
Partisinin grup toplantısında
açıklamalarda bulunan CHP

lideri Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları 
İstanbul Şube Başkanı’nın görevden
alınmasına tepki gösterdi. Kılıçda-
roğlu “Bizim konuşmaya ihtiyacımız
var, buna bile tahammül edemiyorlar,

akıllarını yitirmiş-
ler. Adalete 
tahammül 
edemeyen bir 
anlayış bu ülkeye
adaleti nasıl 
getirecek. Kimse
endişelenmesin,
adaleti biz 
getireceğiz” 
dedi. I SAYFA 7
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Akıllarını 
yitirmişler!

GÖREVDEN ALMAYA TEPKİ

BiZE HABER VERMEDEN 
PROTOKOL YAPMIŞLAR

Esenyurt Kaymakamlığı
tarafından Selahaddin

Eyyubi Mahallesi'nde donanımlı
bir kurban pazarı yapıldı. Pazarı
ziyaret eden Kaymakam Vural
Karagül, “Esenyurt'ta ilk defa bu
kadar büyük bir kurban pazarı
kuruluyor. Bölge esnafımız da bu
pazardan son derece memnun.
Şu anda her çadırın önünde su
var. Esnafın memnun kalması

bizi de memnun ediyor” dedi.
Kaymakamlık tarafından açılan
pazar, Esenyurt Belediyesi'nin ise
tepkisine neden oldu. Konu
hakkında basın toplantısı
düzenleyen Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Susuz, paza-
rın kendilerine haber dahi 
verilmeden özel bir firmayla
protokol yapılarak 
belirlendiğini açıkladı. 
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TOPLANTI YAPTIK AMA 
KARAR ÇOKTAN VERiLMiŞ

Kurban Komisyonu'nun
başkanının Kaymakam

Karagül olduğunu anımsatan
Susuz, “13 Haziran'da sayın
Karagül ile toplantı yaptık.
Toplantıda tutanak tutulacak
ve yapılacak kurban hizmet-
leriyle ilgili komisyon 
kararları alınacaktı. Toplantı
öncesi kurban satış yerinin
belirlendiğini öğrendik.

6 Haziran'da Kaymakamlık 
birileriyle protokol yapmış.
E bizim toplantımız 13 Hazi-
ran'da. Bu nasıl oluyor, şaşırdık
kaldık. Yani komisyon toplantısı-
nın hiçbir anlamı yok. Bizi çağır-
dılar ama zaten bir protokol
yapmışlar. Buranın kurban satış
alanı olması için çoktan bir karar
vermişler. Kaymakamlık burada
yanlış taraf” dedi. I SAYFA 8
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Direksiyon başında
kalp krizi geçirdi!

Beşiktaş'ta trafik akışının
yoğun olduğu sırada direksi-

yon başındayken kalp krizi geçiren
taksi şoförü, aracını son anda yoldan
çıkarıp yeşillik alanda durdurarak
faciayı önledi. Kaldırıldığı hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybeden
emekli astsubay Ali Teoman Sungur,
askeri törenle son yolculuğuna 
uğurlandı. I SAYFA 3
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Sorunlu kavşakta
inceleme yapıldı

Esenyurt ile Avcılar'ın birleştiği
noktadaki kavşağın kapatılma

kararı yargıya taşınmıştı. Dava süre-
cinde kavşakta keşif yapıldı. Ambu-
lans şoförü Önder Edemir, acil hasta
götürürken çekilen videoyu hakime 
izleterek, "Avcılar'daki bir vakaya gide-
bilmek için bu trafik yoğunluğunda
gereksiz ve çok uzun mesafe gitmek
zorunda kalıyoruz" dedi. I SAYFA 9
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Tarihi yapıda
Katar tıraşı!

Sarıyer'de Kocataş Yalısı'nın
arazisini satın alan Katarlı

Omar Hussain Alfardan, otel olarak
hizmete açtığı tarihi yapının koru-
sunda kıyım yaptı. Çok sayıda 
ağaç ortadan kaldırılırken seyreltilen 
koruya yürüyüş yolu yapıldı. Yıllar
içinde birçok ağacın ortadan kaldırı-
larak otelin bahçesinde yürüyüş yolu
oluşturulduğu görüldü. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, devlet

ve hükümet başkanlarının 
katılımıyla düzenlenen NATO
Zirvesi'ne katılmak için 
İspanya'ya gitti. Esenboğa
Havalimanı'nda açıklama-
larda bulunan Erdoğan,
“İsveç ve Finlandiya’ya tavrı-
mızı bir kez daha anlataca-

ğız” ifadelerini kullandı. Erdo-
ğan, “4’lü görüşmeyi tekrar
yapacağız ve burada Finlan-
diya Cumhurbaşkanı, İsveç
Başbakanı birlikte bu dörtlü
görüşmeyi yapıp hangi nok-
taya geldiklerini göreceğiz.
Biz kuru laf istemiyoruz, biz
netice istiyoruz. Orta sahada
top çevirmekten bıktık” dedi.
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Yıldız Camii
müştemilatı için 
birbirine giren 
Esenyurt
Kaymakamlığı ve 
Esenyurt Belediyesi
şimdi de kurbanlık
pazarı konusunda ters
düştü. Kaymakamlığın
Selahaddin Eyyubi
Mahallesi'nde açtığı
kurbanlık pazarına
tepki gösteren 
Esenyurt Belediye
Başkan Yardımcısı 
Ali Susuz,
“Kaymakamlık 
burada bildiğini
okumuş. Bizle 
toplantı yapıyorlar
ama meğer her
şeyi öncesinde
belirlemişler”
ifadelerini kullandı
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FORMALITE 
TOPLANTI!

KOR EDEN 
DAYAK!

Esenyurt'ta 13 yaşındaki ortaokul 
son sınıf öğrencileri arasında  çıkan
tartışmada  Oktay Ç. “kız arkadaşıma
mesaj atmışsın” diyerek M.E.Ş.'yi
darp etti. Yediği yumruklarla geçici
görme kaybı yaşayan M.E.Ş., 
LGS sınavına göz bandıyla girdi

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP lideri Bahçeli, CHP 
lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk

Ocakları’nın Kuruluşu’nun 110’uncu
Yılında; İslam Dünyasında Meseleler
ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na
davet edilmesine ateş püskürdü. Bah-
çeli, “Benim sözüm Türk Ocakları’nın
üç-beş yöneticisinedir. Ya bunu nasıl

yaptınız? Nasıl
böyle bir hatanın
faili oldunuz? 
Bu gaflete nasıl
kapıldınız? 
Halbuki Türk
Ocakları göz 
nurumuzdu, bir
nevi mektebimiz,
mefkûremizdi”
dedi. I SAYFA 7
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Bir hatanın 
faili oldunuz

TÜRK OCAKLARI'NA ELEŞTİRİ

Devlet bahçeli

Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, ekonomik 

gelişmeleri değerlendirdi. BDDK'nın
kredi düzenlemesinin geçici oldu-
ğunu söyleyen Nebati, “Biz piya-
sada ne oluyor ne bitiyor her şeyin
farkındayız. Dövizle işiniz yok, TL
ile iş yapın diyoruz” dedi. Nebati,

görevden alına-
cağı yönündeki 
iddialara da
“Yok danışman-
larla kavga 
etmişim, yok 
başkasıyla ters
düşmüşüm
hepsi boş dedi-
kodu” şeklinde
cevap verdi. 
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Biz TL ile iş 
yapın diyoruz

EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Nureddin Nebati

Olay, Esenyurt Ortaokulu'nda 13
yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında 

yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaşını da yanına
alan Oktay.Ç., “kız arkadaşıma mesaj atmış-
sın” diyerek M.E.Ş.'yi darp etti. Okuldaki bir
öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırır-
ken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye 
götürüldü. Baba Bilal Şahin, dayak yemesi
sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürül-
mediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri
nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri
sürdü. M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla
girdi. Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., “Yanlış anla-
şılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. 
Diğeri gözümü yumrukladı” dedi. I SAYFA 3

ç
KAVGA KIZ YÜZÜNDEN ÇIKTI

BİZ KURU LAF 
İSTEMİYORUZ

İBB işbirliği ile “İslam
Sempozyumu” düzenle-

yen Türk Ocakları İstanbul
Şube Yönetimi, genel merkez
tarafından görevden alındı.

Türk Ocakları Genel Mer-
kezi’nden yapılan açıklamada
konferansın açılışına katılan
CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftantancıoğlu’na

tepki gösterilerek “Devlete
‘seri katil’ diyenlerin Türk
Ocakları toplantılarında boy
göstermesi kabul edilemez”
denildi. I SAYFA 5

ç
GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!GÖREVDEN ALINDILAR!

BİR YILDIZ
DAHA KAYDI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 
Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldı-

rıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını
yitirdi. Arkın'ın vefat haberi sonrası çok
sayıda isim taziye mesajı yayımladı.
Cüneyt Arkın, çok sayıda filmde bera-
ber oynadığı ve 24 Ocak’ta aramızdan
ayrılan Yeşilçam’ın usta ismi Fatma
Girik için “İnanamıyorum, bir dönem
bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya.
Fatma’m bekle beni orada, geliyorum”
açıklamasını yapmıştı. I SAYFA 10
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GÖREVDEN ALINDILAR!

Büyükçekmece
cezalandırılıyor

Büyükçekmece Pınartepe Mahalle-
si'nin 14 Ekim 2020 yılında İBB İmar

Komisyonu ve İBB Meclisi'nden oy birliği ile
geçen 1/5000'lik planları, bir yıllık itiraz de-
ğerlendirmesi sonucunda yeniden müdür-
lüğüne iade edildi. İade gerekçesi olarak,
TÜBİTAK ve Çevre Bakanlığı'nın görüşle-
rinde farklılıklar olması gösterildi. Bu du-
ruma tepki gösteren CHP Meclis Üyesi
Tarık Erdoğan, Büyükçek-
mece'nin cezalandırıl-
dığını belirterek,
“İptal kararını
veren Ak Partili 
komisyon üyeleri
hiç Pınartepe
Mahallesi'ni
gördü
mü?” diye
sordu. 
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recep
Tayyip
erdoğan

ESENYURT KAYMAKAMLIĞI VE BELEDİYE ARASINDA SÜRTÜŞME SÜRÜYOR

esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ü eleştiren Susuz, “Davranışları, sergiledikleri tavır ve yaklaşım bizi gerçekten 
çok üzdü” diye konuştu. Susuz, “İnsanlar, “Türkiye'nin her tarafında bu işi belediye yaparken, esenyurt'ta neden 
Kaymakamlık yapıyor?” diye soruyor. bu işi neden biz değil başkaları yapıyor izah etmek isterim” ifadelerini kullandı. 

GERÇEKTEN BiZi ÇOK ÜZDÜ

barIŞ 
KIŞ

haber

Sağlık Bakanlığı'nın
haftalık Covid-19 ve-

rilerine göre, 13-19 Hazi-
ran'da 10 bin 954 kişinin
testi pozitif çıktı, 19 kişi ha-
yatını kaybetti. Öte yandan
vakalardaki artışa ilişkin
açıklama yapan Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, “Kötü

günler geride kaldı. Ben-
zerlerini gelecekte aramak
yanlıştır. Herkes müsterih
olsun. Hastalık artık grip
gibi seyrediyor. Fakat ileri
yaştakiler ve kronik rahat-
sızlığı olanlarda Covid-19
risk oluşturmaya yine
devam edecek” dedi.

AKLI OLAN

MÜLK
ALSIN!

Ünlü oyuncu 
Nefise Karatay,

Bağcılar'da bir inşaat
projesi tanıtımına 
katıldı. Projeyi çok 
beğendiğini kaydeden
Karatay, yatırım olarak
konutu tercih ettiğini
söyleyerek “En akıllısı
mülk almak diye düşü-
nüyorum. Mülk fiyatları
inanılmaz değerlendi. 
2 sene önce aldığım ve
annemin oturduğu evin
fiyatı iki katına çıkmış.
Yani müthiş artmış.
Bence mülke yatırım
yapmak çok karlı” 
dedi. I SAYFA 16
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MUSTERiH
OLUN!

Skolyoz son 
YILLARDA
ARTIYOR!

HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
2’DE



TÜRK rap müzik sanatçısı ve söz yazarı 
Patron, Eylül ayında yayınlanacak olan 
Kış Uykusu albümünün ikinci tekli çalış-

ması 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 esirgemiyor. 
Hülya Avşar, Serdar 
Ortaç, Okan Bayül-
gen, Sinan Akçıl,  
Tuğçe Kazaz ve 
daha birçok ünlü ile 
ilgili tartışmalı sözler 
içeren şarkı, hareketli 
bir müzik eşliğinde 
dinleyiciye sunuluyor. YouTube’da ve sosyal ağ-
larda büyük ilgi gören projeye, ‘’Kral yine yargı 
dağıtıyor.’’, ‘’ Kral piyasayı elden geçirdi.’’, ‘’Kral 
yine saplamış.’’ gibi yorumlar yağdı. Şarkının 
klibi Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde çeki-
lirken, müzik prodüksiyonu Furkan Karakılıç 
imzası taşıyor.

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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Prof. Dr. Ahmet Alanay, Haziran – Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, erişkin skolyozu hakkında 
en sık sorulan 6 soruyu yanıtladı, kaçınılması gereken 4 hatayı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Dikkat! Bu 4 hataya düşmeyin!
PROF. Dr. Ahmet Alanay, 
60 yaşın üzerindeki her 100 
kişiden 60’ında omurga 
deformitelerine rastlandı-
ğını ve gelecek yıllarda bu 
sayının çok daha artması-
nın beklendiğini belirterek 
“Erişkin skolyoz ve omurga 
deformiteleri artışının önü-
ne geçebilmek için, günlük 
yaşantımızda alışkanlık 
haline gelen bazı hatalı dav-
ranışlarımızın mutlaka de-
ğiştirilmesi gerekiyor” diyor. 
Prof. Dr. Ahmet Alanay, 
erişkin skolyozu ve omurga 
deformitelerine yol açabilen 
4 hatayı şöyle sıralıyor: 

Fazla kilo
Fazla kilolar omurgaya binen 
yükü artırıyor ve hareketlerin 
kısıtlanmasına neden oluyor. 

