve Bursa 
ipek öşrü, İstanbul ve çevresi balık 
resmi karşılık gösterilmiştir. Daha 
önce miras vb. çeşitli yollarla Osman-
lı topraklarında taşınmaz edinmiş 
yabancıların hakları konusunda 
İngiltere ve Fransa’nın baş çektiği 
Avrupa devletlerinin notasına karşı-
lık notalaşmalar ve çeşitli görüşmeler 
sonucunda, Osmanlı Devleti 1868 yı-
lında (7 Sefer 1284-18 Haziran 1868) 
İstimlak Nizamnamesini yayımlar. 7 
Sefer Kanunu diye de anılan Nizam-
nameye eklenen protokolü imza-
layan devletlerin tebaası, Osmanlı 
topraklarından (Hicaz hariç) taşın-
maz edinebileceklerdir. (Bazı yazar-
lar Sefer Kanunu,bazı yazarlar da 7 
Sefer Tarihli Tebaayı Ecnebiyenin 
Emlake Mutasarrıf Olması Hakkında 
Kanun olarak belirtmektedir.)

İran dahi imzaladı
Bu protokolu Haziran 1868’den 

başlamak üzere Yunanistan dâhil bü-
tün Avrupa devletleri, 1874’te ABD 
ve 1883’te İran dahi imzalamıştır. 
Kanunda yabancılar kapitülasyondan 
farklı olarak Osmanlı hukukuna tabi 
tutulmuş, ancak gayrimenkul tanımı 
olmadığı için, taşınmaz veya taşınır 
ayrımı çoğu kere konsolosluklar-
ca karara bağlanmıştır. Kanunda 
yabancı gerçek kişilere taşınmaz 
edinme hakkı tanınmıştır. Yabancı 
tüzel kişilere ise bu hak,1911 yılında 
çıkarılan Cemiyetler Kanunu ve 1913 
yılında çıkarılan ‘’Eşhası Hükmiyenin 
Emvali Gayrimenkuleye Tasarrufla-
rına Dair Kanun’’ ile tanınmıştır. 7 
Sefer Kanunu’na dayanılarak 1868 
yılında, İngiliz tüccarların İzmir 
yöresinden aldığı arazi miktarı ekile-
bilir alanların üçte birine ulaşmıştır. 
Yabancıların elinde bu kadar toprak 
birikmesi endişe yaratmış, bunlar-
dan ayrıca vergi alınması gündeme 
gelmiş, ancak uygulanamamıştır. 
(Orhan Kurmuş’tan naklen Erdost) 
1877 Türk-Rus Savaşı ile birlikte ya-
bancıların arazi alımları hızlanmış ve 
İzmir yöresindeki ekilebilir alanların 
bütünü 41 İngiliz tüccarın tapulu 
mülkü haline gelmiştir. Bu miktarın, 
İngiliz tüccarların aldığı 2.4-2.8 mil-
yon dönüm araziye; Rum, Ermeni ve 
Yahudilerin eline geçen araziler de 
dahil edildiğinde 5-6 milyon dönüm 
olduğu tahmin edilmektedir. (Orhan 
Kurmuş)

Arazi alanların listesi incelendiğin-
de, İngiliz ve İtalyan tüccarlar başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerinden 
tüccarlar yanında, levantenler ve Ga-
lata bankerlerinin de olduğu görülür. 
Bankerler içinde özellikle Sadaret 
Bankeri diye ünlenmiş Baltazzi ailesi 
de vardır. Dersaadet Bankası kuru-
cularından da olan bu aile, Osmanlı 
Devletinin finansmanında önemli 
roller oynamış bir ailedir. Aile üs-
tüne doktora bile yapılmıştır. (Cem 

Çetin, 2009-Marmara Üniversitesi 
İktisat Fakültesi)

Belirtilen bu miktarlar, görülebi-
leceği gibi, Akdeniz havzasının çok 
önemli bir kısmını kapsayan Osmanlı 
coğrafyasının Anadolu’ya ait sınırlı 
bir kısmıdır. Osmanlı coğrafyasının 
diğer kısımlarında yabancı alımları 
ile ilgili bilgiler, gerçekten ilginç bir 
tablo ortaya çıkarabilirdi. Nitekim 
Mısır hidiv ve krallarının –Kral Fa-
ruk’un şaşaalı yaşantısı hatırlanabilir- 
gelir kaynakları önemli ölçüde İngiliz 
şirketleri ile ortaklıkları üzerinden 
pamuk borsasındandır. Belki daha 
enteresanı Filistin’de yabancıların(!) 
satın aldığı topraklar üzerinde bir 
devlet kurulması ve Filistinlilerin 
kendi topraklarında mülteci durumu-
na düşmesinin 1868 tarihli bu yasa ile 
hızlanmış olması durumudur ki, bir 
toplumun topraklarına sahip çıkma-
sının önemi konusunda çok öğretici 
görülmektedir.

2 Teşrinisani 1330 (1914) tarih-
li yasa ile “bütün eski kanun ve 
nizamnameler” ile eski anlaşmalara 
dayanan hükümler feshedilmiş, 27 
Eylül 1914’de de Avrupalı devletlerin 
genel hukukuna aykırı olarak yaban-
cılara verilmiş ayrıcalıklar ve dolayısı 
ile kapitülasyonların kaldırılmasına 
karar verilmiştir. Ancak, birkaç ay 
sonra savaşa girilmesi nedeniyle 
anlaşmaların tek taraflı kaldırılma-
sının bir anlamı ve pratik bir faydası 
olmamıştır.

Cumhuriyet
Lozan Antlaşması ile kapitülasyon-

ların tümüyle kaldırılması kabul edil-
miştir. Antlaşmanın “Oturma ve Yargı 
Yetkisi Konusunda Sözleşme” bölümü 
ile, müttefik devletler uyruklarına 
Türkiye’de her çeşit taşınır ve taşın-
maz mal edinme, bunları mülkiyetinde 
tutma ya da başkalarına geçirme hakkı 
tanınıyordu. Buna karşılık bu devletler 
de Türk uyruklarına kendi ülkelerinde 
taşınmaz edinme hakkı tanıyorlardı.
Bu sözleşmenin süresi 7 yıllıktı ve 
24 Temmuz 1930’da sona ermiştir. 
18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 442 
sayılı Köy Kanunu’nun 87. maddesi 
ile, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde 
olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişi-
lerin köylerde arazi ve emlak alması 
yasaklanmıştır. Kanunda “Köy, nüfusu 
iki binden aşağı yurt” olarak tanımlan-
mış, bu da yukarıda belirtilen oturma 
sözleşmesini sınırlamış ve yabancıların 
taşınmaz edinmelerini zorlaştırmıştır. 
(Lozan’da imzalanan “Oturma Söz-
leşmesi”nde yabancıların köylerden 
arazi edinmelerine kısıtlama getiril-
memiştir.) Köy Kanununu 87. maddesi 
ile sadece köy arazileri korunmakla 
kalmamış, daha önce özellikle Ege ve 
Güneydoğu Anadolu’da toprak almış 
yabancıların, bu büyük arazileri yeni-
den edinmeleri önlenmiştir.

1930 Yılında “Oturma Sözleşmesi”-
nin süresinin bitmesi ve uzatılmaması 
üzerine, yabancıların Türkiye’de 
taşınmaz edinmeleri imkânsız hale 
gelmiştir. Ancak bir anlamda da 
halen elinde taşınmaz bulunduranlar 
için hukuki bir boşluk ortaya çıkmış 
görünmektedir. 22 Aralık 1934 gün 
ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. 

maddesi ile, yasa ile getirilmiş kısıt-
lamalara uymak ve karşılıklı olmak 
koşuluyla yabancı gerçek kişilere ta-
şınmaz mal edinme hakkı tanınmıştır. 
Ancak 36. madde ile de “yabancıların 
bir köye bağlı olmayan müstakil çift-
likleri ve köy dışında kalan arazileri 
30 hektara kadar edinebilecekleri, 
30 hektardan fazla olması halinde 
Bakanlar Kurulu kararı gerekeceği, 
karar olmazsa fazla kısmın bedeli 
ödenerek geri alınacağı” kısıtlaması 
getirilmiştir.

Osmanlı Devletinden intikal eden 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nce tanınan, 
yabancılara ait dinî ve ilmî kuruluşlar 
ile hayır müesseselerinin ferman ve 
sair kararlar ile edinmiş oldukları 
taşınmazları Tapu Kanunu’nun 3. 
maddesi ile “tüzel kişilikleri adı-
na” tescil edilmiştir. Yabancıların 
mülk edinmeleri konusunda,7 Sefer 
Yasası’nda tebaaya temsil sistemi 
(yabancıların Osmanlı vatandaşları-
nın hukukuna tabi olması) uygulan-
mıştır. Lozan Barış Antlaşması’nda 
ahdi mütekabiliyet-sözleşmeli kar-
şılıklılık ilkesi, tapu kanunun ile de 
“yasal karşılıklılık” ilkesi getirilmiş-
tir. Yabancıların mülk edinmeleri 
konusunda,7 Sefer Yasası’nda tebaayı 
temsil sistemi (Yabancıların Osmanlı 
vatandaşlarının hukukuna tabi olması) 
uygulanmış olmasına karşılık, Lozan 
Barış Antlaşması’nda ahdi mütekabili-
yet-sözleşmeli karşılıklılık ilkesi, Tapu 
Kanununu ile de “yasal karşılıklılık” 
ilkesi getirilmiştir.

7 Sefer Yasası’nın çıkarılmasını, 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 
zorluklar ve bazı gayrimüslim tebaayı 
korumasına alan devletlerin zorlama-
sına bağlayan Anayasa Mahkemesi, 
Lozan Barış Antlaşması’nda belirtilen 
sözleşmeli karşılıklılık durumunun 
da, yeni kurulan devletin özgürlük 
ve bağımsızlığı için verilen bir taviz 
olduğu sonucuna varmaktadır. Esas 
olan yasal karşılıklılıktır. (E 1984/14 
K1985/7 13.6.1985 sayılı karar) Belirti-
len bu hukuki süreçlerde, yabancılara 
tanınan taşınmaz edinme hakkı “ger-
çek kişilere” tanınmıştır. Bazı istisnai 
durumlar kamu yararı görülen petrol 
işleri vs. haricinde hükmî şahıslar tü-
zel kişiler ve yabancı şirketlere bu hak 
tanınmamıştır.

VELİ TAŞ 

YENI Türk devletince kurulan 
bu hukukî statü 1984 yılına 
kadar sürdürülmüş, 1984 yılında 
dönemin iktidarları tarafından 
değiştirilme teşebbüsleri baş-
lamıştır. 1984 yılında 3029 ve 
1986 yılında 3278 sayılı yasalarla 
Köy Kanunu’nun 87. maddesi ile 
Tapu Kanunu’nun 35 ve 36.mad-
delerine ilaveler ve değişiklikler 
yapılmış ancak bu değişiklikler 
Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiştir. Anayasa Mahke-
mesi kararları gerçekten öğretici 
mahiyettedir. 21.6.1984 gün 3026 
sayılı Yasa ile Tapu Kanunu’nun 
35. maddesi “…karşılıklı olmak ve 
kanuni sınırlara uyulmak şartıyla 
yabancı gerçek kişiler Türkiye’de 
taşınmaz edinebilirler.” hük-
müne, “…ancak hangi ülkelere 
yukarıdaki karşılıklılık koşulunun 
uygulanmayacağını tespite Ba-
kanlar Kurulu yetkilidir.” ekleme-
si yapılırken;

Köy Kanunu’nun “yabancı 
gerçek kişiler ile yabancı tüzel 
kişilerin köylerde taşınmaz mal 
edinmesi yasaktır” hükmüne 
, “hangi bölge ve illerde mad-
dedeki kısıtlamalardan hangi 
ülkelere istisna tanınacağını tes-
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir” 
eklemesi yapılmıştı. 3029 Sayılı 
Yasa, Anayasa Mahkemesi’nin 13 
Haziran 1985 tarihli kararıyla ip-
tal edilmiş, ancak bu iptal edilen 
hükümler daha da genişletilerek 
22 Nisan 1986 yılında 3278 Sayılı 
Yasa çıkarılmıştır. Üstelik 3278 
Sayılı Yasa ile eklenen hükümler-
le ”…hangi ülkeler ve veya hangi 
ülkelerin uyrukları…” diyerek 
sadece kişilere değil ülkelere de 
taşınmaz edinme hakkı vermiştir. 
3278 Sayılı yasa da 9 Ekim 1986 
tarihinde Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. 2000’li 
yıllardan sonra, yabancılara 
taşınmaz satışı tekrar gündeme 
gelmiş, bu kere AB Uyum Yasa-
ları ve bu kapsamda sermayenin 
önündeki engellerin kaldırılması 
gerekçe gösterilmiştir.

OSMANLI Devleti yabancıya 
toprak satarken, hiç değilse o 
yabancıları tebaayı temsil ile de 
olsa kendi hukukuna tabi tutmaya 
çalışmıştı. Şimdi gelen yabancı 
yatırımcının uluslararası tahkim 
kapsamında bizim hukukumuzun 
dışında ve uluslararası korumada 
olacağı da dikkate alındığında 
geleceğe çözümü zor hatta imkân-
sız problemler taşıdığımız açıkça 
görülmektedir. Anayasa Mah-
kemesinin,1984/14 Esas,1985/7 
Karar sayılı 13.06.1985 tarihli ka-
rarının gerekçesinde belirtilen şu 
husus, oldukça açık ve önemlidir: 
“Yabancıya satılmış toprakların 
yasal yollardan yerine göre geri 
alınabilmesi olanağının varlığına 
güvenilemez. Yabancının her an 
kendi devletinin himayesinde ol-
duğu dikkate alındığında böyle bir 
yola başvurmanın devletlerarası 
çetin sorunları davet etmesi ka-
çınılmazdır.” Osmanlı Devleti dış 
borç almaya ve toprak satmaya 
başlamasından kısa bir süre sonra 
Düyunu Umumiye ile yüz yüze 
gelmişti. Niyazi Berkes, Düyunu 
Umumiye’yi yabancı alacaklıların 
konsorsuyumu olarak tanımla-
maktadır ve Düyunu Umumiye 
başkanının sömürge valisi gibi 
hareket ettiğini yazar. Dilerim ki 
Türk Devleti gelecekte egemenli-
ğine ortak olacak bir yabancı mülk 
sahipleri konsorsuyumu ile karşı 
karşıya kalmasın…

1980’LER VE 
SONRASI

TECRÜBE 
ÇÖPE ATILMIŞ!

Bu yazı https://millidusunce.com 
sitesinden alınmıştır. 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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“HURDACININ Kızı” 
isimli sinema filmi sanat 
camiasının ünlü isim-

lerinin de önemli destekleriyle 
tamamlandı. AFRİ Yapımın 
yapımcılığını üstlendiği “Hurda-
cının Kızı” isimli dram tarzın-
daki sinema filminin hikayesi 
Afrikalı Ali imzası taşırken 
senaryosunu iki önemli isim Er-
dal Babür. Hülya Kılıç üstlendi 
ve yönetmen koltuğunda Hakan 
Gürtop oturdu. Gerçek bir ya-
şam hikayesinden yola çıkılarak 
senaryolaştırılan “Hurdacının 
Kızı” isimli sinema filmi, çocuk 
denecek yaşta tacize uğrayan bir 
kızın, ibret verici olayların bir-
birini takip ettiği acıklı bir öykü 
olarak dikkat çekiyor. Yıllardır 
hem Türkiye’de hem de dünya-
nın bir çok ülkesinde yaşanan 
çocuk taciz olaylarına dikkat 
çekmek  ve bu olayların son 
bulması amacıyla beyaz perdeye 
yansıtılmış hüzünlü bir hikaye 
olan  “Hurdacının Kızı” isimli 
sinema filminin çekimleri Mint 
90lar platoda,Kocaeli,Gebze,Da-
rıca ve İstanbul da gerçekleşti. 
Usta yönetmen Hakan Gürtop 
tarafından yaklaşık 2 haftalık bir 
zamanda çekimler tamamlandı. 
Renkli dünyanın ünlü isimleri bu 
acıklı hikayeye kayıtsız kalmadı 
ve Ferhat Göçer, Metin Şentürk, 

Faruk Sofuoğlu ve usta oyuncu 
Erkan Petekkaya da “Hurdacı-
nın Kızı”  isimli sinema filminde 
rol aldı. Ayrıca “Hurdacının 
Kızı” isimli sinema filmine ba-
şarılı oyuncular Abidin Yereba-
kan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, 
Belma Mamati, Zeynep Doğan, 
Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, 
Sami Çelik, Murat Emre Üstün, 
Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm 
Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıka-
ya, Melih Kurtuluş oyunculukla-
rıyla canlandırdıkları karakterle-
re hayat verdiler.