Sağlıklı beslenerek formu-
nuzu koruyun ve omurganızı 
rahatlatın. Ayrıca kalsiyum-
dan zengin ve dengeli bir 
beslenme sisteminizin olması 
kemiklerinizin de kuvvetlen-
mesini sağlıyor.  

Hareketsizlik
Sağlıklı bir omurga yapısı 
için kasların kuvvetli olması 
şart. Egzersizden uzak, 
hareketsiz bir yaşam 
kasların güçsüzleş-
mesine, omurga-
da sorunların 
ortaya çıkması-
na yol açıyor. 
Bu nedenle 
hayatınıza 
hareket 
katın. 

Her gün mutlaka en az 
yarım saatinizi egzersize 
ayırın.  

Yanlış duruş ve oturuş
İyi bir duruşa sahip olun. 

Sağlıklı omurganın ilk 
kuralı sağlıklı bir 
duruşa sahip olmaktan 
geçiyor. İyi bir duruş 
sayesinde omurga en az 
şekilde enerji kullanıyor 
ve yıpranmıyor. Dola-
yısıyla ilerleyen yıllarda 
omurgada sorunların or-
taya çıkma riski azalıyor.  

Aşırı topuklu ve babet 
ayakkabılar 

Aşırı topuklu ya da babet 
ayakkabılar; diz, kalça ve 
omurga sağlığını olumsuz 
etkiliyor. Bu nedenle ayak-
kabı topuğunuzun boyu 3- 4 
santim olmalı.

Havuzda uzun 
süre kalmayın
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek 
için havuzları tercih edenleri uyaran Dermato-
loji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, başta yüksek 
klor olmak üzere havuzlardaki kimyasalların 
sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlattı

Fazla kilolar, hareketsizlik, 
yanlış duruş ve oturuş, hatta 
aşırı topuklu ya da babet 

ayakkabılar giymek… Günümüzde 
gerek sağlıksız yaşam tarzı, ge-
rekse ilerleyen yaş gibi etkenlerle 
erişkin skolyozu giderek yaygınla-
şıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi 
Omurga Sağlığı Merkezi, Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Ahmet Alanay, erişkin skolyozu-
nun yaşam kalitesini diğer kronik 
hastalıklar kadar çok etkilediğini 
belirterek “Yapılan çalışmalar; eriş-
kin dejeneratif (sonradan ortaya 
çıkan) skolyozun, yaşlanan nüfusla 
birlikte sıklığı artan, çağımızın yeni 
halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya 
koyuyor” diyor. Prof. Dr. Ahmet 
Alanay, Haziran – Skolyoz Farkın-
dalık Ayı kapsamında yaptığı açık-
lamada, erişkin skolyozu hakkında 
en sık sorulan 6 soruyu yanıtladı, 
kaçınılması gereken 4 hatayı sıra-
ladı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu.  
n Erişkin skolyoz ve diğer omurga 

bozuklukları nasıl ortaya çıkıyor?
Erişkin omurga bozuklukları 

çocukluk ve ergenlik çağında ortaya 
çıkan hastalıkların devamı niteli-
ğinde olabileceği gibi, erişkinlik 
döneminde de başlayabiliyor. Er-
genlik döneminde başlayan, ancak 
o dönemde farkına varılmayan ya 
da farkına varıldığı halde tedavi 
edilmeyen ve belirtileri ilerleyen 
skolyoza ‘erişkin idiyopatik skolyoz’ 
deniliyor. Bu skolyoz tipinde ağrı 
ve duruş bozukluğu gibi belirtiler 
zamanla ortaya çıkıyor. Erişkin 
dejeneratif (sonradan ortaya çıkan) 

skolyoz ise; yaşlanma ile birlikte 
omurga yapısının yıpranması ve 
osteoporoz (kemik erimesi) sonucu 
oluşuyor. Çalışmalar; bu tip skolyo-
zun 60 yaş üstünde görülme sıklığı-
nın yüzde 60’ın üzerinde olduğunu 
gösterirken, Prof. Dr. Ahmet Ala-
nay, erişkin dejeneratif skolyozun, 
çağımızın yeni halk sağlığı sorunu 
olduğunu söylüyor.  

Erişkin skolyoz ve omurga bozuk-
lukları hangi sorunlara yol açıyor?

İleri derecede erişkin skolyozlu 
kişilerde omurga ve gövde yana 
ya da öne doğru yatarken, hareket 
kabiliyetinde kısıtlanma, sırt ve bel 
ağrısı, kaslarda güç kaybı, bacak-
larda uyuşma, kramp ve yürüme 
mesafesinde kısalma olabiliyor. 
Yaygın bilinen ifade biçimiyle ‘bel 
kayması’ yani bir omurun diğeri 
üzerinde öne, arkaya veya yana 
doğru yer değiştirmesi de tabloya 
eklenirse şikayetler artabiliyor. 
Erişkin idiyopatik skolyozda ise, 
omurga eklemlerinde bozulmalar-
la şiddetli ağrı olabilirken, göğüs 
kafesi baskılanarak çabuk yorulma 
ve solunum sıkıntısı yaşanabiliyor. 
Tüm bu şikayetler hastaların yaşam 
kalitesini çok ciddi ölçüde düşürü-
yor.   
n Erişkin skolyoz ve omurga 

bozukluklarında tedavi yöntemi nasıl 
belirleniyor?

Hastanın şikayetleri ve skolyozun 
eğrilik derecesi tedavinin yönünü 
belirliyor.  Doktor, hasta şikayet-
lerini değerlendirerek radyografi, 
manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) 
ya da elektro-tanısal testler isteye-
biliyor. Erişkin skolyoz tedavisinde 

seçilecek yöntem, ağrı ve 
skolyozun eğrilik derecesine, 
eğriliğin ilerleyici olup olma-
masına göre planlanıyor. Ge-
nellikle hastaya önce cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri 
uygulanıyor. 
n Erişkin skolyoz ve omurga 

deformitelerinde cerrahi olma-
yan tedaviler ne kadar etkili 
oluyor?

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Erişkin 
skolyozu olan hastalar için; fizyo-
terapist eşliğinde uygulanacak fizik 
tedavi ve egzersizler, ilaç ve enjek-
siyonlar, korse tedavisi gibi yöntem-
ler tek tek veya birlikte uygulana-
bilir. Skolyozun türüne ve kişinin 
fiziksel kondisyon durumuna göre 
doktorlar her hasta için farklı ve 
en uygun olan yöntemi seçecektir. 
Ancak korse tedavisinin uzun süre 
uygulanması faydadan çok zarara 
neden olabileceği gibi, fizik tedavi 
ve egzersizler de ilerleyici bir skol-
yozu önlemedeki yetersiz kalabilir.” 
diyor.  
n Erişkin skolyoz ve omurga defor-

mitelerinde cerrahi tedavi ne kadar 
etkindir?

Erişkin skolyoz ameliyatında, 
ameliyat süresinin ve cerrahi işlem 
sayılarının genç hastalara göre daha 
fazla olabildiğini belirten Prof. Dr. 
Ahmet Alanay şöyle konuşuyor: 
“Özellikle hastanın kalp ve akciğer 
gibi hastalıkları, diyabeti ve osteo-
porozu var ise cerrahi tedavi daha 
da zorlaşabilir. Ancak hastanın iyi 
hazırlanması ve gerekli tedbirlerin 
alınması ile cerrahi tedavi sonuçları 
son derece yüz güldürücü olabilir.”
n Erişkin skolyoz ve omurga defor-

mitelerinde güncel cerrahi 
yaklaşım nasıldır?

Skolyoz ameliyatında 
eğriliğin dengeyi sağlayacak 
kadar düzeltilerek omurla-
rın kaynaştırılması (füzyon) 
ve sinir basılarının ortadan 
kaldırılması hedefleniyor. 
Prof. Dr. Ahmet Alanay 
“Erişkin skolyoz ve omurga 
deformitelerinde minimal 

invaziv cerrahiler genelde ilk seçim 
oluyor. Minimal girişimle maksi-
mum fayda sağlamayı amaçlıyoruz. 
Ancak bazı durumlarda füzyon 
gibi daha agresif cerrahiler gere-
kebiliyor. Vida ve çubuk kullanılan 
füzyon ameliyatlarında planlama 
ve özellikle omurganın normal bel 
ve sırt kıvrımlarının hastaya özgü 
şeklinin sağlanması çok önemli-
dir. Aksi taktirde yeni ameliyatlar 
gerekebilir.” diyor. Bu tür ame-
liyatlar için bilgisayarda yapılan 
kişiye özel analiz ve simülasyonlarla 
ideal omurga yan şeklini sağladık-
larını belirten Prof. Dr. Ahmet 
Alanay “Böylece ameliyat sonrası 
mekanik komplikasyonları en aza 
indiriyoruz. Cerrahinin ne kadar 
agresif olacağına karar vermemiz-
de hastanın deformite analizi ve 
genel sağlık durumu etkili oluyor. 
Günümüzde yapay zeka kullanarak 
oluşturulan risk hesaplayıcılar ile 
hasta için en uygun cerrahi yöntemi 
seçmeye çalışıyoruz” diye konuşu-
yor. Ameliyat sonrası iyileştirme 
ve rehabilitasyon süreci uygulanan 
hasta 7-10 gün sonra taburcu edi-
liyor. Egzersiz ve düzenli kontrol-
lerle hastanın bir an önce normal 
yaşantısına dönmesi amaçlanıyor.

ZEYNEP VURAL

Rap müziğin Patron’u

Prof. Dr.  
Ahmet Alanay

SICAK yaz günleriyle birlikte serin-
lemenin en pratik yollarından biri de 
havuzlar. Artık tatil merkezlerinin 

yanısıra ortak yaşam alanları sitelerin bile vaz-
geçilmezlerinden olan yüzme havuzları hakkın-
da önemli uyarılarlarda bulunan Dermatoloji 
Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, kimyasallarla 
dolu havuz suyunun cilde olumsuz etkilerini 
sıraladı. Havuz sularının klor başta olmak 
üzere sağlığımızı tehdit eden birçok kimyasalı 
içinde barındırdığını belirten Sezgin, bu kim-
yasal maddelerin; cilt kuruluğu, göz kızarıklığı, 
kaşıntı, cilt üzerinde aşırı sivilce yahut akne gibi 
oluşumlara yol açtığını söyledi. Sezgin, “Bunun 
gibi cilt rahatsızlıklarının yanı sıra; astım krizi, 
hormon bozuklukları, bağırsak florasının de-
ğişmesi şeklinde ciddi sorunlara sebep olabilir. 
Özellikle kapalı yüzme havuzlarında meydana 
gelen bu rahatsızlıklar erkeklerde hormon bo-
zukluğuna yol açar. Uzun süre maruz kalınan 
klor, kanserojen riski taşır” dedi.

Hemen duş alın
Klorlu suyun sağlığa olumsuz etkilerinin bun-
larla da bitmediğini dile getiren Uzm. Dr. Ay-
can Özden Sezgin, iştah kaybı, uyuşma, koma, 
kısa süreli bilinç kaybı, depresyon yahut tümör 
oluşumu gibi büyük olumsuz etkilere sebep 
olabileceğini hatırlattı. Serinlemek için havuza 
girenlerin suda uzun süre kalmamakla birlikte 
hemen duş almalarını öneren Sezgin, “Eğer 
tatildeyseniz havuz yerine denize girmeniz 
sağlığınız açısından daha az risk taşıyacaktır” 
ifadelerini kullandı.

PSIKOLOJIK ve fiziksel sorunlar, 
gelenekler, ilaçlar, yetiştirilme tarzı, 
çiftler arası sorunlar… Toplumumuz-
da tedavi için hekime gitmeye çeki-
nilen, hatta pek çok kişinin kendisine 
bile itiraf etmeyerek çıkmaza gire-
bildiği cinsel sorunlar, boşanmalara 
da yol açabiliyor. Cinsel işlev bozuk-
lukları tedavisi yürüten Acıbadem 
Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Dr. Selcen Bahadır, 
hekime danışmaktan en çok çekinilen 
konulardan birinin cinsel sorunlar ol-
duğunu belirterek “Biz cinsel sağlıkla 
ilgilenen uzmanlar doğru cinsel terapi 
teknikleri ile bireylere fayda sağla-
maya çalışıyoruz. Hem kadından hem 
erkekten ayrıntılı öykü aldıktan sonra; 
altta yatan nedenler hormonal veya 
biyolojik ise medikal tedavi uygulu-
yoruz. Bu nedenlerden kaynaklan-
mıyorsa da cinsel terapi teknikleri ile 
sorunu çözebiliyoruz” diyor. Partner 
katılımı ile yapılan tedavilerin daha 

başarılı olduğunu, buna karşın 
partneri olmayan bireylerin 
terapilerini bireysel olarak da 
yapabildiklerini belirten Dr. 
Selcen Bahadır, ülkemizde 
yaşanan cinsel sorunlar ve 
tedavilerine ilişkin açıklamalar 
yaptı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Doktora gitmekten çekiniyorlar
Günümüzde hala birçok toplumda 
tabu olarak görülen cinsellik, çoğu kişi 
için utanıp çekinilen, hatta hekime 
bile danışmaktan kaçınılan bir konu. 
Cinsel işlev bozuklukları tedavisi 
yürüten Acıbadem Fulya Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Selcen Bahadır, cinsel sorunlar 
yaşayanların hekime başvurmaktan 
çekinerek, çoğunlukla internetten 
çare aradıklarını, bu nedenle kolayca 
çözülebilecek bir sorunu bile işin için-
den çıkılmaz noktalara götürebildikle-
rini vurguluyor. Son yıllarda özellikle 

kadınlarda ‘cinsel isteksizliğin’ 
giderek öne çıktığını belirten 
Dr. Selcen Bahadır “Kadınlar-
da en sık görülen cinsel işlev 
bozukluğu; cinsel istek ve buna 
bağlı uyarılma sorunlarıdır. Bu 
sorunlar; kadının sürekli veya 
tekrarlayıcı bir şekilde cinsel 
etkinlikte bulunma isteğinin 
az olması veya hiç olmaması 
durumu olarak tanımlanır-

ken, tanı koyabilmek için kişinin bu 
durumla ilgili bir sıkıntı duyması da 
gerekmektedir. Bazı kaynaklar yüzde 
50 oranında kadının cinsel istek ve 
uyarılma bozukluğu yaşadığını bildir-
miştir. Öte yandan ülkemizde klinik-
lerimize başvuru oranı bu yoğunlukta 
değildir. Çünkü cinsellik hala tabu 
olarak görülen ve çekinilen bir konu-
dur” diyor. 