YENİ DİŞİL

SANATÇILARDAN 
FILME DESTEK

Uzuntaş’tan FiT ŞIKLIK

3 saatte 2 kere bis yaptılar

Kral piyasayı elden geçirdi

Her yıl Almanya’da düzenlenen 
Uluslararası Frankfurt Türk Film 
Festivali 2022 Frankfrut yakın-

larındaki Rodgau- Wolfsschlucht adlı 
mekanda yapılan görkemli bir açılışla 
başladı. Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın 
yaptığı Kültürlerarası Transfer Derneği 
tarafından düzenlenen festivalin açılış 
galasına beyaz perdenin tanınmış oyun-
cu, yapımcı ve yönetmenlerinin yanı sıra 
Frankfurt Belediye Meclisi başkanı Hil-
miye Arslaner Gölbaşı ve Hessen Eyaleti 
milletvekili Turgut Yüksel’de katıldı.

35 film gösterilecek
Festivalin Türkiye proje ortağı FİLM-
SAN Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen 
festivalde Türkiye, Almanya ve Avru-
pa’dan 35 filmin gösterimi yapılacak. 
Yosi Mizrahi’nin sunuculuğunu yaptığı 

açılış gecesinde “Yaşam Boyu Onur 
Ödülleri” Renan Demirkan, Nur Sürer 
ve Menderes Samancılar’a verildi. Her 
iki sanatçı da aldıkları ödülleri “Kadın-
lara” adadıklarını belirttiler. Festivalin  
geleneksel olarak her yıl kaybettiğimiz 
sanatçılara verdiği ödül olan ‘Vefa 
ödülü” ise bu yıl  Renan Fosforoğlu 
Ailesi’ne takdim edildi. Ödülleri Enis 
Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ve 
Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kızı Almula 
Merter Churm teslim aldı.

Müzik ziyafeti
Ödüllerin verilmesinin ardından Rafet El 
Roman ve  Saki Çimen tarafından müzik 
dinletisi gerçekleştirildi. Festival Başkanı 
Hüseyin Sıtkı, festivalde Türkiye’den 
Almanya’dan ve Avrupa’dan filmlerin 
gösterileceğini belirterek, dolu dolu bir 
festivali sinemaseverlerle buluşturmak 
istediklerini söyledi.Yoğun bir çalışma-

nın ardından hazırlanan festivalde film 
gösterimlerinin yanı sıra konser, panel, 
stand up gösterileri ve söyleşilerin de yer 
aldığına dikkat çeken Sıtkı,22. Uluslara-
rası Frankfurt Film Festivalinin önceki 
yıllarda gerçekleştirdiği Hapishane ve 
Liselerdeki gösterimlerine bu yıl Huzu-
revlerini de eklediğini belirtti. Sinemayı 
ve özellikle Türk filmlerini mümkün 
olduğunca çok insana izletmeyi amaçla-
dıklarının altını çizen Festival Başkanı 
Hüseyin Sıtkı, Sinemanın kaliteli yaşama 
katkısının büyük olduğuna dikkat çeke-
rek festivalin 2022 mottosunun ‘Dünya-
mızın ihtiyacı olan cesur filmler- sesini 
yükselt-” olduğunu belirtti. En iyi film, 
En iyi yönetmen, En iyi görüntü yönet-
meni, En iyi senaryo, En iyi müzik, En 
iyi kadın ve erkek oyuncu olmak üzere 
7 dalda verilecek ödüller ise 1 Temmuz 
2022 tarihinde düzenlenecek ödül töre-
ninde sahiplerine takdim edilecek

Türk Sinemasının yurt dışında tanınmasında büyük rol üstlenen 22.Uluslarararası Frankfurt Türk Film Festivali, 
görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Yosi Mizrahi’ nin sunduğu, Frankfurt yakınlarındaki Rodgau’- Wolfsschlucht 
adlı mekanda başlayan açılış gecesi festival başkanı Hüseyin Sıtkı’nın konuşmasıyla başladı. Festivalde ‘Yaşam Boyu 
Onur Ödülü’ Alman Sanatçı Renan Demirkan ile Türk oyuncular Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a takdim edildi

YASAM BOYU 
ONUR ODULU

TÜRKAN ERVAN

Başarılı müzisyen Gülşah Erol, caz ve klasik müziği modern bir kompozisyonla buluşturduğu ikinci stüd-
yo albümü “Jazz for My Little Cello”nun lansman konserini Babylon’da gerçekleştirdi. Gülşah Erol’a; 

Kenan Doğulu ve İlker Aksungar’ın konuk sanatçılar olarak eşlik ettiği gecede sürpriz anlar yaşandı
BAŞARILI müzisyen 
Gülşah Erol, caz ve 
klasik müziği modern 

bir kompozisyonla buluşturdu-
ğu ikinci stüdyo albümü “Jazz 

for My Little Cello”nun lansman 
konserini Babylon’da gerçekleş-

tirdi. Besteci, yorumcu ve çellist 
Gülşah Erol, kendi ruhunu yansıtan 

tınıları müzik dünyasıyla buluştur-
duğu ve ortak yapımcılığını Kenan 

Doğulu’nun üstlendiği albümünün 
lansman konserinde sevenlerine müzik 
ziyafeti yaşattı. Gülşah Erol’a; Kenan 
Doğulu ve İlker Aksungar’ın konuk 
sanatçılar olarak sahnede eşlik ettiği 
gecede sürpriz anlar yaşandı. 

Dinleyicileri büyüledi
Konserini; piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, 
trompette Efe Gazi, kontrabasta En-

ver Muhamedi, davulda Burak Cihan-
girli’nin yer aldığı başarılı orkestrasıyla 

başlatan Gülşah Erol dinleyicileri büyü-
ledi. Sanatçının albümündeki şarkıların 
yanı sıra yeni bestesi New World’ü de 
ilk kez çaldığı konserin finalinde konuk 
sanatçı olarak sahneye çıkan Kenan 
Doğulu ise; Gülşah Erol ve Kaan 
Bıyıkoğlu ile kendisi için büyük anlam 
taşıyan, babası Yurdaer Doğulu’nun 
şarkısı “Haykırış”ı Kaan Bıyıkoğlu’nun 
aranjesi ile ilk kez seslendirdi. Duygu 
ve keyif dolu anların bir arada yaşandı-
ğı gecede konuk sanatçı Kenan Doğu-
lu, tüm ekiple birlikte “Tutamıyorum 
Zamanı”yı de seslendirerek sahneden 
indi. Sahnedeki keyifli anların devamın-
da Gülşah Erol’un canlı çellosu üzerine 
İlker Aksungar’ın çaldığı elektronik 
altyapılarla birlikte müziğin ritmi arta-
rak lansman konserinin “after party”si 
başladı. Kendi tasarımı olan kostü-
müyle sahne aldığı sürprizlerle dolu 
bir konserle sevenlerine konuklarıyla 
birlikte romantik, enerjik ve dinamik 

bir gece yaşatan Gülşah Erol’un albüm 
lansman gecesi, İlker Aksungar’ın DJ 
performansıyla sonlandı. Konseri dinle-
meye gelen Beren Saat, Kenan Doğulu 
ile birlikte Gülşah Erol’u konser bitimi 
kuliste ziyaret ederek başarılı albümü 
ve konseri için sanatçıyı tebrik etti. 

DAVRANIŞ Bilimci 
Dr. Nil Keskin’in üçün-
cü kitabı Yeni Dişil 

okurla buluştu. Sağlıklı, mutlu 
ve kendinin farkında bir yaşam 
sürdürmek isteyen her kadın 
için bir yol haritası niteliği 
taşıyan Yeni Dişil ile içiniz-
den başlayan ve tüm dünyaya 
yayılan bir “iyi olma” hâlinin 
sırlarına ulaşacak, edindiği-
niz bilgilerle hayatınızın her 
alanında yeni bir başlangıç 
yapacaksınız! Kitabın satırla-
rında yaşayacağınız farkında-
lıklar sizi bir daha geri dönüşü 
olmayan bir bilinç seviyesine 
getirecek. 

Modern dünyanın erilleş-
tirdiği kadınlıktan, yeni dişile 
dönüşüm yolculuğunun anla-
tıldığı kitap, iş ve özel yaşamda 
mutluluk için; dişil ve erl yet-
kinliklerin dengesinin önemine 
dikkat çekiyor.

Yeni Dişil, bir üçlemenin ilki 
aynı zamanda. Çok yakında 
Yeni Eril ve sonrasında Yeni 
Birlik kitapları da geliyor.

Erdemlidir
Nil Keskin Yeni Dişil’in ka-
rakteristik özelliklerini şöyle 
özetliyor: “Yeni dişil, özşef-
katlidir. Hayatının merkezine 
kendini alır. Kendini tam an-
lamıyla sevgiyle, kendine özel 
zamanla, kitaplarla, denizle, 
doğayla, seçerek hayatına 
aldıklarıyla, sevdikleriyle, 
özbakımıyla sarar sarmalar. 
Hem ruhunu, hem bedeni-
ni hem zihnini, kendine 
bilinçle verdiği şefkatle 
besler. İçsel uyum ve 
birliktedir. Bünyesinde 
barındırdığı aydınlık ve 
gölgelerin içinde varlığını 
öğrenir, anlar, farkındalı-
ğıyla denge ve uyumu bulur. 

Erdemlidir. Sadece eylemsel 
bir yaşamın içinde kaybolmaz. 
Sınırlarını iyi yönetir. Kimi ha-
yatına alıp almayacağını seçer. 
Toksiklerden arınır. Gereksiz 
yükleri taşımaz. Arındırma ça-
lışmalarını sürekli tekrar eder, 
Alma-Verme dengesini kurar. 
Titreşimi yüksektir. Kalpten 
yaşar, kalpten ifade ile kendini 
ortaya koyar, samimiyeti; her 
yerden ona ait 
olanı kendisi-
ne getirir. Bu 
öyle birvar 
oluş haline 
döner ki, 
fark edilir. 
Işık saçar.”

TÜRK tasarımcı Serdar Uzuntaş, ‘Fıt 
Elegance’ “Fit Şıklık” adını verdiği 
İlkbahar / Yaz 2023 Erkek Koleksiyo-

nu’nu 21 Haziran 2022 Türkiye saatiyle 13:00 
te Milano Erkek Moda Haftasında Digital 
Fashion Show’uyla moda haftasının kapanı-
şını yaptı. Koleksiyon, geçen sezonlarda da 
yer alan sportif dokunuşlarına devam eder-
ken bu sezonda da ek olarak erkek bedeni-
nin iyi görünmesi için fit ve şık bir bakış açısı 
ile bütünleşiyor. Koleksiyonun öne çıkan 
parçaları; Kimonolar, Boxer deniz şortları, 
teknik trikolardan oluşan pololar tasarımını 
İtalya’da hayata geçirdi. El yapımı olarak 
üretilen güneş gözlükleri Hand Made ın Italy 
Kway, ince özel naylon kumaşlardan üretilen 
ceketler yeni koleksiyonu için tasarladığı 
özel deseni, kraliyet aslan figürü ve küçük 
noktalardan oluşuyor. 

22.ULUSLARARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ AÇILIŞ GALASI YAPILDI

BABYLON’DA KLASIK GECE

METIN Özülkü, 
Reyhan Karaca, Sibel 
Alaş, Ümit Sayın, Jale, 

Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 
90’lar”, geçtiğimiz akşam 
Moda Kayıkhane’de sahne 
aldı. Günler öncesinden re-
zervasyonları dolan konserin 
açılışını yapan Metin Özülkü, 
izleyenleri; “Bu akşam bura-

da muhteşem bir kalabalık 
var. İyi ki geldiniz” sözleriyle 
selamladı. 3 saat sahnede 
kalan sanatçılar, 2 kere bis 
yapıp, finali Fikret Şeneş’in 
“Memleketim” şarkısıyla 
yaptılar. Türkiye turnesine 
devam eden Şimdi 90’lar, 16 
Temmuz’da tekrar Moda Ka-
yıkhane’de sahne alacaklar. 

TÜRK rap müzik 
sanatçısı ve söz yazarı 
Patron, Eylül ayında 

yayınlanacak olan Kış Uy-
kusu albümünün ikinci tekli 
çalışması olan Gaf şarkısını 
dinleyicilerle buluşturdu.  
Yayınlandığı andan itibaren 
büyük ilgi gören şarkı ve 
klip, ilk günden YouTube’da 
Trend videolar listesine hızlı 
bir giriş yaparak yükselmeye 
devam ediyor.  Patron’un 
eleştirel şarkısı Gaf, ünlü 
isimlere de sözlerini esirge-
miyor. Hülya Avşar, Serdar 
Ortaç, Okan Bayülgen, Sinan 

Akçıl,  Tuğçe Kazaz ve daha 
birçok ünlü ile ilgili tartışmalı 
sözler içeren şarkı, hareketli 
bir müzik eşliğinde dinleyi-
ciye sunuluyor. YouTube’da 
ve sosyal ağlarda büyük ilgi 
gören projeye, ‘’Kral yine yar-
gı dağıtıyor.’’, ‘’Kral piyasayı 
elden geçirdi.’’, ‘’Kral yine 
saplamış.’’ gibi yorumlar yağ-
dı.  Şarkının klibi 
Silvyo Behmoaras 
yönetmenliğinde 
çekilirken, müzik 
prodüksiyonu 
Furkan Karakılıç 
imzası taşıyor. 



Futbol dünyasının son dönemde en çok önem verdiği konuların başında gözlemcilik (scouting) geliyor. Devasa 
bütçelere sahip kulüplerden alt liglere kadar binlerce kulüp kendi akademileri ve kadrolarına iyi oyuncuları 

katabilmek adına çeşitli kademelerde gözlem ekibi kuruyor. Halis Yen de Belçika’nın köklü kulüplerinden 
Club Brugge’da çalışıyor. 5 yaşında başlayan ve şimdiye kadar uzanan futbol macerasını Damga’ya anlattı

Belçika’da 
Club Brugge 
gibi önemli 

bir ekole sahip 
kulüpte çalışma-
larını yürüten 
Halis Yen, hem 
gözlemcilik hem 

de kondisyonerlik 
görevlerinde bulunu-
yor. Oyuncu keşfinin 

hangi aşamalarda 
ve nasıl gerçekleştiği 

konusunda bilgiler veren 
Yen, futbol dünyasında vü-

cut tanımanın büyük önemi 
olduğunu vurgulayıp fit kalma-
nın sırlarını verdi.

u Halis Yen kimdir? Fut-
bol dünyasına nasıl adım 
attı, halihazırda futbolda 
profesyonel olarak neler 
yapıyor ve kariyer hedefleri 
nelerdir?

33 yaşındayım. Belçika’nın 
köklü kulüplerinden Club Bru-
gge’ün bünyesinde son 4 yılda 
scout (gözlemci) olarak görev 
yaptim. Ayrıca UEFA B antre-
nörlük belgemi almış bulunuyo-
rum. Kondisyonerlik (Physical 
Coach) üzerine eğitimlerimi 
de sürdürüyorum. Yeşil saha-
lardaki kariyerime futbolcu 
olarak 5 yaşında başladım, 20 
yaşında futbolu bırakıp eğiti-
me yöneldim. Ancak futbolu 
bıraktıktan sonra da bu tut-
kudan kopamadım ve aklımın 
bir köşesinde hep futbola geri 
dönmek vardı. 2018’de bu kez 
antrenör ve scout olarak geri 
döndüm sahalara. Belçika Fut-
bol Federasyonu’nun organize 
ettiği antrenörlük kurslarına 
katıldım. İlk antrenörlük ve 
scoutluk deneyimimi Sporting 
Hasselt Kulübü’nde U9/U10 
yaş gruplarıyla yaşadım. Yarım 
sezon sonunda Club Brugge 

ile anlaştım. Kendi düşünceme 
göre futbolun içinde yeniyim. 
Kendimi geliştiriyorum ve her 
gün yeni bir şeyler öğrenmenin 
keyfini sürüyorum. Ayrıca 2 
yıldır Patro Maasmechelen alt-
yapısında çeşitli yaş gruplarında 
kondisyon antrenörü olarak 
çalışıyorum. Hayalim bir gün 
Türkiye Futbol Federasyonu’n-
da çalışmak.

u Club Brugge son 
yıllarda özellikle futbolcu 
satışlarında çok başarılı 
olmuş bir kulüp ve Belçi-
ka Jupiter Pro League’ni 
son iki sezonda şampiyon 
olarak tamamladı. Elbette 
bu başarıda senin de içe-
risinde bulunduğun Scou-
ting Departmanı’nın rolü 
büyük. Club Brugge kulüp 
felsefesini, bu felsefenin 
siz kulüp profesyonellerine 
nasıl aktarıldığını ve bu 
doğrultudaki çalışmalarını-
zı anlatabilir misin?