Kadınlarda sorun giderek artıyor
Kadınlarda cinsel istek bozukluğu-
nun nedenlerinin; biyopsikososyal 

olarak incelendiğini belirten Dr. Sel-
cen Bahadır, bu sorunun altında en 
çok psikolojik ve sosyolojik nedenle-
rin yattığına dikkat çekerek şöyle ko-
nuşuyor: “Depresyon, kaygı bozuk-
luğu gibi nedenler ve buna yönelik 
kullanılan ilaçlar sorunları başlata-
bilirken; cinselliğe dair olumsuz ina-
nışlar, öz güven eksikliği, romantik 
ilişkiye ve eşe dair olumsuz tutumlar, 
duygusal yakınlığın azalması, evlilik 
çatışmaları, kadının gebelik, emzir-
me veya menopoz gibi dönemlerinin 
hormonal farklılıkları, cinsel taciz 
veya travma öyküsü ve cinselliği eşe 

karşı yerine getirilmesi gereken bir 
görev veya sadece üremeye yardımcı 
bir araç olarak görmesi, yine üreme 
çağında bazı hormonal sorunlar ve 
kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizlik 
olarak karşımıza çıkabiliyor. Öte 
yandan kadının ev ile ilgili ve varsa 
çocuklar ile ilgili sorumlulukları, 
ekonomik kaygılar da cinsel isteksiz-
liğe yol açabilen faktörler arasında 
önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla 
kadından ayrıntılı bir medikal, psiko-
lojik ve cinsel öykü almak tedaviden 
önce yapılması gereken en önemli 
konudur.”

Dr. Selcen Bahadır, ülkemizde yaşanan cinsel sorunlar ve tedavilerine ilişkin açıklamalar yaptı, önemli uyarılar ve önerilerde bulunduDr. Selcen Bahadır, ülkemizde yaşanan cinsel sorunlar ve tedavilerine ilişkin açıklamalar yaptı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
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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
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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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Olay, 26 Mayıs 2022’de 
Esenyurt Ortaokulu’nda 13 
yaşındaki son sınıf öğren-

cileri arasında yaşandı. İddiaya 
göre, bir arkadaşını da yanına alan 
Oktay.Ç., “kız arkadaşıma mesaj 
atmışsın” diyerek M.E.Ş.’yi dar-
betti. Okuldaki bir öğretmen olaya 
müdahale ederek sonlandırırken, 
M.E.Ş. annesi tarafından hasta-
neye götürüldü. Baba Bilal Şahin, 
dayak yemesi sonrası çocuğunun 
hemen hastaneye götürülmedi-
ğini ve sol gözüne aldığı yumruk 
darbeleri nedeniyle geçici görme 
kaybı yaşadığını ileri sürdü. M.E.Ş., 
LGS sınavına göz bandıyla girdi. 
Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., “Yanlış 
anlaşılma yüzünden biri arkadan 
belime vurdu. Diğeri gözümü 
yumrukladı. Yere düştükten sonra 
gözümü yumrukladılar. Gözüm şu 
an görmüyor. Yakını da bulanık 
görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu 
diğeri de yumrukladı. Kız mese-
lesiydi. Benim arkadaşım benim 
hesabımdan o kişinin arkadaşına 
yazmış. Beni bu nedenle dövdüler” 
dedi.

Sağlıkçı olacaktı umudum kalmadı
Baba Bilal Şahin de, “Bu olay saat 

11.30 gibi olmuş, hastaneye gitme-
si 13.30’u buluyor ve bu onun için 
büyük bir kayıp. Aldığı darbeler-
den dolayı sol gözde görme kaybı 
var. Çocuklarımızı okula eğitim 
için emanet edemezsek nereye 
emanet edeceğiz. Biz çocuklarımı-
zı okula eğitim için gönderiyoruz, 
darbedilsin, gözü başı yarılsın 
diye göndermiyoruz. Bu çocuk 
LGS Sınavı’na girecek. Başarması 
için bu durumda olmaması lazım. 
8 yıldır onu okula yolluyorum. 
Şu an bir gözü uzağı göremiyor, 
yakını da bulanık görüyor. Nöbet-
çi öğretmen bu olaylar olurken 
neredeydi? Güzel hedefleri vardı, 
sağlıkçı olmak istiyordu. Bu çocuk 
için artık bir umudum yok” diye 
konuştu. DHA

FACIAYI ONLEDI AMA
HAYATINI KAYBETTI!

OLAY, geçen cumartesi 
günü saat 10.15 sıralarında 
Balmumcu Kavşağı’nda 

meydana geldi. Taksicilik yapan 
emekli astsubay Ali Teoman Sun-
gur (59), direksiyon başındayken 
kalp krizi geçirdi. Trafik akışının 
yoğun olduğu sırada kavşağa 
girecekken son anda direksiyon 
kıran Sungur, kaldırımı çıktık-
tan sonra aracını yeşillik alanda 
durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, 
çevredekilere seslenerek kendi-
ni yere bıraktı.  Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri kalp masajı uyguladıktan 
sonra Sungur’u hastaneye kaldır-
dı. Sungur, hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. 

Askeri törenle uğurlandı
Emekli Astsubay Sungur için 
geçen pazar ikindi namazı sonrası 
Bakırköy Ataköy 5. Kısım Ca-
mii’nde askeri tören düzenlendi. 
Törene ailesi, askeri yetkililer, 
taksici arkadaşları katıldı. Türk 
Bayrağına sarılı tabutu başında 
yakınları gözyaşı döktü. Sungur’un 
eşi ile oğlu taziyeleri kabul etti. 
Kılınan cenaze namazının ardın-
dan Sungur’un cenazesi askerler 

tarafından omuzlara alınıp cenaze 
aracına konuldu. Cenaze götürül-
düğü Silivri Alipaşa Mezarlığı’nda 
defnedildi. 

Vatansever bir adamdı
Oğlu Barış Güray Sungur, “Va-
tansever, milletini seven, baba gibi 
babaydı. Bize dayanak oluyordu, 
gücümüze güç katıyordu. Kendini 
kötü hissedince başkalarına zarar 
vermemek için çekiyor ve yardım 
istiyor. Yardım beklerken bilinci 
kapanmış 45 dakika hastanede 
müdahale edilmiş sonra vefat 
etmiş. Biz de hastanede ölüm 
haberini aldık” dedi. 

Son vazife için geldim
Hayatını kaybeden Sungur’un 
silah arkadaşı astsubay Polat 
Büyükkaraca, “Teoman ağabe-
yi kelimelerle anlatılmayacak 
kadar iyi biriydi. Can dostum, 
arkadaşım, meslektaşım, çok iyi 
yürekli, unutamayacağımız birini 
kaybettik. Mekanı cennet olsun. 
Rahatsızlık duyunca, fark etsinler 
diye aracı kaldırıma çıkartıyor ve 
o şekilde haberdar ediyor. 16 yıl 
sonra oğlumun düğününe Kon-
ya’ya geldi. Son vazifemi yapayım 
diye Konya’dan geldim” diye 
konuştu. DHA

Beşiktaş’ta trafik akışının yoğun olduğu sırada direksiyon başındayken 
kalp krizi geçiren taksi şoförü, aracını son anda yoldan çıkarıp yeşillik 
alanda durdurarak faciayı önledi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden emekli astsubay Ali 
Teoman Sungur, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL’DA eş zamanlı 
olarak yapılan uyuşturucu 
operasyonlarında çok sa-

yıda kişi gözaltına alındı. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik 

Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri Maltepe, Esenler, 
Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve 
Güngören ilçelerinde uyuşturu-
cu madde satışının önlenmesine 
yönelik operasyon düzenledi. 42 
adreste eş zamanlı olarak düzen-
lenen operasyonlarda 48 şüpheli 
gözaltına alındı. Bazı adreslerde 
uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler ifade-
leri alınmak üzere üzere İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Vatan Yer-
leşkesi’ne götürüldü. 

6 EVI BIRDEN SOYMUŞ!
MALTEPE’DE bir kişinin 6 
ayrı eve girdiği ve bu evler-
den 2 adet altın kolye, 3 adet 

çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın 
mızıka çaldığı yönünde ihbar alan 
polis, şüphelinin yakalanması için 
çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik 
kameralarını inceleyen polis, hır-
sızın yakalanması için sokaklarda 
şüpheli gördükleri kişilerin kimlikle-
rini kontrol etmeye başladı. Polisin 
kimlik sorduğu kişi kaçmaya çalı-
şınca yakalanarak gözaltına alındı. 
Ş.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilen 
şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 
ayrı evden hırsızlık yapan kişi olduğu 
belirlendi. Gözaltına alınan Ş.Ş.’nin 
üzerini arayan ekipler, cebinde bir 
evden çaldığı altın kolyeyi buldu. 

Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Öte 
yandan şüphelinin evlere girdiği 
anlar ise güvenlik kameralarınca 
kaydedildi. Görüntülerde Ş.Ş.’nin 
bir evin balkon kapısını zorladığı 
anlar görüldü. DHA

Esenyurt’ta 13 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencileri arasında  çıkan tartışmada  
Oktay Ç. “kız arkadaşıma mesaj atmışsın” diyerek M.E.Ş.’yi darbetti. Yediği yum-
ruklarla  geçici görme kaybı yaşayan M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girdi

Maltepe’de polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan kişinin 
6 evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle arandığı ortaya çıktı. Yakalanarak 
gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir evden çaldığı altın kolye bulundu

ESENLER’DE 4 katlı 
binanın çatısında çıkan 
yangın, alt kata sıçra-

dı. Yangın itfaiye ekiplerince 
söndürüldü. Esenler, Nine Hatun 
Mahallesi 160 Sokak’ta saat 19.00 
sıralarında 4 katlı binanın çatı-
sında bilinmeyen nedenle yangın 
çıktı. Çatı katını saran alevler 
kısa sürede alt daireye sıçradı. 
Çevre sakinlerinin ihbarıyla 
yangın yerine çok sayıda itfaiye 
ve polis ekibi sevk edildi. Yangın 

itfaiyenin kısa süren müdahale-
siyle kontrol altına alınarak sön-
dürüldü. Yangın sonucu çatı katı 
ile 4’üncü katta bulunan daire 
kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve 
polis yangının çıkış nedeni hak-
kında çalışma başlattı. Mahalle 
sakini Cemal İlhan, “Yangın ilk 
olarak en üst kattan başladı. Son-
ra alt katta aynı şekilde yanmaya 
başladı. Yangın çıktığını çocuk-
lardan duyduk, bakmaya gittik” 
dedi. DHA

İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerinin düzenle-
diği operasyonda  7 bin 250 

paket elektronik sigara, 500 adet 
çeşitli markalara ait elektronik ka-
çak sigara cihazı, 24 bin 300 paket 
doldurulmuş makaron ile 26 bin 
500 paket bandrolsüz kaçak siga-
ra ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına 
alındı. İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri; şüphelilerin başta 
İstanbul olmak üzere Türkiye ge-
nelinde internet üzerinden tütün 
dükkanlarına ve elektronik sigara 
üreticilerine kaçak sigara satışı 
yaptığı bilgisini aldı. 3 ay süren 
inceleme ve fiziki takip sonucunda 
kaçak sigara ve elektronik sigara 
cihazlarının tutulduğu depolara 
eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonlarda 7 bin 250 paket 
elektronik sigara, 500 adet çeşitli 
markalara ait elektronik kaçak 
sigara cihazı, 24 bin 300 paket dol-
durulmuş makaron ile 26 bin 500 
paket bandrolsüz kaçak sigara ele 
geçirildi. Kurdukları yapılanma ile 
internet üzerinden kaçak sigara 
satarak haksız kazanç elde eden 
9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının 
ardından adli makamlara sevk 
edilirken, olayla bağlantısı olduğu 
değerlendirilen kişilere yönelik 
soruşturma devam ediyor.

 

İtfaiye hızır gibi yetiştiİtfaiye hızır gibi yetişti

5 dakika önce şakalaşıyorduk

Kaçak sigaraya 
GEÇİT YOK

Ali Teoman Sungur (59), direksiyon başındayken Ali Teoman Sungur (59), direksiyon başındayken 
kalp krizi geçirdi. Trafik akışının yoğun olduğu sıra-kalp krizi geçirdi. Trafik akışının yoğun olduğu sıra-
da kavşağa girecekken son anda direksiyon kıran da kavşağa girecekken son anda direksiyon kıran 
Sungur, kaldırımı çıktıktan sonra aracını yeşillik alan-Sungur, kaldırımı çıktıktan sonra aracını yeşillik alan-
da durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, çevredekilere da durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, çevredekilere 
seslenerek kendini yere bıraktı. seslenerek kendini yere bıraktı. 

TAKSİCİ arkadaşı Aşkın Avşar, 
“Otele gidiyordu çalışma-
ya. Tam otelin önünden 
dönerken orada fenalaşıyor 
kaldırıma çekiyor. Kalp 
mesajı yapıyorlar, ambu-
lansla hastaneye kaldırılıyor. 

Telsizden anonslar geçiyor, mesai 
arkadaşlarımız yanına gidiyor. 
Kalbimizde yeri bambaşkaydı. 
5 dakika önce şakalaşıyorduk, 
5 dakika sonra vefat etti. Bü-
yük acı içerisindeyiz” şeklinde 
konuştu.  