Scouting bir kulübün en 
önemli yapı taşıdır bence. Bize 
kulüpte her zaman önemimizin 
büyük olduğunu anlatıyor ve 
hissettiriyorlar. Doğru pro-
filde oyuncuları bulmak çok 
önemli ve gelişime açık oyun-
cuları keşfederek emin ellere 
teslim etmek, böylece daha iyi 
bir futbolcu yapmak daha da 
önemli. Scouting bizde 4 ayrı 
bölümde icra ediliyor: U6–U10, 
U11-U12, U13-U21 ve A takım. 
Burada hep futbolcunun geli-
şime açık olması ve akademiye 
katılarak gelişimi ilk sırada. 
Amaç; bulduğumuz oyuncuları 
yetiştirip A takımda süre alır 
hale getirmek. Kulübün en bü-
yük hedefi ve misyonu 2023’te 
A takımın ilk 11’inin yarısını 
altyapımızdan gelen futbolcular-
la ile oluşturabilmek. Ve bunu 
başarmak için gece gündüz 
çalışıyoruz.

u Scoutingde belki de 
en önemli ve zor alanlar-
dan bir tanesi ‘Foundation 
Phase’ (5-10 ya da 5-9 yaş 
aralığındaki futbolcu ada-
yı çocuklara verilen isim) 
seviyesinde yetenek keşfi 
süreci, sen de bu konuda 
oldukça tecrübelisin. Alt 
yaş kategorilerinde, özel-
likle 5- 10 gibi çok küçük 
yaşlardaki futbolcu adayla-
rını izleme ve raporlamada 
dikkat edilmesi gereken 
hususlar nelerdir?

Bu yaşlarda bizim ilk dik-
kat ettiğimiz hususlardan biri 
pozisyon bilgisi. Burada her 
kursta veya her antrenmanda 
çocuklara ilk öğretilen şey; top 
bizde olduğunda ‘sahayı büyüt-
mek’. Topu kaybettiğimizde ise 
alanı daraltarak kompakt halde 
oynamak ve pas kanallarını ka-
patmak. ‘Foundation phase’de 
oyuncunun kendi yaş seviyesine 
göre topu kontrol edişi dikkat 
ettiğimiz en önemli özellikler-
den bir diğeri. Ancak futbolda 
ve özellikle alt yaş grupların-
da her alana ‘gelişim odaklı’ 
bakmak gerekiyor. Bir bütün 
olarak bakmak lazım. O yaştaki 
oyuncu ne kadar olgun? Hızı 
ne derecede, ilk metrelerde hızı 
nasıl? Geniş alanda hızı nasıl? 
Sıçrama becerisi ne düzeyde? 
Koordinasyonu, hangi ayaklı 
olduğu, soğukkanlılığı, kısa pas 
kalitesi, uzun pas kalitesi, şut 
becerisi, 1’e 1’lerde (ofansif 
ve defansif) etkisi, oyunu iki 
yönlü oynama kapasitesi, yaptığı 
pas tercihleri, oyunu rahatlat-
ması, top saklaması, pozisyon 
alışı (ofansif ve defansif) gibi 
hususların tamamı bir bütün 
olarak ele alınmalı. Mental 
anlamda da inceliyoruz tabi 
ki; özgüveni yüksek mi yoksa 
daha çok ürkek bir yapıda mı? 
Savaşçı ruha sahip mi? Agresif 

yapılı mı, duygusal bir yapıya mı 
sahip? Karakter olarak nasıl bir 
birey? Antrenörünün dedikle-
rini uyguluyor mu? Bunlara da 
dikkat ediyoruz her zaman. 28’e 
yakın parametre var bir oyuncu-
da değerlendirdiğimiz. Oyuncu 
bunları zamanla geliştirebilir. 
Daha iyi olabilir. Hiçbir oyuncu 
her parametrede iyi olamaz. Elit 
takımlarda (Anderlecht, KRC 
Genk, Club Burgge, Standard 
Liege gibi) kolay kolay giremi-
yorsun bu konuda.

u Scout, rakip analisti, 
antrenör ve performans 
analisti gibi futbol profes-
yonellerinin ya da bu po-
zisyonlarda çalışmayı hayal 
eden insanların kendilerini 
geliştirmek için yapmaları 
gerekenler nelerdir?

Avrupa’da ve senin görev 
yaptığın ülke olan Belçika’da 
bir futbol profesyoneli kendini 
nasıl geliştiriyor? Belçika Futbol 
Federasyonu pek çok konuda 
seminer ve kurslar organize 
ediyor. Onun dışında kendimi 
geliştirmek amacı ile Soccer 
Hub, World Football Academy, 
Performance Analysis UK, 
StatsBomb, The FA, Barca 
Innovation Hub, Start2move, 
AJAX Coaching Education gibi 
kurumlardan dersler aldım. Yıl-
lardır açıkçası Türkiye’de böyle 
bir platform bulamadım. Ve 
PFSA Türkiye’yi görünce çok 
mutlu oldum. Malum Türki-
ye’de bu tür platformlar olma-
dığı için bizim antrenörlerimiz, 
scoutlarımız ve analistlerimiz 
kendilerini geliştirmekte zorla-
nıyor. PFSA Türkiye’nin kursla-
rına hem mesleki gelişimim için 
hem de Türkçemi geliştirmek 
için katıldım ve bundan sonra 
da katılacağım. Scout olarak her 
zaman futbolcunun gelişimi ve 
potansiyeline ulaşması kavram-
larına odaklanıyoruz.

BURAK ZİHNİ

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Kadrosunda bulunan sağ kanat oyuncularından Lens ve Gökhan Töre ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta 
Ajdin Hasic’in yeni sezondaki durumu henüz netleşmedi. Siyah beyazlılar Avrupa’nın da olmadığı geçiş 
sezonunda kadrosunu iyi bir seviyeye çıkartmak adına çalışırken gündeme yine Elayis Tavşan geldi

Kadrosunda bulunan sağ kanat oyuncularından Lens ve Gökhan Töre ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta Ajdin Hasic’in yeni sezondaki durumu henüz netleşmedi. 
Siyah beyazlılar Avrupa’nın da olmadığı geçiş sezonunda kadrosunu iyi bir seviyeye çıkartmak adına çalışırken gündeme yine Elayis Tavşan geldi

ELAYiS’E KARTAL KANCASI

BASAKSEHiR STORM’UN PESiNDE!

YENI sezon transfer 
çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdüren Beşiktaş’ta hü-

cum hattına yapılacak takviye-
ler şimdiden taraftarları heye-
canlandırdı. Cabral, Muleka ve 
Weghorst’un gündemde olduğu 
günlerde herkes bir an önce im-
zaların atılmasını bekliyor. Sol 
kanat sorununu çözmeye çok 
yaklaşan Kartal şimdi de sağ 
kanattaki rotasyonu tamamla-
mak adına kolları sıvadı. Lens 
ve Gökhan Töre’nin sözleşmesi 
uzatılmadı. Hasic’in durumu da 
henüz net değil. Geçen sezon 

yaşadığı sakatlık sonrasında 
henüz nasıl bir dönüş yapaca-
ğı meçhul. Ümraniyespor’da 
sadece 3 maçta ilk 11’de sahaya 
çıktı. Bu nedenle de kiralana-
bilir. Ghezzal’ı yedeklemek 
isteyen yönetim ve teknik heyet 
Elayis Tavşan’ı listesine aldı.

Geçen sezon olmamıştı
Annesi Türk, babası ise Su-
rinamlı olan Elayis Tavşan 
için geçen sezon girişimlerde 
bulunan Beşiktaş, NEC Nijme-
gen ile bonservis konusunda 
anlaşmaya yakın bir noktada 
iken dönemin teknilk direktörü 
Sergen Yalçın’ın genç futbolcu-

yu veto etmişti. Gökhan Töre 
ile yola devam etme kararı 
alan Yalçın, deneyimli kanat 
oyuncusundan ise hiç faydala-
namadı.

8 golde adı var
Geride kalan sezonda NEC 
Nijmegen formasıyla 34 maça 
çıkan 21 yaşındaki oyuncu 7 gol 
ve 1 asistlik performans sergi-
ledi. Hollanda U21 kadrosunda 
da yer aldı ve 4 karşılaşma-
da 3 kez rakip fileleri sarstı. 
Ayrıca Beşiktaş bu transferde 
tek değil. İspanya, İtalya ve 
Belçika’da birkaç kulübün de 
devrede olduğu öğrenildi.

BELCBELCiiKA’DA BKA’DA BiiR R 
TURK GOZLEMCTURK GOZLEMCii

u Senin ayrıca kondisyoner olarak da görev 
yaptığını ve eğitimlerine devam ettiğini bili-
yoruz. Scoutingin en önemli parçalarından 
biri de oyuncunun fiziksel durumunu ve po-
tansiyelini analiz etmek. Bir futbolcunun ya 
da futbolcu adayının fiziksel durumunu ve 
fiziksel anlamda ulaşabileceği potansiyelini 
değerlendirirken nelere dikkat edilmeli?

İyi bir futbolcu olmak için iyi hareket edebilmek, 
atletik olmak lazım. Dikkat ettiğimiz konular;

n Vücudunu kullanabilmesi ve tanıması,
n 1’e 1’lerde vücut ve ayaklarını kullanması,
n Topa dokunuşu,
n Pozisyon alışı; statik mi duruyor veya hareketli 

mi?
n Topa vuruşu, 
n Adam eksiltişi,
n Kısa ve uzun pasta pas şiddeti,
n Hava toplarına sıçrama (defansif/ofansif)
Belçika’da çocuklara futbolun yanı sıra başka 

sporlarda da eğitimler veriliyor ki temel motor 
becerileri ve koordinasyonları gelişsin. Çoğu kulüp 
yapıyor bunu burada. Çeşitli spor dallarından ant-
renmanlar eğitim müfredatının içerisine katılıyor. 
Mesela son katıldığım kursta konu ‘futbolcular için 
judo’ idi.

Atletik olmak lazım!

BURAK ZİHNİ

EDIN Vişça sonrasında sağ 
kanat bölgesini Patryk Szysz’e 
emanet etmeye hazırlanan 

Medipol Başakşehir’de skor katkısı 
üst düzey olan ve golcü özelliği bulu-
nan bir ismin transferi için çalışmalar 
sürüyordu. Turuncu lacivertliler 
Belçika’da Mechelen forması giyen 
Nikola Storm’u listesine dahil etti. 
Bir süredir deneyimli oyuncuyu 
gözlemleyen izleme ekibi ve teknik 
kadronun olumlu raporu sonrasın-
da harekete geçilerek teklif yapıldı. 

Storm da bu durumu doğruladı. 
Artık gözler atılacak imzalarda.

Teklif büyüledi
Nikola Storm Belçika’da Het 
Nieuwsblad gazetesine verdiği röpor-
tajda söz konusu iddiayı doğrular-
ken şunları kaydetti: “Başakşehir’in 
teklifi karşısında büyülendim. Ancak 
kulüp kesinlikle beni tutmak istiyor. 
Ayrıca sözleşmemi gözden geçire-
ceklerine dair söz verdiler. Bu iyi bir 
sinyal. Tüm tarafların gerçekçi olma-

sı önemli olacaktır. Mechelen benim 
için 5-6 milyon euro istememeli. 3,5 
milyon euro bana fazlasıyla yeterli 
geliyor.”

Nikola Storm kimdir?
Şu anda KV Mechelen forması giyen 
Nikola Storm, 30 Eylül 1994 tarihin-
de Belçika’nın Knokke kentinde doğ-
du. 27 yaşında. Boyu 1,78 metre olan 
sağ ayaklı sol kanat oyuncusu futbola 
KSK Maldegem’de başladı. Loke-
ren ve Club Brugge alt yapılarında 

oynadı. Profesyonelliğe de burada 
adım attı. Zulte Waregem ve OH 
Leuven’de kiralık oynadıktan sonra 
2018 yazında KV Mechelen’e 250 bin 
euro bonservis karşılığında imza attı. 
Çıktığı 141 karşılaşmada 39 gol ve 
30 asistlik performans ortaya koyan 
tecrübeli futbolcunun kariyerinde 1 
Belçika şampiyonluğu, 2 Belçika Ku-
pası, 1 Belçika Kupası ve 1 Proximus 
zaferleri bulunuyor. Güncel piyasa 
değeri 4.5 milyon euro olan Storm’un 
2026 yılına kadar sözleşmesi var.



TÜRKIYE’DE bini-
cilikle alakalı önemli 
projeler gerçekleşti-

receklerini belirten iş adamı 
İstanbul Yılmaz, “Alanı-
mız binicilik çünkü burada 
Türkiye’de maalesef Ata 
sporumuz olduğu halde, çok 
geride kaldığımızı gördük, 
bunun da araştırmasını yaptık, 
Türkiye binicilik federasyonu 
tarafından 1 yıldız ve 2 yıldızlı 
engel atlama turnuvaları 
organize edildiğini biliyoruz. 
Fakat binicilikte çağ atlama-
mız gerektiğini düşünerek bu 
projeyi ülkemize getirmek için 
çalışmalara başladık. Türki-
ye’de 1 ve 2 yıldızlı turnuvalar 
düzenleniyor hali hazırda. 3 
yıldızlı da tarihte bir kez oldu, 
fakat 5 yıldızlı turnuva Türk 
tarihinde hiç olmadı. Bu beş 
yıldızlı turnuvayı Türkiye’ye 
kazandırmak büyük amacımız 
inşallah bu sene Türkiye’ye 
kazandıracağız. Bu çok pres-
tijli bir yarışma olduğu için, 
çok detaylı ve kapsamlı bir 
proje yani bir, iki, üç yıldızla 
kıyaslanmayacak kadar büyük. 
Kalitesi, biniciler ve tabi ki 
ödül çok yüksek, ayrıca bura-
da yarışan biniciler çok farklı. 
Dünyanın en iyi binicileri, en 
iyi atları, dünyanın en gözde 
şehirlerinde oluyor bu turnu-

va” dedi.

Onay aldık
Projenin Türkiye’de gerçek-
leşmesi için önemli görüş-
meler gerçekleştirdiklerini 
de anlatan iş Adamı İstanbul 
Yılmaz sözlerine şöyle devam 
etti: “Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanımız ve Kültür Turizm 
bakanımızla ile görüştük, ona-
yını aldık. Projeyi tam olarak 
ekim ayında düzenlemeyi 
düşünüyoruz. Ama hazırda şu 
an İstanbul Sultans takımımız 
5 yıldızlı engel atlamada mart 
ayında başladı, yarışmaya 
takım ve bireysel bir müca-
dele olduğu için Katar da 
başladık. Şu an New York’ta 
finallere kadar devam etmek-
tedir. Çok iyi de başarılar 
elde ediyorlar, bundan dolayı 
da çok mutluyuz gururluyuz. 
Daha dün takım mücadele-
sinde İstanbul Sultans birinci 
sırada yer aldı ve bireyselde 
ise Demir Demirsoy birincilik 
kazandı.” Yılmaz açıklaması-
nın devamında, “Beş yıldızlı 
engel atlama binicilikte en 
üst tabaka yani bunun üstü 
yok. Bunun da etkisi çok, 
lider isimler yarışıyor ‘Jen-
nifer Gates’ Bill Gates kızı, 
‘Sofia Abramovich ‘gibi bu 
tür isimlerle yapılan bir proje. 

Ülkemize tanıtım amaçlı, 
prestij amaçlı çok şey kataca-
ğını düşünüyoruz. Bunun için 
de sayın Cumhurbaşkanımız-
dan da bu projeye desteklerini 
bekliyoruz. Biliyoruz ki sayın 
Cumhurbaşkanımız da bu tür 
dünya organizasyonlarında 
vizyonlu bir bakış açısıyla 
desteklerini esirgemeyecektir” 
dedi. Projenin uluslararası 
platformda ses getirmesi 
için büyük bir çalışma içinde 

olduklarını belirten Yılmaz, 
“Şu an lokasyon olarak ilk 
defa olacağı için nokta atışı 
yapmamız lazım diye düşünü-
yorum. Bu turnuvada görsellik 
çok önemli, Paris’te Eiffel 
kulelerinin altında yapılıyor, 
biz de İstanbul’da Ayasofya’da 
yapmayı düşünüyoruz ya da 
Yenikapı gibi bir planımız var. 
Ülkemizde en iyisini en güzel 
şekilde yapacağız” şeklinde 
konuştu DHA

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

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

*
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Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk adına 96 yıldır 
düzenlenen Gazi Ko-

şusu’nun ardından ödül töreni 
yapıldı. Koşunun ardından 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
Secret Power isimli safkanın 
sahibi Emrah Karamazı’ya 
kupasını Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
ve Yüksek Komiserler Kurulu 
Başkanı Nihat Pakdil verdi. 
Yarışı kazanan jokey Özcan 
Yıldırım’a kupasını Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bakan Yardım-
cısı Halis Yunus Ersöz takdim 
etti. Secret Power isimli safka-
nın antrenörü Yaşar Demir ise 
kupasını İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun elinden aldı.