Zehir tacirlerine darbe



T oplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi iş birliğiyle yapımı tamam-

lanan Bağlarbaşı Mahallesi 1. Etap
Kentsel Dönüşüm Projesi için noter huzu-
runda kura çekimi gerçekleştirildi. Gazios-
manpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde
gerçekleştirilen kura çekimine Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, İstanbul Milletvekili Abdullah
Güler, ilçe protokolü ve hak sahipleri ka-
tıldı. 813 konut, 31 dükkân, 838 araçlık
kapalı otopark, 15 bin metrekare yeşil
alan, spor alanları, 4 adet çocuk parkı ve 3
adet basketbol sahasının oluşturulduğu
projede vatandaşlar, yeni evlerine kavuş-
manın mutluluğunu yaşadı. Bugüne
kadar 5.500 konutu hak sahiplerine teslim
eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel
dönüşüm kapsamında oluşturduğu oto-

park alanlarıyla da parklanma sorununu
çözüme kavuşturma adına önemli bir
adım daha attı.

Artık çok daha güvenli

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili as-
lında şunun altını çizmek gerekiyor. Bu şe-
hirde baktığımız zaman imarsız alanları
imara kavuşturuyoruz. Ruhsatsız yerleri
artık temelden kat mülkiyetli konuta dön-
üştürüyoruz. Risk taşıyan, dokunduğunuz
zaman yıkılabilecek olan binaları, artık gü-
venli hale dönüştürüyoruz. Özellikle Bağ-
larbaşı Mahallesi’nde bir bakkalı bulmak,
sağlık ocağına gitmek, bir yere yetişebil-

mek, minibüse binebilmek, belki başka
araçlarla mümkündü. Şimdi bunları ka-
deme kademe hem alışveriş yerlerini hem
sağlık ocaklarını hem okul, cami gibi do-
natı ihtiyaçlarını yerinde çözerek, dönüşü-
mün örneğini burada tüm halkımıza
sunmuş olduk” dedi.

Eylül ayına kadar teslim edeceğiz

Başkan Usta, “2019 yılında yeni bir süreç
başlattık. 20 katın üzerindeki binaların ya-
rısını yok ederek, sadece orada yaşayan
hak sahipleri sayısı kadar konut üreterek,
sizlerin sorununu çözmeyi kendimize va-
zife arz ettik. Burada karşımıza şu çıktı. O
günkü maliyeti yaklaşık 300 milyon iken
şu anda 700 milyona ulaşan bir maliyetle

karşı karşıya kaldık. Bu maliyeti de bakan-
lıkla belediye olarak biz karşılamayla, sü-
reci yönetme durumunda kaldık. İnşallah
hedefimiz şu; 2022-2023 eğitim öğretim
yılına başlamadan orada eğitim alacak
çocuklarımızın okula gidecek şekilde bu
daireleri teslim etmek. Yani eylül ayına
kadar bu deireleri leri teslim etmeyi planlı-
yoruz" ifadelerini kullandı.

İlk bana çıkacağını biliyordum

Hak sahibi Güllü Peker, “İlk bana çıkacağı
içime doğdu. Orada oturuyordum. Birden
içimden ben çıkacağım dedim, gerçekten
çıktım. Bu kadar olmaz. Çok mutluyum.
Başkanımız da sağ olsun. Onun sayesinde
hepsi. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

BURAK ZİHNİ
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A nkara Fişek Fabrikası 1924
Gölcük Tersanesi 1924
Şakir Zümre Fabrikası 1925

Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925
Alpullu Şeker Fabrikası 1926
Uşak Şeker Fabrikası 1926
Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1926
Bünyan Dokuma Fabrikası 1927
Kırıkkale Santrali-Çelik Fabrikası 1928
Ankara Çimento Fabrikası 1928
Ankara Havagazı Fabrikası 1929
İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1929
Kayaş Kapsül Fabrikası 1930
Nuri Killigil Mühimmat Fabrikası 1930
Eskişehir Şeker Fabrikası 1934
Turhal Şeker Fabrikaları 1934
Konya Ereğli Bez Fabrikası 1934
Bakırköy Bez Fabrikası 1934
Bursa Süt Fabrikası 1934

İzmit Paşabahçe Cam Fabrikası 1934
Tarih 2 Şubat 1938 ‘i gösterdiğini gün

Mustafa Kemal Atatürk Bursa Merinos Fab-
rikasının açılış törenini izlemiş, karaciğeri-
nin büyümüş ve sertleşmeye başlamasına
rağmen aynı günün akşamı düzenlenen ba-
loya katılmış ve hatta Sarı Zeybek dahi 
oynamıştı.  

Fakat aklında hep “Benim şahsi mese-
lem” dediği “HATAY” vardı. 

Her türlü girişimde bulunabileceğini
göstermek için dünyaya bir mesaj vermek
istiyordu. 

19 Mayıs 1938’de Ankara’da katıldığı 
törenden hemen sonra trenle Adana’ya gitti. 

Hasta ve yorgundu hiçbir uyarıyı dikkate
almıyordu. Çukurova’da beş gün hasta olma-
sına rağmen askeri birlikleri denetledi.
Adana ve Mersin’de düzenlenen geçit tören-

lerini ayakta izleyerek Dün-
ya’ya buradayım ve dimdik ayaktayım 
mesajını verdi.   

Artık epeyce yorulmuştu. Askeri geçidin
sonuna doğru “marş-marş ile geçsinler”
diye emir verdi.

Amacına ulaşmış Hatay davasından ödün
vermeyeceğini göstermişti. 

Bu arada Fransa’yla yapılan anlaşma ge-
reğince, Kurmay Albay Şükrü Kanatlı ku-
mandasındaki birliklerimiz Hatay’a girdi. 

13 Ağustos’ta seçimler yapıldı ve Hatay
Cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1938’de
Hatay cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen
seçildi. Atatürk ölmeden önce bu gelişmeleri

görmek mutluluğuna erişti.
Hatay Cumhuriyeti 9 ay sonra, 30 Hazi-

ran 1939 tarihinde Türkiye’ye katılma ka-
rarı aldı. Hatay Devleti sınırları
Türkiye-Suriye sınırı olarak kabul edildi. 23
Temmuz 1939’da Hatay Türkiye Devleti’ne
dâhil olarak Vilayet oldu. 

Anayurdun bölünmez, vazgeçilmez bir
parçası olan Hatay anayurtla bütünleşti. Ha-
taylılar yaşamının son günlerine kadar
Hatay için çalışan Atatürk’ü hiçbir zaman
unutmazlar.

Demem o ki o kurulan fabrikalar ne oldu. 
Ve Atatürk’ün evlatları, nasıl olurda bu

kadar mücadele sonucu hasta yatağında bile
Hatay’ı düşünerek topraklarımıza kattığı vi-
layete alınmazlar. 

Atatürk’ü sevmek zorunda değilsiniz.
Ancak miraslarına ihanet etmekte olmaz.

Osmanlı soyu nasıl inkâr edilemezse, Dün-
ya’nın saygı duyduğu, güneşin doğduğu yere
Cami yaptıran Atatürk’te yok sayılmaz.

Unutulmazsın ki zulüm eden zulüm bulur. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatından

itibaren saygı ve sevgi görüyor. Peki, ona ha-
karet edenler, küfredenler, büstleri, fotoğraf-
larını darp edenler ve ettirenler sizler nasıl
anılacaksınız. 

Bunu bir düşünün… 
Mevzu bahis vatan toprakları olunca

Türk’ün neler yapacağını bilirler. İşte bütün
korkuları da aslında budur. 

Derim ki, sebep ve sonuçları gözden geçi-
rin, artık dinimizi kirli siyasetinize alet et-
meyin, Atatürk’le uğraşmayı bırakın… 

Plakası 31 olan ve iki milyonu aşkın yurt-
taş barındıran şehrin girişinde, 

“HATAY İL SINIRI HOŞGELDİNİZ”
yazıyor. Girilmez yazmıyor. 

Bu konu geçer de sahi o Fabrikalar ne
oldu, hele sizler onu bir deyin… 

Bu arada, Yaşar Nuri Öztürk’ü saygı ve
rahmetle anıyorum. 

Anladınız siz, olaylar olaylar… 

Hatay il sınırı, hoşgeldiniz...
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13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

gaziosmanpaşa’da 
yapımı tamamlanan
Bağlarbaşı Mahallesi 

1. Etap Kentsel dönüşüm
Projesi’nde hak 

sahiplerinin daireleri, 
noter huzurunda

gerçekleştirilen kura
çekimiyle belirlendi.

Belediye Başkanı Hasan
Tahsin usta,

“vatandaşlarımız evlerinde
güle güle otursun” dedi

EvlErındE gulE gulE
OTURSUNLAR

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

ÇOK DAHA GÜZEL OLDU
57 yaşındaki Hatice Ural ise “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum. 1+1 yetiyor bana. Eskiden gecekonduydu,
şimdi çok güzel oldu. İnşallah, herkese hayırlı olur.  Bir tane kızım var, üniversite sınavına girdi o da. Kızımla yaşayacağım. Beyim vefat
etti. Ev için çok mutluyum. Valla bana çıkmaz diyordum, Allah nasip etti. Herkese de nasip etsin” diye konuştu.

Bu dükkanda atık yok
KAdıKöy Belediyesi,
Atıksız Yaşam Hare-
keti’ni desteklemek

amacıyla 2 yıl önce 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde Fener-
yolu Sabit Pazarı’nda ilk Atıksız
Dükkan’ı açmıştı. Kadıköy Be-
lediyesi, bu dükkanlardan ikin-
cisini 29 Haziran Çarşamba
günü 14.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi’nde açacak. Ka-
dıköy Belediyesi Atıksız Dük-
kan, tek kullanımlık ürünler
yerine uzun ömürlü, ambalajsız
ve ekolojik ürünlere erişim im-
kanı sunan, döngüsel ekono-
miyi destekleyen, tüketiciyle
yerel ürün ve üreticiyi buluştu-
ran Türkiye’nin ilk ve tek yerel
yönetim uygulaması. Atıksız
Dükkan, yerel tohumlardan
üretilen ambalajsız ve sağlıklı gı-
daları, kimyasalların kullanıl-
madığı temizlik ürünlerini temin 

edip tüketiciye sunuyor.  Yeni
ürünler satılacakTedarik süre-
cinden satışa kadar atık üretme-
yen ürünlerin temin edildiği
Kadıköy Belediyesi Atıksız Dük-
kan’da ürünler yeniden kulla-
nıma uygun kaplar ile satın
alınabiliyor. Gıda ürünlerinden
temizlik ürünlerine, mutfak
ürünlerinden kişisel bakım ve
sağlık ürünlerinin bulunduğu
Atıksız Dükkan’da, üretici ve
kadın kooperatifleri başta
olmak üzere kooperatif ürünleri
tüketiciye ulaştırılıyor. ÖMER
FARUK ARPACIK

Seminerler 
hizmet için
Kartal Belediyesi; ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak,
hizmet kalitesini artırmak, verimli bir çalışma ortamı
oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla verdiği kurum
içi eğitim seminerlerine devam ediyor

KArtAl'dA eğitimler kapsamında son olarak
personele yönelik ‘Yerel Yönetimlerde Yeni Eği-
limler’ semineri düzenlendi. İnsan Kaynakları ve

Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda ve Doç. Dr.
Uğur Sadioğlu’nun konuşmacılığında gerçekleşen semi-
nerde, Türkiye’nin ve Avrupa ülkelerinin yerel yönetim sis-
temleri masaya yatırıldı. Kartal Belediyesi Meclis
Salonu’nda gerçekleşen seminere, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’i temsilen Meclis Başkanvekili Özlem Bulut,
Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda birim müdürü
ve belediye personeli katıldı.Yerel yönetimlerin önemiSemi-
nerde, Doç. Dr. Uğur Sadioğlu, Türkiye’nin ve Avrupa ülke-
lerinin yerel yönetim tarihlerini ve sistemlerini karşılaştırmalı
olarak ele aldı. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramlarında
yerel yönetimlerin rolünün önemine dikkat çeken Sadioğlu,
Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra demokrasinin yeni-
den inşasının belediyelerden ve yerel meclislerden kurulma-
sına dikkat çekti.Seminerin devamında, katılımcılar ve
konuşmacı Doç. Dr. Uğur Sadioğlu, yerel yönetim sistemleri
hakkında fikir alışverişinde bulundu, katılımcılar merak et-
tikleri soruları Sadioğlu’na yöneltti. HACER KÖSE

AtAşehir 
yeşilleniyor
Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde çocuk oyun 
grubu, egzersiz - oturma alanları, yürüme, 
koşu parkuru ve basketbol sahasının yer
alacağı, 4 bin 902 metrekarelik alan üzerinde 
kurulacak parkın yapımına başlandı

AtAşehir Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alan-
ların sayısını artırmak hedefiyle, Atatürk Mahal-
lesi’ne yemyeşil bir park kazandırma

çalışmalarına başladı. Atatürk Mahallesi, Dicle Caddesi ile
Fırat Caddesi kesişiminde bulunan, aynı zamanda Yenişehir
Mahallesi, Baraj Yolu’nda yer alacak park, 4 bin 902 metre-
kare arsa üzerinde yaklaşık 2 bin 939 metrekarelik yeşil alan

miktarına sahip olacak. Tüm Ataşehirlilerin yeşil ile iç
içe olacakları Park’ta; 285 metre uzunluğunda yürüme
- koşu parkuru, 264,00 metrekare basketbol sahası,
200,00 metrekare çocuk oyun alanı, açık hava spor
alanları, süs havuzu, yürüme yolları, dinlenme -
oturma - piknik alanları ile köpek gezdirme bölümü yer
alacak. Ailelerin çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla
vakit geçirebilecekleri parkın yapımına hızla başladıkla-
rını ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
“Çağdaş, modern ve yeşille iç içe bir Ataşehir için yeşil
alanları imara açmadığımız gibi, her geçen gün yeni
parklarla, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın
vakit geçirebileceği, Ataşehirlilerin nefes alabileceği
alanları hizmete sunuyoruz. Bu parkımız da ilçemiz-
deki diğer parklarımız gibi tam donanımlı, konforlu,
güvenli ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir
park olacak. Ataşehir’e değer katacak ve sosyal hayatı
canlandıracak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Hareketi’ni büyütmeye devam ediyor. 2020 yılında,  Feneryolu Sabit
Pazar’ında açılan Dükkan’ın ikincisi bugün saat 14.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılacak



T ürk Ocakları kuruluşunun
110'uncu yıl dönümü ne-
deniyle Türk Ocakları İs-

tanbul Şubesi, İBB işbirliğiyle
Fatih Ali Emiri Kültür Merke-
zi'nde “Günümüz İslam Dünya-
sında Meseleler ve Çözüm
Yolları-2” sempozyumu düzen-
leme kararı aldı. 27-29 Haziran
tarihleri arasında gerçekleştirile-
cek uluslararası sempozyumun
açılışına CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu ve İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu dün birlikte katıldı.
Sempozyumun ilk gününde Türk
Ocakları Genel Merkezi sosyal
medya hesabından yaptığı açık-
lama ile Türk Ocakları İstanbul
Şube Yönetim Kurulu'nun 30 Ha-
ziran 2022 tarihinden geçerli
olmak üzere görevden alındığını
duyurdu.

Kabul edilemez

Türk Ocakları Genel Merkez Yö-
netim  Kurulu'ndan yapılan açık-
lamada, şu ifadelere yer verildi:
“27 Haziran 2022 tarihinde, İs-

tanbul Şubemizin İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesinin desteğiyle
düzenlediği bir sempozyum, Türk
Ocaklarının partiler üstü konu-
munu kesinlikle etkileyemez. Türk
Ocakları Genel Merkezi bu konu-
daki samimi, hasbi ve tavizsiz tu-
tumuna halel getirilmesine izin
vermeyecektir. Devlete ‘seri katil'
diyenlerin Türk Ocakları toplantı-
larında boy göstermesi kabul edi-
lemez. Türk Ocakları Genel
Merkezi olarak şube başkan ve
yöneticilerimizden bu süreçte
yanlış anlamaya yol açabilecek
veya iyi niyetli olmayan kişi ve
çevrelerin çarpıtmalarına zemin
oluşturacak söylem ve eylemler-
den kaçınmalarını bir kez daha
ihtar ediyoruz.” 

Partinin malı değildir

Sempozyumun ilki 2016 yılında
CHP'li Kartal Belediyesi ile bir-
likte düzenlenmişti. İlk sempozyu-
mun açılışına da CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıl-
mıştı. Önceki gün başlayan sem-
pozyumun açılışında konuşan
Türk Ocakları İstanbul Şube Baş-

kanı Dr. Cezmi Bayram da bu
konu hakkında konuşmuştu. Ken-
dilerine, “Niye bu sempozyumu
CHP'li bir belediye ile yapıyorsu-
nuz” eleştirisi geldiğini belirten
Bayram, “Bize göre; gerek mer-
kezi hükümetin kurumları, ge-
rekse mahalli idare kurumları
partinin malı değildir. Partiler, se-
çimle gelirler, bir emanet devralır-
lar. Sonra bu emaneti bir sonraki
şekilde devam ettirir. Devam etme
imkanı verir veya başkasına devre-
derler. Demek ki, bu müessesele-
rin sahibi, millet.  Bunlar, milletin
müessesesi. Biz, bu zamana kadar
yaptığımız birçok faaliyette, her
kurumdan destek istiyoruz. Her
kurumdan destek isterken, oraya
mensubiyet duygusu taşıdığımız-
dan değil. Milletin malı ve milletin
malının emaneti şu anda filan
partiye mensup olabilir, ama biz,
bundan talep ediyoruz” demişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
“Değerli hocam, elbette bunlar
olacak. Türkiye’nin bugünkü gün-
deminde, ne yazık ki bu tür tavır
ve davranışlar var” karşılığını 
vermişti.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1648724)

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kazan Test Sisteminin İyileştirilmesi ve Kapsamının Genişletilmesi için revizyon hizmeti alımı işi 
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN : 2022/584127
1-İdarenin
a) Adı : MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK 
STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

b) Adresi : TSE GEBZE KALİTE KAMPUSÜ, CUMHURIYET 
MAH. 2258. SOKAK 10 41410 GEBZE/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası: 2627231313 - 2627231612
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kazan Test Sisteminin İyileştirilmesi ve Kapsamının 

Genişletilmesi için revizyon hizmeti alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 gün süreli,Kazan Test Sisteminin İyileştirilmesi ve 

Kapsamının Genişletilmesi için revizyon hizmeti alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TSE Anadolu Yakası Enerji, Malzeme ve Kalibrasyon 
Laboratuvarı Müdürlüğü Adres: Aydınlı Mah. No: 
7, Gülennur Sk., 34953 Tuzla/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 100(Yüz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün 

içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 20.07.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: TSE Gebze Kalite Kampüsü A Blok Başkanlık Yönetim 
Binası 2. kat Cumhuriyet Mah. 2258. Sk. No:10 
Gebze/KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara 
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği ta-
rihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki madde-
leri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
- Teknik şartnamenin tüm maddelerine teklifle beraber ayrı ayrı detaylı olarak cevap verilecektir. Cevap-
lar, kullanılacak tüm cihazların teknik detaylarını (varsa broşürlerini), marka ve modellerini, ayrıca yazı-
lım ve otomasyon sisteminin tüm detaylarını kapsayacaktır ve beyan edilen bilgileri tevsik eden
belgelerin sunulması istendiğinde diğer belgelerle idareye sunulacaktır. - Özel tasarımların teknik çizim-
leri ve hesapları beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması istendiğinde diğer belgelerle
idareye sunulacaktır. - Bu şartnamede tarif edilen işler, mevcut kazan test sistemi üzerinde yapılacaktır.
Bu nedenle teklif verilmeden önce TSE Tuzla yerleşkesinde bulunan mevcut kazan test sisteminin ve
deney alanının görülmesi ve yerinde incelenmesi için istekli ile ilgili Laboratuvarca keşif tutanağı tutula-
caktır ve beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması istendiğinde diğer belgelerle idareye
sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan; Laboratuvar test cihazı iyileştirilmeleri ve kapsam 
genişletme revizyon işlemleri veya Üretim tesislerinde şartlandırılmış suyun kontrolüne (sıcaklık,nem)
yönelik mekanik ve otomasyon sistemleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.
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İBB işbirliği ile “İslam Sempozyumu”
düzenleyen Türk Ocakları İstanbul

Şube Yönetimi, genel merkez
tarafından görevden alındı. Türk

Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan
açıklamada konferansın açılışına

katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftantancıoğlu’na tepki gösterilerek
“Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk

Ocakları toplantılarında boy 
göstermesi kabul edilemez” denildi

GOREVDEN 
ALINDILAR!

Mezuniyet sevinci
BÜYÜKÇEKMECE
Gökkuşağı Deza-
vantajlılar İzcilik

Kulübü öğrencileri mezun
oldu. Büyükçekmece Orhan
Veli Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleşen mezuniyet töreninde
Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Bü-
yükçekmece Belediye Meclis
Üyesi Nevzat Sezen, Belediye
Başkan Yardımcısı Adem
Yazır, Başkan Danışmanı Reşit
Oral, izci kulübü öğrencileri ve
aileleriyle kahvaltıda bir araya
geldi.

Keplerini havaya attılar

Büyükçekmece Gökkuşağı
Dezavantajlılar İzcilik Kulübü
Lideri Bedriye Yılmaz nezare-
tinde uzun bir eğitim dönemi
sonunda mezun olmaya hak

kazanan izciler, keplerini ha-
vaya atarak mezuniyetlerini
kutladı. İzcilere mezuniyet bel-
gelerini takdim eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, eğitmenleri ve
öğrencileri tebrik ederek şun-
ları söyledi: “Gökkuşağı Deza-
vantajlılar İzcilik Kulübü
mezuniyet töreninde öğrenci-
lerimizle bir araya geldik. Bu
çocuklarımız kendilerine
imkan tanındığı zaman neleri
başarabildiklerini hepimize ka-
nıtlamışlardı. Sporda, sanatta,
eğitim ve öğretimde ortaya
koydukları başarılı işlerinin
yanı sıra Türkiye’nin ilk deza-
vantajlı izcileri olarak da far-
kındalık yarattılar. Kıymetli
eğitmenlerimize teşekkür edi-
yor, öğrencilerimize başarı
dolu bir hayat diliyorum.”

Öksüzlere kurban bağışı
Avcılar Kaymakamlığı, ilçedeki yetim, öksüzlere dağıtılmak üzere kurban bağışı
kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk olarak iki tosun ve iki koç bağışlandı

Kaymakam Kemal İnan’ın
talimatı ile geçen yıl başlatı-
lan kampanyada, Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mü-
dürlüğü’ne bağışlanan ve Kurban Bay-
ramı’nda kesilen kurbanların yanı sıra

yıl içerisinde bağışlanan adakların
toplam 6 ton 700 kilo eti dağıtılmıştı.
Bu bayramda da yinelenen kampanya
kapsamında bir hayırsever iki tosun
bağışladı. 
Yeşilkent Mahallesi’nde besi çiftliği
sahibi Yakup Baş da kampanya kapsa-
mında 2 koçu bağışladı. 
Vakıf Müdürü Bilal Yıldız, ilçede yar-
dıma muhtaç kişilerin tüm kayıtlarının
bulunduğunu, kesilen kurbanların etle-
rini önceliği yetim, öksüz ve parçalan-
mış ailelere bayramın ilk üç günü saat
23.00’e kadar çalışarak dağıtacakla-
rını, kalan bölümü de derin donduru-
cularda saklayarak bayramın ardından
bizzat teslim edeceklerini söyledi. Yıl-
dız, "İsteyen bağışçı bizimle birlikte
gelerek bizzat etleri zor durumdaki ai-
lelere dağıtabilir" dedi.



O tomotiv sektöründeki dönü-
şümün gerisinde kalmamak
için yatırımlarına odaklanan

otomotiv şirketleri, bir yandan da
siber saldırılarla meşgul. Otomotiv
endüstrisinin en büyük isimleri son
yıllarda siber saldırganların hedefi
oldu. Geçtiğimiz ay global bir mar-
kanın işlettiği bir platform, araç sa-
hiplerinin müşteri bilgilerini açığa
çıkaran bir kimlik doldurma saldırı-
sına uğradı. Mart ayında da birçok
güvenlik analizcisi siber saldırganla-
rın, yine global farklı bir markanın
araç motorlarını uzaktan çalıştırma-
sına ve yakın mesafeden kilidini aç-
masına izin veren bir güvenlik
açığına sahip olduğunu açıkladı. İn-
frasis Siber Mühendislik Genel Mü-
dürü Can Sobutay da “Otomotiv

endüstrisine yönelik siber saldırıların
2024’e kadar 505 milyar dolarlık za-
rara yol açabileceği öngörülüyor”
dedi. Son birkaç yıldır farklı sorun-
lara çözüm arayan otomotiv endüs-
trisi, bir yandan hızla gelişen dijital
atılımlarla birlikte otonom ve ağ bağ-
lantılı araç teknolojilerine yoğunlaşır-
ken, bir yandan da siber saldırılarla
uğraşıyor. 2030 yılına kadar 125 mil-
yondan fazla elektrikli aracın yol-
larda olacağı öngörülürken hem
yolcuların hem de otomotiv ağının
güvenliği konusu otomotiv endüstrisi
açısından kritik öneme sahip gün-
dem maddeleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en büyük otomotiv şirket-
leri siber suçluların yakın markajına
girerken, ilerleyen teknolojilere bağlı
olarak hayata geçirilen uygulamalar-

daki güvenlik zafiyetleri de saldırılara
zemin hazırlıyor.

Güvenlik sorunu var

Konu hakkında açıklamalarda bulu-
nan İnfrasis Siber Mühendislik
Genel Müdürü Can Sobutay, “Oto-
motiv endüstrisine yapılan siber sal-
dırıların 2024’e kadar 505 milyar
dolarlık bir zarara yol açabileceği ön-
görülüyor” diye konuştu. “Karayolu
araçları bağlamında siber güvenlik;
otomotiv elektronik sistemlerinin, ile-
tişim ağlarının, kontrol algoritmaları-
nın, yazılımların, kullanıcıların ve
temel verilerin kötü niyetli saldırılara,

yetkisiz erişime veya manipülasyona
karşı korunmasıdır” açıklamasını
yapan Sobutay, “Bir zamanlar teker-
lekler ve motorla sürülen otomobil-
ler, şimdi tekerlekler üzerinde bir tür
veri ağı haline geldi. Ancak, yeni tek-
nolojik gelişmelerle birlikte yeni ağ
açıkları ve riskleri de söz konusu.
Bağlı, elektrikli ve yüksek düzeyde
otonom araçlar arasında, bu yenilik-
lerin sunduğu yeni siber tehditler var.
Önümüzdeki on yıl ve sonrasında
küresel taşımacılığı; siber güvenlik
sorununu en fazla ciddiye alan oto-
motiv devleri şekillendirecek. Ayrıca
otomotiv siber güvenliği, önce gü-

venlik sorunu ve belki de ikinci olarak
rekabet avantajı olarak düşünülebi-
lir” diye konuştu.

Hangi gelişmeler yaşanıyor?