Apayrı bir mutluluk
Düzenlenen ödül töreninin 
ardından yarışı kazanan Secret 
Power isimli safkanın sahibi 
Emrah Karamazı açıklamalar-
da bulundu. Gazi Koşusunu 

kazanmanın apayrı bir mutlu-
luk olduğunu belirten Kara-
mazı, “Her şey şu anda hala 
daha rüya gibi. Sanki uyana-
cağım hiçbir şey yaşanmamış 
gibi. Hala inanamıyorum, çok 
heyecanlıyım. 20 yıldır bunun 
hayalini kuruyorduk. Bugüne 
kısmetmiş. Apayrı bir sevinç, 
apayrı bir mutluluk. Artık doya 
doya keyfini süreceğiz” şeklin-
de konuştu.

Çok mutluyum
Secret Power isimli safkanın 
jokeyliğini yaptığı Özcan Yıldı-
rım ise kazandığı şampiyonluk 
için, “Duygularım tarif edi-
lemez şu an. Çok mutluyum. 
Böyle bir atmosferde, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
adına düzenlenen bu yarışı 
hasretle bekledim. 20 yıllık 
meslek kariyerimde hemen 
hemen her sene bunu bekliyor-
duk. Bugüne kısmetmiş. Çok 
yaklaşmıştık, alamadık ama 
bugün aldık, çok mutluyum” 

ifadelerini kullandı.

Şıklık yarışı
Koronavirüs pandemisinden 
dolayı iki yıldır seyircisiz ola-
rak düzenlenen Gazi Koşu-
su’nda bu yıl seyirciler tribün-
lerdeki yerini aldı. Yoğun bir 
katılımın olduğu bu önemli 
yarışta, tribünlerde de renkli 
görüntüler oluştu. İl dışından 
gelen yarışseverlerin de olduğu 
koşuda tribünler tıklım tıklım 
doldu. Tribünlerde bir gelenek 
olarak nostaljik şapkalarıyla 
yarışı takip eden kadınlar da 
şıklıklarıyla yarıştılar. DHA

Unutma unutturma!

SULTANLARIN HEDEFi VAR!

HER SEY HER SEY 
RUYA GİBİ!RUYA GİBİ!

96’ncı Gazi Koşusu’nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04’lük derecesiyle 96’ncı Gazi Koşusu’nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04’lük derecesiyle 
kazandı. Yarışı kazanan Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı, kendisini hala daha rüyada his-kazandı. Yarışı kazanan Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı, kendisini hala daha rüyada his-
settiğini belirtirken; kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım ise kariyerinde hep bu anı hayal ettiğini vurguladısettiğini belirtirken; kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım ise kariyerinde hep bu anı hayal ettiğini vurguladı

Binicilik alanında Türkiye’ye uluslararası başarılar kazandırmak amacıyla kurulan ‘İstanbul Sultans’ ekibi, 
binicilik alanında 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye’de gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ekip, Türkiye ayağındaki 
organizasyonu ülkenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ayasofya’da gerçekleştirmeyi hedefliyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Galatasaray’da 
transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim ile 
başlayan tescil döneminde yeni isimlerin kadroya katılması 
için yoğun çaba harcanıyor. Onlardan biri de futbol hayatını 
Hollanda’da sürdüren Yusuf Barası oldu. Sportif Direktör Cenk 
Ergün’ün gurbetçi oyuncu için görüşmeler yapacağı öğrenildi
TEKNIK direktörlüğe Okan 
Buruk’un getirildiği Galata-
saray’da transfer çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. 
Oluşturulacak kadroda çok 
sayıda yıldız kadar potansi-
yelli isimlere de yer vermek 
isteyen sarı kırmızılılarda bir-
çok futbolcunun adı gündeme 
geliyor. Onlar arasında Yusuf 
Barası da bulunuyor. Geçen 
sezon da görüşme yapılan 
ancak anlaşma sağlanamayan 
gurbetçi futbolcu için yeni 
bir sefer daha düzenlenecek. 
Trabzonspor’un gündemine 
aldığı ancak görüşmeleri 
ilerletmediği 19 yaşındaki 

oyuncnun kadroya katılması 
için Sportif Direktör Cenk 
Ergün önümüzdeki günlerde 
temaslarda bulunacak.

Türkiye’ye geldi
Pascal Jansen’in çalıştırdığı 
AZ Alkmaar’ın genç takımın-
da forma giyen Yusuf Barası 
bu sezon profesyonel sözleş-
meye imza attı. 2025 yılına 
kadar kontratı bulunan genç 
futbolcu bu sezon çıktığı 23 
maçta 6 gole imza atıp 1 de 
asist yaptı. Geçtiğimiz gün-
lerde de tatil için Türkiye’nin 
yolunu tuttu.
n BURAK ZIHNI

ASLAN 
Yusuf’un 
peşinde

EMRE Belözoğlu 
ile çıktığı yolculukta 
geçen sezon Avrupa 

kupaları bileti alan Medipol 
Başakşehir kadrosunu güç-
lendirmek adına yoğun mesai 
harcıyor. Lucas Biglia ile orta 
alanda önemli bir takviye 
yapan İstanbul temsilcisinde 
sıra savunma hattına geldi. 
İki sezondur Hollanda ligi 
Eredivisie’de RKC Waalwijk 
forması giyen Cezayirli futbol-
cunun transferinde artık sona 
gelindi. Waalwijk ekibiyle de 
son detayların görüşüldüğü 
ve kısa süre içerisinde res-

mi açıklamanın yapılacağı 
öğrenildi. Peki, Başakşehir’in 
yeni transfer Ahmed Touba 
kimdir? Ahmed Touba’nın 
kariyeri haberimizde.

Ahmed Touba kimdir?
Başakşehir Teknik Direktörü 
Emre Belözoğlu’nun uzun 
süre bilgi toplayarak hak-
kında karar verdiği Ahmed 
Touba birçok Cezayirli gibi 
Fransa’da dünyaya geldi. 13 
Mart 1998 tarihinde Rouba-
ix’te doğdu. 24 yaşında. Boyu 
1,90 metre olan dev stoper, 
Mons’un kuzeybatısında ve 

Schelde Nehri’nin kıyısında 
yer alan Tournai’de başladı. 
Ardından Standard Lüttich’e 
geçiş yaptı ancak yeniden 
Belçika’ya döndü. Zulte 
Warekem sonrasında Club 
Brugge alt yapısına giriş yaptı. 
Burada profesyonelliğe adım 
attı.  Oud-Heverlee Leuven ve 
Beroe’de kiralık forma giydi. 
2020’de ise Hollanda’nın 
yolunu tuttu. Kariyerinde 107 
maça çıkıp 4 gol attı ve 3 de 
asist yaptı. 20 sarı kart görüp 
8 bin 845 dakika sahada kaldı. 
Cezayir Milli Takımı forması-
nı da 6 defa terletti.

TOUBA’DA İŞLEM TAMAM GİBİ
Yeni sezonda ülkemizi Avrupa’da temsil edecek kulüplerden biri olan Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları sürüyor. 
Alexandru Epureanu’nun ardından sol ayaklı bir stoper takviyesi yapma kararı alan turuncu lacivertliler, RKC Waalwijk forma-
sı giyen Ahmed Touba ile hemen hemen her konuda anlaştı. Cezayirli oyuncunun kısa sürede İstanbul’a gelmesi bekleniyor

SREBRENICA Boşnak 
Soykırımı’nda hayatını 
yitirenler için bu yıl ikin-

cisi düzenlenecek Uluslararası 
Srebrenica Boşnak Soykırımı’nı 
Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar 
günü gerçekleştirilecek. Türkiye 
Bosna Sancak Derneği Başkanı 
Sancaktar, “Unutma unutturma 
ya da, o 8 bin 372 metrelik par-
kurda her bir adımda bir daha 
asla” diyerek yürüyeceğiz. Bu 
anlamlı koşu öncesinde Yeşilyurt 
Spor Kulübü’nde düzenlenen 
basın lansmanına; Bakırköy Be-
lediye Başkan Yardımcısı Cavit 
Ganiç, CHP İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Şemside Yener, 
Türkiye Bosna Sancak Derneği 
Başkanı Muhammed Sancak-

tar, Bakırköy Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Sait 
Babaoğlu, İstinye Üniversitesi 
Medical Park Hastanesi Üroloji 
Hekimi Prof. Dr. Adem Fazlıoğ-
lu, İkiyirmiüç Event Organizas-
yon Danışmanlık Şirketi Baş-
kanı Ozan Demir ile çok sayıda 
davetli ve basın mensubu katıldı. 
Toplantının moderatörlüğünü 
yapan Bakırköy Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü Sait 
Babaoğlu, açılış konuşmasında, 
“Bu anlamlı etkinlik için burada 
olan herkese saygılarımı sunuyor 
ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

Beni çok mutlu ediyor
Babaoğlu, daha sonra sözü Ba-
kırköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Cavit Ganiç’e verdi. Ganiç, 
“Srebrenica Boşnak Soykırı-
mı’nın 27. yılı dolayısıyla, bu yıl 3 
Temmuz’da 2. Uluslararası Sreb-
renica Boşnak Soykırımı Anma 
Koşusu’nu düzenleyeceğiz. Bu 
soykırımın her acılı gününde, ya 
da her sevinçli günümüzde hepi-
nizi bir arada görmek beni çok 
mutlu ediyor” şeklinde konuştu. 