Otomotiv üretim sistemlerindeki gü-
venlik risklerine de değinen Sobutay,
operasyonel teknoloji ekipmanlarını
modernize etmeye ve endüstriyel ağ-
larını internete bağlamaya çalışan
otomotiv kuruluşlarının sayısının
gün geçtikçe arttığını, bu durumun
da güvenlik açıklarına neden olabile-
ceğini söyledi. Sobutay, bu gelişmele-
rin bir yandan da siber suçluların
operasyonel teknoloji ağlarına saldır-

ması ve bu ağlarda hareket et-
mesi için adeta bir kapı açtığını be-
lirtti. “Geçmiş deneyimler,
operasyonel ağ üzerindeki riskin ger-
çek olduğunu gösteriyor” ifadelerini
kullanan Sobutay, “Bu nedenle, üre-
ticilerin, saldırının operasyonel ağla-
rına yayılma riskini en aza indirmek
için operasyonel teknoloji ağının
düzgün bir şekilde güvenliğini ve bili-
şim teknolojisi ağından ayrılmasını
sağlaması çok önemli. Bu, uygun ağ
segmentasyonu ve operasyonel tek-
noloji ağına erişim; yalnızca belirli,
önceden tanımlanmış kullanıcılar ve
varlıklarla sınırlı olduğunda emin
olarak gerçekleştirilebilir” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HAcIHASANOğLU

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Dilek BOZKURT 

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına
Mehmet MERT

29 HAZİRAN 2022 çARşAmbAYIL:18 SA YI: 5385

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

REKLAM, ABONE VE REKLAM HABER: 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26  

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

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

Haber Müdürleri
Barış KIş

Asker AVşAR

İstihbarat  
Selvi SARITAÇ 

Tahsin GüNER

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

Beylikdüzü / İSTANBUL Tel:+90 0212 871 36 06

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol YENE 
Salih DOğAN - Ali Burhan
SİMSAR - Ayhan İKİZ -
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Haber Merkezi: 
Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DEMİRKAYA - Ankara
Bahadır SüGüR - Politika
Neşe MERT - Dış Haberler
Zeynep VURAL - Kültür, Sanat
Yakup TEZcAN - Spor
Fatih POLAT - Merkez
Osman KÖSE - Merkez
Taylan DAşDÖğEN - Merkez
Semanur POLAT - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

6 29 HAZİRAN 2022
ÇARŞAMBA

mpalavar@icloud.comEKONOMININ NABZI

M
URAT

PALAVAR'IN 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1651269)

KARAGÜMRÜK MAHALLESİ 2486 ADA 27-79 PARSELLERDE PARK YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/653020
1-İdarenin
a) Adresi : Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak 

No:34/4 34230 AKSARAY FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125841600 - 2125841606
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 231 İş Kalemi Park Yapımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Belediye Başkanlığı Akşemsettin Mahallesi, Adnan 

Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 21.07.2022 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan 
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KAMU İHALE KURUMUNA
AİT YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN EKİ "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ
GRUPLARI LİSTESİ"NİN ( A) ALTYAPI İŞLERİ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN XVIII. GRUP: SAHA 
İŞLERİ, BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Akşemsettin Mahallesi, Adnan 
Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KARAGÜMRÜK MAHALLESİ 2486 ADA 27-79 PARSELLERDE PARK YAPIM İŞİ
FATİH BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay da 
“Otomotiv endüstrisine yönelik siber saldırıların 2024’e kadar
505 milyar dolarlık zarara yol açabileceği öngörülüyor” dedi
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FATURASI YÜKSEK Kimi markalar fidye yazılım

saldırısına maruz kalırken, kimi
markaların Ar-Ge verileri de
siber saldırganların hedefi
oldu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda

global bir markanın yerel
bir tedarikçisinin kullan-
dığı sisteminin siber sal-
dırıya uğradı ve saldırının
ardından Japonya’daki
fabrikanın durdurulma-
sına karar verilmişti.
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Sektörün kalbi 
İstanbul’da atacak
Uluslararası Asansör İstanbul, tüm hızıyla 2023 buluşmasına hazırlanıyor. Tarsus Türkiye tarafından,
AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 18.’si düzenlenecek Asansör
İstanbul, en az 400 firma ile yurt içi ve yurt dışından 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak

DAHA akıllı, daha gü-
venli ve daha hızlı asan-
sör teknolojilerini bir

arada sergileneceği fuar, 9-12 Mart
2023 tarihlerinde yine Tüyap Bey-
likdüzü Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek.İlk kez
1992 yılında kapılarını açan Asan-
sör İstanbul’un, sürdürdüğü istik-
rarlı büyüme ile bugün uluslararası
asansör endüstrisinin dünya gene-
lindeki en canlı ticaret buluşması
haline geldiğini ifade eden Tarsus
Türkiye Genel Müdürü Zekeriya
Aytemur, “Asansör İstanbul, dü-
zenlendiği her yıl yarattığı sinerjiyle
sektörünün küresel ticaretine mil-
yonlarca dolar katkı sağlıyor. Geç-
tiğimiz Mart ayında 17.’sini
organize ettiğimiz ve sektörünün
dünya ölçeğinde 3 yıl aradan son-
raki ilk yük yüze buluşması olan
fuar, yurt dışı satın almacı ziyaretçi

oranını 2019’a göre yüzde 16 art-
tırdı. Türkiye ile birlikte 111 ülke-
den 22.348 profesyonelin geldiği
Asansör İstanbul, 2023 yılındaki
fuarda da yeni başarı hikayeleri
yazmaya hazır” dedi. 

Dünya markaları 
bir araya gelecek

Asansör ve yürüyen
merdiven sektörünün
tüm paydaşlarını ça-
tısı altında buluştura-
cak olan Asansör
İstanbul 2023’te başta
asansör montaj, taah-
hüt ve bakım firmaları
ile asansör aksam üre-
ticileri olmak üzere
müteahhitlik ve inşaat

firmaları, asansör aksam tedarikçi-
leri, proje, mimarlık, mühendislik
ve danışmanlık firmaları, apart-
man yöneticileri, bina sahipleri,
asansör kullanıcıları, belgelen-
dirme kuruluşları, kamu kuruluş-
ları ile akademisyenler, Türkiye’nin
lider asansör firmaları ile sektörün
dünya markalarıyla bir araya gele-
cek. Konut ve ticari bina asansör-
lerinden hastane asansörlerine, ev
içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan
oto asansörlerine, yük ve servis
asansörlerinden engelli asansörle-
rine kadar tüm yeni makine, ekip-
man ve teknolojilerin sergileneceği
Asansör İstanbul 2023 hakkında
detaylı bilgi için www.asansoris-
tanbul.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Apple Watch satışta
APPLE’IN en büyük ekrana sahip
akıllı saat serisi olan Apple Watch
Series 7 ve Apple Watch SE’nin

‘Cellular’ modeli, Türkiye’ye ilk kez Turkcell
desteğiyle geliyor. Turkcell mağazaları ve
Pasaj’da satışa sunulacak Apple Watch Series 7
ve Apple Watch SE’nin Cellular modelleri, hüc-
resel bağlantı sayesinde telefonunuzu yanınıza
almadan dışarı çıkabilme özgürlüğü sağlıyor.
Cihazı satın alan kullanıcılar, Cellular aktivas-
yonunu iPhone’larından ya da Turkcell mağa-
zalarından gerçekleştirebilecek. 

Peugeot 408
görücüye çıktı

DÜNYANIN önde gelen otomobil
markalarından Peugeot’nun tasa-
rımıyla öne çıkan yeni modeli 408

tanıtıldı. Peugeot'dan yapılan açıklamaya
göre, marka, yeni 408 modeliyle dinamik si-
lueti ve tasarımıyla dikkati çekiyor. Yeni 408’in
tasarımında ilk göze çarpan markanın özgün
kedi duruşu marka aidiyetine gönderme yapı-
yor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön ta-
sarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna ev
sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi
güçlü bir görünüm kazandırıyor.Yeni Peugeot
408, 20 inçlik jantlar ve 720 milimetre çapında
tekerleklerle güven veriyor. Önde, aslan dişi ta-
sarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED
stop lambaları gibi detaylar 408'i Peugeot aile-
sine entegre ediyor.
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C umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi-
nin TBMM'deki haftalık olağan grup

toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Türk Ocakları İstanbul Şube
Başkanı’nın görevden alınmasına çok sert
tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Türk Ocakla-
rı'nın İstanbul'da düzenlediği bir toplantıya
katılmıştım. Aradan zaman geçti ikincisi dü-
zenlendi, bu sefer daha kapsamlıydı. Akade-
mik dünyadan pek çok insan katılmıştı. Bu
dünyanın, İslam dünyasının sorunları var.
Türkiye örnek olmak zorundadır. İnsanların
inancına nasıl saygı duyulduğu göstermek zo-
runda. Adalet vurgusu yaptım, İslam açısın-
dan da ne kadar önemli olduğunu söyledim.
Sabah Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulu görevden alındı. Bizim konuş-
maya ihtiyacımız var, bir arada oturup güzeli
nasıl inşa edebiliriz buna ihtiyacımız var.
İslam dünyasında kan akıyor, birbirlerini öl-
dürenler İslam dünyasında çoğunlukla. İslam
dünyasında kan durmasın mı, demokrasi ol-
masın mı, adalet olmasın mı? Tahammül
edemiyorlar ya, akıllarını yitirmiş bunlar. Ada-
lete tahammül edemeyen bir anlayış bu ül-
keye adaleti nası getirecek. Kimse
endişelenmesin, adaleti biz getireceğiz. Her
kavga sonlarını getiriyor” diye konuştu. 

Rütbelerini dikeceğiz

"Akıllarını kullanmıyorlar. İstişare nedir?

Bunu dahi düşünmek istemiyorlar. Bir kişi
ben her şeyi bilirim diyor. Kimseye danışmam
diyor. Bir kişi ben her şeyi biliyorum diyorsa
aslında hiçbir şeyi bilmiyor demektir” diyen
Kılıçdaroğlu, “Adalet önemli bir kavram. İs-
tanbul'daki toplantıda adaletin ne olduğunu
da ifade ettim. Devlette görev yapan insanla-
rın toplumda adaletsizlik varsa bunu belirtme
hakkı vardır. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'dan
bahsediyorum. Sabri Uzun, yanlı yapıyorsu-
nuz dedi. Vay sen misin bunu söyleyen. Arka-
sından Hanefi Avcı, Selahattin Demirtaş için
AİHM kararını uygulayın dedi. İkisinin de
rütbeleri sökülecek. Adaletsizliğin ulaştığı bo-
yutu görüyor musunuz? Sabri Uzun da Ha-
nefi Avcı da bilsin, az kaldı, geliyor sandık.
Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz.
Haksızlığa tahammül edemiyoruz biz. Öyle
FETÖ iltisaklı falan deniyor. Bir ipte iki cam-
baz oynamaz. Biri düştü, diğeri de düşecek.
TSK'nın 80-90 yaşındaki generallerini hapse
atıyorsunuz. Bazıları hapiste olduğunu da bil-
miyor. Bu mudur devlet yönetimi. Benden
değil at içeri, bu benden tüm suçlarını kapat.
Böyle bir devlet yönetimi olmaz” ifadelerini
kullandı. 

Şeker üretimi düştü

İktidara karşı eleştirilerini süsrdüren Kılıçda-
roğlu, “Adalet olarak yönetemiyorlar ama
ekonomik olarak da yönetemiyorlar. Şekerde
hiçbir sıkıntımız yoktu, durduk yere IMF'nin

talimatına uydular,
kota getireceğiz diye.
Kotayı uyguladılar,
şeker üretimimiz
düştü. Şeker fabrika-
larını sattılar. 10 fab-
rikayı 680 milyon
dolara sattılar. Tefe-

cilere bir ayda ödenen para 19 milyar lira. 24
yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda.
Yönetemiyorlar. Devlet böyle yönetilmez.
Şeker fabrikalarını neden özelleştirdiniz. Çay,
Rize'nin Artvin'in Trabzon'un stratejik ürünü-
dür. Şeker de hangi oyunu oynadılarsa çay da
aynı oyunu oynayacaklar. Ulusal Çay Kon-
seyi fiyat belirleyecekmiş. Yükü sırtından ata-
caklar, düşük fiyatı biz belirlemedik konsey
belirledi diyecekler. Rizeli kazanmasın, Art-
vinli kazanmasın, Trabzonlu kazanmasın
ama yabancı çay üreticileri kazansın. Bu ikti-
dar size değil yabancılara çalışıyor. Bize oy
versinler veya vermesinler biz adaletten yana-
yız. Rizeli kardeşim duy bunu, biz iktidar ola-
cağız. Sözüm var, kaçak çayları toplayıp
Rize'nin meydanında yakacağım. Sen kaza-
nacaksın. Biz oy peşinde kısır bir siyaset yap-
mıyoruz. Bizim için her şeyden önemlisi bu
ülkede yaşayan insanların refahıdır. Çayı üre-
teceksin alın teri dökeceksin, sen kazanmaya-
caksın dışardan çay ithal edeceksin. Ne için?
Rizeliyi çantada keklik görüyor” açıklamasını
yaptı. 

Şimdi efeleniyor

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan
krize de değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Yuna-
nistan'a efeleniyor beyefendi. 20172de bir ko-
nuşma yapmışım 'Ege adalarının 18'ini işgal
etti. Benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun
şu işgal edilen adalarla ilgili bir cümle kur' di-
yorum. Cümle dahi kuramıyor .Şimdi ortalık
başak yerde arada bir gidip Yunanistan'a beni
kızdırmayın yok gelirin yok giderim yok şunu
bunu yapacağım. Yapacaksan yap kardeşim
ne bağırıp duruyorsun. Yapamayacağını sen
de ben de biliyoruz. Adalar'a silah getiriyorlar,
gıkın bile çıkmadı ya. Şimdi efeleniyor” diye-
rek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. 

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda
bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk

Ocakları İstanbul Şube Başkanı’nın görevden
alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu 

“Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, buna 
bile tahammül edemiyorlar, akıllarını

yitirmişler. Adalete tahammül edemeyen 
bir anlayış bu ülkeye adaleti nası 
getirecek. Kimse endişelenmesin, 

adaleti biz getireceğiz” dedi

AKILLARINI 
YİTİRMİşLER!

Kılıçdaroğlu konuşmasının so-
nunda "Biz oy peşinde kısır bir si-
yaset yapmıyoruz. Bizim için her
şeyden önemli olan bu ülkede ya-
şayan insanın refahıdır. Bizim siya-
set anlayışımız budur. Ne
yaparsam yaparım zorla alırım
bunların ağzındaki lokmayı yine oy
alırım diye düşünüyor. Çiftçinin kre-
disini sileceğiz. Borçları tak diye si-
leceğiz. Elektriği çiftçiye bedava
vereceğiz. Erdoğan arada bir dinli-
yor beni. Diyabetli çocuklar için
daha konforlu bir yaşam sürmesi
lazım demiştim. Söz vermiş ben
bunu yapacağım demiş, teşekkür
ederim kendisine. Eczacılar da
büyük sıkıntı içinde. İlaç fiyat karar-
namesi 13 yıldır güncellenmiyor.
Personel maaşlarını, kira ve fatura-
ları karşılayamaz durumdalar. Ya-
rısı iflas edecek. İlaç fiyat
kararnamesini belirlesinler” dedi. 

ELEKTRiĞi 
ÇİFTÇİYE BEDAVA

VERECEĞiZ

BUGAFLETE
nasıl kapıldınız?
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları’nın Kuruluşu’nun 110’uncu Yılında; İslam Dünyasında
Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na davet edilmesine ateş püskürdü. Bahçeli, "Benim sözüm Türk Ocakları’nın
üç-beş yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız?" dedi.

MHPGenel Baş-
kanı Devlet Bah-
çeli partisinin

TBMM’deki grup toplantı-
sında gündemi değerlendirdi.
Konuşmasına bu sabah ha-
yatını kaybeden Türk sinema-
sının efsane ismi Cüneyt
Arkın’ı anarak başlayan Bah-
çeli, “Bugün sabah saatle-
rinde, Yeşilçam’ın duayeni,
Türk tarihini sevdiren filmle-
rin unutulmaz ismi Cüneyt
Arkın’ı kaybettik. Merhum Arkın milyonla-
rın kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve
ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman
hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı
diliyorum” dedi. 

İlk sevdamızdı

Türk Ocakları'nın Kuruluşu'nun 110'uncu
yılı nedeniyle düzenlenen İslam Dünya-
sında Meseleler ve Çözüm Yolları Sem-
pozyumu'na, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun katılmasını sert sözlerle eleşti-
ren Bahçeli, “Konuşmalarını dinleyince,
hele hele devlete seri katil diyen bir müfteri-
nin, bir suçlunun anılan sempozyumda ol-

duğunu öğrenince bu duygu ve
düşünceler kapladı ruhumu.
Halbuki Türk Ocakları göz nu-
rumuzdu, bir nevi mektebimiz,
mefkûremizdi. İlk sevdamızdı,
fikirlerimizin sistemleşip sadır-
dan satıra döküldüğü ülkü
membaımızdı. Türkçülüğün ilk
sancağı Türk Ocağı'nda kaldı-
rılmıştı. 1931'den 1949 yılına
kadar kapalı olduğu 18 yıllık
bir dönemi kenara koyarsak,
fiilen kurulduğu 3 Temmuz

1911'den, resmen kurulduğu 25 Mart
1912'den itibaren Türk'ün, Türkçülüğün ve
Türk milliyetçiliğinin beşiğiydi. Şimdi her-
kes elini vicdanına koyup düşünsün,
Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Türk Ocakla-
rı'nın Kuruluşu'nun 110'uncu Yılında;
İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm
Yolları Sempozyumu'nda” ne işi vardır?
Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım?
Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede, hem
de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu
davet edilmiştir?” diye sordu.

Bunu nasıl yaptınız?

Türk Ocakları yöneticilerine eleştirilerini
sürdüren Bahçeli, “Benim sözüm Türk

Ocakları'nın üç-beş yöneticisinedir. Ya
bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hata-
nın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldı-
nız? Kılıçdaroğlu'nun “din halkın
afyonudur” diyen, üstelik İslam dünyasıyla
ilgili bir sempozyumda, Karl Marx'tan
alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara
hitap etmesine nasıl katlandınız? O salon-
dan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol
Güngör, mesela Mehmet Eröz'ün yerine
Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansıma-
sını içinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl
hazmedebildiniz? Ben çok üzüldüm, dalıp
dalıp uzaklara gittim, acaba Türk Ocakları
yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi
vicdan azabı çekmedi? Türk milletinin kur-
şun gibi ağır günlerden geçtiği bir dö-
nemde bu Türk Ocakları ne yapar, ne arar,
neyle meşgul olur? Türk Ocakları 110 yıl
evvel millet zillete düşmesin diye kurul-
muştu, ama 110 yıl sonra zillete ev sahip-
liği yaparak geçmişine kalın bir sünger
çekmiş, bizim de ciğerimizi dağlamıştır.
Çok söze gerek yoktur, Türk Ocakları'nın
vaki açmazını en iyi değerlendirip sorgula-
yacak olanlar bu Ocağın samimi ve sağdu-
yulu mensuplarıdır. Bu da onlar için bir
tarih ve millet vazifesidir” açıklamasını
yaptı. 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,
iktidara ve muhalefet partilerine sesle-
nirken, "Kim HDP'yi ve Kürtleri sayı

üzerinden değerlendiriyorsa vazgeçsin. Vazgeçmi-
yorsanız seçim günü; Kürtler ve HDP'nin temsil
ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır öde-
tecektir. İktidara da bizim dışımızdaki muhalefete
de, siyasette yer almak isteyen herkese bunu hatır-
latmak görevimizdir" dedi. Sancar, idam cezasının
gündeme gelmesine de tepki gösterdi. Sancar,
"Savaş siyasetine, ölüm politikasına açıkça karşı
çıkmadıkça kimse kendisini bu iktidarın muhalifi
sanmasın. Gerçek muhalefet, savaş oyunlarına,
talana, savaş oyunlarına bağlı kan siyasetine,
yalan uygulamalarına karşı çıkmaktır. HDP budur.
HDP gerçek alternatiftir" diye konuştu. 

Yolun sonu göründü

Sancar, “Bu iktidar bloğunun yolun sonunu gör-
düğü açıktır, erimekte, çözülmektedir ama bunu
yaparken ülkeyi çözmeye, toplumu çökertmeye ça-
lışmaktadır. Alttan alta 'kaybetseler de gitmezler'
sözleri yayılıyor. Bu kara propagandanın etkili ol-
madığını söyleyemeyiz. İnsanları karamsarlığa
sevk eden faktörlerden biri de iktidarın yaymaya
çalıştığı bu çaresizlik duygusudur. Bir diğeri de,
güçlü alternatiflerin ortaya konmasında diğer mu-
halefet partilerin yetersizliğidir. Bu toplumun
önüne gerçek çözüm, gerçek alternatif koyarsak
bu iktidar açık ara kaybedecektir seçimi. Sorumlu-
luğumuz büyüktür, bunun farkındayız. Bu farkın-
dalık ile kongreye gidiyoruz. Halklarımız da bunu
görüyor” açıklamasını yaptı. 

HDP gerçek 
alternatiftir

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

www.pertaemlak.com.tr



E senyurt Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ali Susuz, düzenle-
diği basın toplansıtıyla

Esenyurt'taki kurban satış yerinin
kendilerine haber dahi verilmeden
özel bir firmayla protokol yapılarak
belirlendiğini açıkladı. Esenyurt İlçe
Kaymakamı Vural Karagül'ü eleşti-
ren Susuz, “Davranışları, sergiledik-
leri tavır ve yaklaşım bizi gerçekten
çok üzdü” diye konuştu. Ortada
büyük bir hukuksuzluk olduğunu da
söyleyen Susuz, belirlenen kurban
satış yerinin kesimhaneye oldukça
uzak olduğunu anımsatarak, “Esen-
yurt Belediyesi'ne ait olan yerde kur-
ban satış yeri ve kesimhane aynı
noktada bulunuyordu” dedi.

Bir tek Esenyurt'ta böyle

Kurban satış yerleriyle ilgili her
zaman belediyelerin ilgili olduğunu
belirten Susuz, “İnsanlar, “Türki-
ye'nin her tarafında bu işi belediye
yaparken, Esenyurt'ta neden Kay-
makamlık yapıyor?” diye soruyor.
Kimileri de belediye olarak bizim il-
gimizin olmadığını bilmediği için
oradaki eksikliklerle ilgili bizi so-
rumlu tutuyor. O nedenle bugün bir
açıklama yapma ihtiyacı hissettim.
Bu işi neden biz değil başkaları yapı-
yor izah etmek isterim” ifadelerini
kullandı. 

Toplantıda yok 
gibi gösterdiler

Kurban Komisyonu'nun başkanının
Kaymakam Vural Karagül oldu-
ğunu anımsatan Susuz, 13 Hazi-
ran'da bu anlamda Karagül ile
toplantıya katıldıklarını anlattı.
Susuz, “Şöyle öncelikle 13 Hazi-
ran'da belediyemiz tarafından ben,
Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış
ve zabıta amirimiz kaymakamlığa
gittik. Kaymakam bey de orada ko-
misyon başkanıydı. Toplantıda biz-
den hariç İlçe Tarım Müdürlüğü,
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müf-

tülüğü vardı. Toplantıda tutanak tu-
tulacak ve yapılacak kurban hizmet-
leriyle ilgili komisyon kararları
alınacaktı. Kararlara istinaden de
hizmet yapılacaktı. Biz gittik ama
şöyle oldu; Veteriner İşleri Müdürü-
müz Halil Bey toplantı odasına alın-
madı. Daha sonra da Halil Bey'in
toplantıya gelmediği yönünde imzalı
tutanaklar tutuldu. Halbuki Halil
Bey'i toplantıya almadılar, dışarıda
beklettiler” dedi.

Şaşırdık kaldık

Yaşanan tek hadisenin Halil Çalış'ın
toplantıya alınmadığı gerçekliği ol-
madığının da altını çizen Susuz,
toplantı öncesi kurban satış yerinin
belirlendiğini öğrenidklerini açıkladı.
Susuz, Biz toplantıya katılmadan
önce de kurban satışı yapılan yerle
ilgili zabıta ekiplerimizin bir takım
tespitleri vardı. O tespitlere istinaden
bölgeye gittik ve gördük ki orada bi-
rileri var. Bu insanlar o bölge ile ilgili
bize bir protokol gösterip, “Burayı
biz kaymakam beyden aldık, burayı
kurban satış alanı yapacağız” dedi-
ler. Yahu dedik; “Biz daha bu ko-
nuda toplantıya gidiyoruz. Siz
burayı nasıl hiçbir görüşme yapıl-
madan satış alanı yaparsınız, buna
nasıl karar verirsiniz?” deyip müda-
hale ettik. Nasıl işlem yapmışlar. 6
Haziran'da gitmiş Kaymakamlık bu
arkadaşlarla protokol yapmış. E

bizim toplantımız 13 Haziran'da. Bu
nasıl oluyor, şaşırdık kaldık. Yani ko-
misyon toplantısının hiçbir anlamı
yok. Bizi çağırdılar ama zaten bir
protokol yapmışlar. Buranın kurban
satış alanı olması için çoktan bir
karar vermişler. Kimseye sormadan,
puanlama yapmadan protokol yap-
mışlar. Tabii biz protokol yapılan ar-
kadaşlara bir şey diyemedik,
vatandaşın bir kabahati yok” dedi.

Kaymakamlık yanlış yaptı

Kaymakamlığın yanlış yaptığını da
kaydeden Susuz, “Kaymakamlık
burada yanlış taraf. Nitekim biz top-
lantıya girdik ve bize dedi ki; “Siz
benim onay verdiğim yere niye mü-
dahal ediyorusunuz?” dedi. Biz de
dedik ki; “Esenyurt sınırları içeri-
sinde bir şey oluyorsa müdahale
ederiz” dedik. Kaymakam bey daha
sonra çok açık bir şekilde bize; “Ar-
kadaşlar ben size burada kurban
satış yeri açtırmam” dedi.  Yani bele-
diyemize kurban hizmeti vermemesi
adına bir protokol hazırlamışlar.
Kaymakam bey bir de; “Biz değer-
lendirmeyi yaptık, en yüksek puanı
mevcut yer aldığı için kurban satış
alanı olarak orayı belirledik” diyor.
Biz Esenyurt Belediyesi olarak geç-
mişte 87 puana sahip yerlerde kur-
ban satış alanı hizmeti vermişiz,
sizin şimdi hizmet hakkı verdiğiniz
yerin puanı bile sadece 78. Bunları
açıklamak beni gerçekten üzüyor
ama gerçekler bunlar. Bizi şu da
üzüyor; yapılan protokol de bir fir-
maya verilmiş. Biz geçen sene bu-
rada şöyle yapmıştık; başvuru yapan
tüm arkadaşlar ücretlerini Esenyurt
Belediyesi Mali İşleri'ne yatırıyor, al-
dığı makbuzla gidip çadırını kuru-
yordu. Şimdi bu arkadaşlar ne
yapmışlar? Bir tane şirkete yetki ver-
mişler. Burada geliri Esenyurt Bele-
diyesi almalıydı ama bu arkadaşlar
bir özel şirkete hak vermişler. Kay-
makamlığın bu kararına karşı bu
açıklamayı yapmak istedik” ifadele-
rini kullandı.
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TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BARIŞ KIŞ

14 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/635239
1-İdarenin
a) Adresi : HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK 

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

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM SARF MALZEME ALIMIAyrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye 
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
Yerleşkeleri Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi : Yüklenici hastanemiz Tıbbi Sarf Deposunun yazılı 
siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki 
malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde 
ilgili depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan 
mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve 
yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması 
mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim 
edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde 
düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul 
edilmeyecektir. 01.09.2022 tarihine kadar siparişler 
tamamlanıp, Tüm malzemelerin teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

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

b) Tarihi ve saati : 19.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan 
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli firmaların teklif ettiği ürünlerin satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir. 
İstekliler teklif edecekleri her bir kalem malzeme için ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında 
sunacaklardır.
Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş
ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üretici-
nin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
Beyan edilen ürünün sut kodu ile barkod eşleştirilmesi istekli tarafından onaylı olarak ihale dos-
yasında sunulacaktır. (https://medula.sgk.gov.tr adresinden) Sut eşleştirmesi olmayan isteklilerin
teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sut ta  herhangi bir kodu ve karşılığı olmayan ürün-
lerde istekli tarafından taahhüt vermesi gerekmektedir.
İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait en son yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliğinin EK-3 Listelerinde yer alan SUT kodlarını gösterir listeyi kalem sıra numarasını 
belirterek teklifi ile birlikte sunacaktır.
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış 
Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair
ÜTS kayıt bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının
bayii olduğuna dair ÜTS kayıt bildirimini sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İstekliler teklif edecekleri kaleme ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune
teslim tutanağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, 
ambalaj şekli) satınalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir. İdarenin numuneleri iade
etme zorunluluğu yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri 
değerlendirilemeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın
alma Birimi Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, Esenyurt'taki kurban satış yerinin kendileriyle yapılacak 13 Haziran'daki
toplantı öncesi 6 Haziran'da Kaymakamlık tarafından bir şirketle protokol yapılarak belirlendiğini söyledi. Susuz,
“Kaymakamlık burada bildiğini okumuş. Bizle toplantı yapıyorlar ama meğer her şeyi öncesinde belirlemişler” dedi

KaymaKamlıK
bildiğini oKumuS!