İLÇEDE kültür ve sa-
nat etkinlikleriyle ilkleri 
gerçekleştiren Belediye 
Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, sahnedeki ko-
nuşmasında Esenyurtlu-
lara bir de amfi tiyatro 
müjdesi verdi. Başkan 
Bozkurt, “Biz bu festi-
valden çok şey öğrendik. 
Kendimize bir ödev 
çıkardık. Biz bir amfi 
tiyatro yapacaktık, 5 bin 
kişilik olarak düşün-
müştük ama anladığım 
kadarıyla 10 bin kişilik 
olarak yapmalıyız. Biraz 
önce başkan yardımcıla-
rımıza da söyledim. On 
bin kişilik amfi tiyatroyu 
hazırlayıp Cahit Ağa-
bey’i de orada ağırlamak 
istiyorum” ifadelerini 
kulandı. İlçe tarihinde 
ilk olan festivali değer-
lendiren Moğollar gru-
bu kurucularından Cahit 
Berkay, Halk Dansları 
ve Müzik Festivali’nin 
kültür ve sanat adına 
önemli olduğunu aktar-
dı. Berkay, “Belediye bu 
festivali organize ediyor. 
Her şeyden önce onları 
kutlamak gerekiyor. De-
ğişik kültürlerin gelmesi, 
bir arada dans edilmesi, 
yani karşılıklı bir alış-
veriş gibi düşünün. Bu 
her şeyden önce kültür 
ve sanat adına önemli 
bir olay, kimlerin emeği 
geçiyorsa kutluyorum” 
dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 
1. Uluslararası Esenyurt Halk 
Dansları ve Müzik Festivali’nin 

finali, binlerce vatandaşın katılımıyla 
gerçekleşti. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık 
Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen festi-
valin son gününde, 16 ülkeden gelen 
kültür elçileri geleneksel kıyafetleriyle, 
ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. 
Gösterilerin ardından Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, belediye başkan 
yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkan-
ları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
belediye meclis üyeleri ve misafir gruplar 
sahnede bir araya gelerek dünyaya birlik, 
beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. 
Sahnede çekilen toplu fotoğrafın ardın-
dan barışa ve kardeşliğe güç veren göste-
ri ve halk dansları toplulukları alkışlarla 
uğurlandı. Festival finalinin en coşku 
dolu anlarından biri de 1960’lı yıllarda 
Türk Rock Müziği’ne damgasını vuran 
Moğollar grubunun sahne performansı 
oldu. Konserde, dillerden düşmeyen; 
‘Dinleyiverin Gari’, ‘Bir Şey Yapmalı’ 
şarkılarını da seslendiren grubun sahne 
performansı izleyenler tarafından çok 
beğenildi. Binlerce Esenyurtlu, konser 

boyunca Moğollar’ın sevilen şarkılarına 
eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Moğollar’a teşekkür
Moğollar konseri sırasında sahneye 
çıkan Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, Esenyurt’un festivaller kenti 
olacağını ifade etti. Moğollar’a teşekkür 
ederek çiçek takdim eden Başkan Boz-
kurt, şöyle konuştu: “Barışın, kardeşliğin 
ve huzurun hâkim olduğu bir Esenyurt 
yaratmaya çalışıyoruz. Esenyurt çok kim-
likli ve çok inançlı bir yer. Herkesin ken-
dini özgürce ifade edebileceği bir Esen-
yurt yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için 
de uluslararası bir festival düzenledik.  
Bundan sonra geleneksel olarak devam 
edecek. İnşallah sizleri burada sık sık 
görmek isteriz. Beraberce bu güzellikleri 
paylaşmak isteriz. Esenyurtlu olmak ay-
rıcalıktır; çünkü hayata bu kadar değişik 
açılardan bakabilen, hayatın kendilerine 
dayattığı konfordan uzak durup değerle-
rine tutunan başka çokça ilçe olduğunu 
düşünmüyorum. Atalarımıza, annemize 
ve babamıza bize bu değerleri verdikleri 
için konfora rağmen yaşamın zorlukları 
içinde dahi kendi değerlerini koruyarak 
bugüne kadar gelmeyi öğrettikleri için 
teşekkür ediyorum.”
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Esenyurt Belediyesi tarafından ilçe tarihinde ilk defa yapılan Uluslararası Esenyurt 
Halk Dansları ve Müzik Festivali, renkli görüntülerle sona erdi. 16 ülkenin katılı-
mıyla barış, kardeşlik ve dostluk mesajı verilen festivalde, Türk Rock Müziği’nin en 
önemli temsilcilerinden olan Moğollar, hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’un festivaller kenti olacağını ifade etti

Beylikdüzü Caz Müzik Günleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenle-
nen 29. İstanbul Caz Festivaliyle sona erdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin de katkılarıyla 
Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen ‘Parklarda Caz’ etkinliğinde Chai Moto, Always Knows, 
Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın ve Boticelli Baby adlı caz grupları sahne aldı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

ÜMİT Sayın ve Reyhan Karaca, geçtiğimiz ak-
şam Hilton İstanbul Kozyatağı’nın 17. katında 
açılan Sahrazen’de sahne aldılar. Söyledikleri 
eğlenceli şarkılarla İstanbulluları coşturan 
sanatçılardan Ümit Sayın, gece boyunca 
esprileriyle Reyhan Karaca’ya takıldı. “Bu 
sene Reyhan’ı evlendireceğim. Nikah şahidi de 
ben olacağım” diyen Sayın’a, Karaca; “Hadi 
inşallah, altın da çok pahalılandı Ümitçiğim, 
24 ayar bilezik de isterim” sözleriyle cevap 
vererek, izleyenleri güldürdü.

NİKAH ŞAHİDİ NİKAH ŞAHİDİ 
BEN OLACAĞIM!BEN OLACAĞIM!

FESTFESTiiVALVAL
FFiiNAL YAPTINAL YAPTI

PARKTA CAZ KEYFi
Cahit Ağabey’i 
AĞIRLAMAK 
İSTİYORUM

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından düzenlenen 29. 
İstanbul Caz Festivali’nin sevilen 
etkinliklerinden olan Parklarda Caz, 
Beylikdüzü Belediyesi’nin de katkıla-
rıyla müzikseverleri Yaşam Vadisi’n-
de bir araya getirdi. Beylikdüzü Caz 
Müzik Günleri kapsamında 6 Mayıs 
Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçek-
leşen etkinlikte, caz müziğinin önemli 
isimleri dinleyicilere müzik dolu bir 
gün yaşattı. Beylikdüzü’ndeki müzik-
severlerin caz müziğin melodileriyle 
keyifli bir yaz akşamı yaşadığı etkin-
likte ilk olarak Genç Caz+ finalistle-
rinden Chai Moto ve Always Knows 
sahne aldı. Baturay Yarkın Trio & 
Nağme Yarkın’ın eşsiz performans-
larıyla devam eden konserde, punk 
ruhuyla caz yapan ve enerjisi bitmek 
bilmeyen Botticelli Baby caz severlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

İki ses bir nefes
Parklarda Caz etkinliğiyle gör-
kemli bir final yapan Beylikdüzü 
Caz Müzik Günleri’nin ardından 

8. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 
de birbirinden önemli isimleri Beylik-
düzü’nde ağırlayacak. Beylikdüzü Mü-
zik Festivali kapsamında 1 Temmuz 
tarihine kadar devam edecek konser 
serisi Violincelloduo grubunun “İki 
Ses Bir Nefes” isimli müzik dinletisiy-
le 27 Haziran pazartesi (bugün) baş-
langıç yapacak. Saat 20.00’da Yaşam 
Vadisi’nin girişinde müzikseverleri 
karşılayacak olan ekibin ardından saat 
21.00’da Camerata Barok İstanbul 
ekibi, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sah-
nesi’nde “Barok Gecesi” isimli kon-

serleriyle 
izleyicilere 
unutulmaz 
bir gece 
yaşata-
cak. 
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