Kurban satışıyla ilgili protokolde 
eksiklikler olduğuna da dikkat çeken
Ali Susuz, “Kararnamenin 6'ıncı 
maddesinde kurban satış yerinin tek
bir adreste yapılacağı belirtilmiş
hastalık riski öne sürülerek. Madem
böyle bir hastalık var kurban kesim
alanı da sadece 1 tane olmalı. -
Bizim belediye olarak kurban satış
alanı ile kesim alanı aynı yerde. 
Ama şimdi bunlar ayrı ayrı yerlerde
olacak” dedi.

Satış yeri ayrı
kesim yeri ayrı

Kaymakamlığın yanlış
yaptığnı anlatan Ali
Susuz, “Bizle toplantı
yapmadan, başkalarıyla
protokol yapmışlar. 
Kaymakam bey zaten
açık açık, “Arkadaşlar
ben size burada kurban
satış yeri açtırmam” dedi.
İşte manzara bundan
ibaret” diye konuştu.

Başakşehir
güzel kokacak
Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşehirli kadınlar için son 
dönemde artan doğal yaşam hareketliliğine katkı sağlayacak bir atölye düzenledi.
Başakşehirli kadınlar, uzman eşliğinde doğal ürünlerden kendi kokularını üretti

BaşaKşehir Belediyesi,
geçmişi antik Mısır’a daya-
nan ve günümüze kadar uza-

nan parfümün serüvenini atölye
çalışmasına taşıdı. Başakşehir Kadın
Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşe-
hirli kadınlar için doğal ürünlerden
koku üretme atölyesi gerçekleştirdi.
BAKMER’in Sular Vadisi’ndeki merke-
zinde düzenlenen doğal ürünlerle koku
atölyesine Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu
da katıldı.

Bitkinin ruhlarını taşıyorlar

Gün boyu süren atölyeye büyük ilgi
gösteren Başakşehirli kadınlar, doğru
karışımlarla koku elde ederek hem ken-
dilerinin hem de çevre sağlığına katkıda
bulundu. Katılımcılarla tecrübelerini
paylaşan yüksek kimya mühendisi

Merve Çetin, “Hazırladığımız aromate-
rapi karışımlarını, bir sabit yağ içeri-
sinde uçucu yağı çözerek yapıyoruz.
Uçucu yağlar, bitkilerin kokulu kısımla-
rından elde ediliyor. Bu bitkinin kendi-
sini savunma mekanizması”
değerlendirmesinde bulundu. Elde edi-
len yağın bitkinin ruhunu taşıdığına
işaret eden Çetin, “Bu bir bitkinin kökü,
yaprağı, çiçeği hatta bir ağacın reçinesi
de olabilir. Bu kısımlardan elde ettiği-
miz yağlar bitkilerin özünü, ruhunu ta-
şıyor. Gül, yasemin, biberiye gibi
bitkiler kullanılıyor. Her ne kadar doğal
olsa da bu yağların içerisinde çok fazla
miktarda bitki özü var. Etkisi çok yük-
sek olduğu için uçucu yağları direk vü-
cudumuza uygulamıyoruz. Miktarları
doğru kullandığımız zaman sorun ya-
şamayız. Her şey dozunda güzel.” diye
konuştu.  YAKUP TEZCAN

GOP oyuncu arıyor
Sahnelerin yeni yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi
(GKM) Oyunculuk Akademisi'nde, ilk kur atölye çalışmalarının ardından seçme
heyecanı yaşandı. Adayların başarılı performansları, usta oyunculardan takdir gördü

GKM Oyunculuk Akademi-
si'nde ilk kur atölye çalışmala-
rını başarıyla tamamlayan

110 öğrenci, yeni eğitim dönemi seçme-
leri için ter döktü. Tiyatro ve sinemanın
usta isimleri İpek Tuzcuoğlu, Cem Kur-
toğlu, Merve Erdoğan, Kerem Muslugil
ve Seslendirme Sanatçısı Tugay Er-
verdi’den oluşan jüri karşısına çıkan
gençler, performanslarını sergiledi. Seç-
melerin ardından yeni döneme kabul
edilen 80 öğrenci, Eylül ayında başlaya-

cak eğitimlere katılacak. Öğrenciler, Ha-
ziran ayına kadar sürecek olan kursta,
usta isimlerden şan, diksiyon, tiyatro ta-
rihi, dans eğitimi, oyunculuk ve kamera
önü oyunculuğu gibi eğitimler alacak.



İstanbul Tıp Fa-
kültesi Prof. Dr.
Aziz Sancar Am-

fisi’nde düzenlenen anma töre-
nine kendisi gibi doktor olan
kızı Prof. Dr. Gül Köknel Talu,
Ortopedi Uzmanı damadı
Prof. Dr. Ufuk Talu, İstanbul
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tufan Tükek, öğrencisi ve şim-
diki Psikiyatri Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tü-
kel’in yanı sıra pek çok tıp öğ-
rencisi ve öğretim üyesi katıldı. Burada
düzenlenen anma töreninin ardından
Prof. Dr. Köknel’in cenazesi Zincirli-
kuyu Mezarlığı’nda kılınan öğle nama-
zının ardından toprağa verildi.

Aydınlık saçtı

Köknel’in kızı Prof. Dr. Gül Köknel
Talu, duygusal bir konuşma yaparak
şunları söyledi: "Ben babamı kaybet-
tim, acım tarifsiz tabii ki. Ama camia-
mız çok kıymetli bir hocasını kaybetti.
Son kitabı ‘Bilginin Aynasında’ için
kendi kaleme aldığı şekliyle onun ağ-
zından aydınlığı anlatmak isterim.
Orada şöyle yazmıştı: ‘Cumhuriyetin
10’uncu yılında 5 yaşımdaydım.
Babam, görevi nedeniyle Zile'deydi.
Zile, elektriği, suyu olmayan, evleri ker-
piç bir yerdi. Cumhuriyetin 10’uncu yıl
kutlamaları sırasında bir anda kapka-

ranlık Zile, içinde lamba yanan tak-ı
zaferler ile aydınlandı. Aileme, bu nedir
diye sordum. Cumhuriyet dediler.
Demek ki Cumhuriyet, aydınlıkmış
dedim. Cumhuriyet’in 5 yaşında aldı-
ğım aydınlığı, yaşımla, bilgimle bera-
ber; hayatım boyunca
ışığım oldu.’ O, bizler
gibi, onu tanıyan her-
kese aydınlık saçtı.
Şimdi tüm ışıklar
onun olsun."

Mutlu ve 
gururluyuz

İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.
Tufan Tükek ise
"Özcan Hocamız ha-
kikaten kendi hayat
süresi içerisine ol-

dukça yoğun emek ve topluma
büyük katkı sağlamış mümtaz
şahsiyetlerden birisiydi. Özgeç-
mişini okuyunca ve onunla ça-
lışma fırsatı bulunca bunu çok
daha iyi anlıyorsunuz. Ben 1984
senesiydi, birinci sınıftayken
Davranış Bilimleri dersine gir-
miştim. Hakikaten ders anlatma
şeklinden, daha birinci sınıf tale-
besi olmama rağmen çok etki-
lenmiştim. Bugün bir başka
kaybımız da Cüneyt Arkın oldu.

O da bizim fakültemiz mezunu. Bü-
yüklerimizi bu şekilde iyi anmamız ve
iyi yad etmemiz gerekiyor. Gerçekten
de bu anlamda Özcan Hocamızı da iyi
bir şekilde anmaktan da mutlu ve gu-
rurluyuz" dedi.  DHA
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Sarıyer'de Kocataş Yalısı'nın arazisini satın alan
Katarlı Omar Hussain Alfardan, otel olarak
hizmete açtığı tarihi yapının korusunda kıyım
yaptı. Çok sayıda ağaç ortadan kaldırılırken
seyreltilen koruya yürüyüş yolu yapıldı. 
Yaşanan tahribat uydudan bile görüldü

“ Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması” 30
Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık
1925 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yü-

rürlüğe giren 677 sayılı kanun ile hayata geçmiştir.
Konya Milletvekili Refik Koraltan ve beş arkada-

şının önerisiyle meclise sunulup kabul edilen Tekke
ve Zaviyeler ile Türbelerin Seddine ve Türbedarlar
ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, mürit-
lik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, ha-
lifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten
haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla
muskacılık gibi eylem, unvan ve sıfatların kullanıl-
masını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu
unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.
Ayrıca yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde padişah-
lara ait ya da tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm
türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kapatılmıştır.
Yasaya aykırı davrananlara para ve hapis cezası
getirilmiştir.

Yasa, 1982 Anayasasında “inkılap
kanunları”(Anayasanın 174.maddesine göre anaya-
saya aykırılığı iddia edilip iptal edilmeyecek kanun)
arasında kabul edilerek koruma altına alınmıştır.

“Daha sonra kimi düzeltmeler yapılarak türbele-
rin bir kısmının Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile
açılmasına olanak sağlanmış, daha da ileri gidile-
rek Bakanlar kurulu onayı yerine Kültür Bakanlığı-
nın onayı yeterli görülerek yasa uygulanamaz
duruma getirilmiştir.

Oy kaygısıyla siyasetçilerin tarikat mensupları ile
ilişki kurması sonucu tarikatlar itibar kazanmış,
devlet kurumları içerisine yuvalanmış ve halen de
etkinliklerini sürdürmektedirler.”

Tekke ve Zaviyelerin yasal olarak faaliyet göster-
mesi konusu uzun zamandır toplumda tartışılıyor
olsa ve bir kısım insanlar bunu özgürlükler alanına
soksa da mevcut Anayasal mevzuat yukarıda aktar-
maya çalıştığım gibidir.

Ancak uygulamada hepimizin tanık olduğu üzere
kimi tarikatlar devlet katında etkili oldukları gibi
bırakın çıkar amaçlı yardım toplamayı neredeyse
çoğu ticari yaşamda önemli güç haline gelmiş, hol-
ding kuranlar bile olmuştur.

Attığı bir tweet ya da yayınladığı bir mesaj 
yüzünden insanlar cezaevlerine atılır, işletmenin
tabelasındaki renk yüzünden işletmesi kapatılmaya
çalışılanlar var iken tarikat mensupları yasaya 
aykırı biçimde kıyafet ve sembollerle ortalıkta 
dolaşabilmekteler.

En son bir tarikat şeyhinin cenazesinde tarikatla
ilgili tüm yasal olmayan ritüeller yerine getirildiği
gibi bizzat Cumhurbaşkanının da bulunduğu bir 
ortamda yeni tarikat şeyhinin ataması yapılmıştır.

Tüm bu yaşananlardan sonra aslında noktayı
koyup yazıyı bitirmek gerekiyor ancak ülkemizin
içinde bulunduğu durum ve olası tehlikelere karşın
görüşlerimi aktarma ihtiyacı duyuyorum.

Bu ülkede yaşayan ve sorumluluk taşıyan tüm
yurttaşların benzer kaygılar taşıdığından eminim.

Şu an uygulanan mevcut Anayasanın kuşkusuz
revize edilmesi, kimi yasalarda değişiklik yapılması
ve hatta yeni, çağdaş, demokratik bir Anayasa 
yapılması kuşkusuz en doğru olanıdır.

Ancak anayasa ya da yasaları değiştirmek için
mücadele etseniz de toplumsal düzen, eşitlik ve 
özgürlük adına mevcut yasalara uyma gibi bir 
zorunluluğumuzun olduğu bir gerçek.

Ordumuzun en üst düzey bir görevlisinin resmi
üniformasının üzerine dini bir simge sayılacak giy-
siyle resim verdiği ülkemizde öğrenciler yeterince
devlet yurdu olmadığı gerekçisiyle tarikat yurtla-
rında yönlendiriliyor, burada taciz ve tecavüze uğ-
ruyorlarsa içinde bulunduğumuz durumun ne kadar
tehlikeli boyutlarda olduğunu görebiliriz.

Haydi iktidar anayasayı tanımaz tavırlarını sür-
dürmeye devam ediyor, Sivil Toplum Kuruluşu görü-
nümlü bir kurumun Başkenti İstanbul kabul edilen
bir İslam Cumhuriyetine ilişkin hazırladığı anaya-
sayı görmezden geliyor olmasını anladık da 
Cumhuriyet Savcıları ne güne duruyor?

Muhalif kanattan gelecek en küçük eleştirileri
bile suç sayıp, soruşturma açan, Cumhuriyeti koru-
makla görevli savcılarımız niye bu durumlarda
harekete geçip, tek bir soruşturma yapmazlar?

İslami inanışlarına uygun bir yaşam tarzını 
savunan ya da bu kesimin kalemşörlüğünü yapanla-
rın medyaya yansımış rezilliklerini bizler görüyoruz
da onlar hiç mi utanmıyorlar?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve
siyasal koşullarda hala fedakarlığı yoksul halktan
bekleyen, yapacağı ek bütçeyi bile onlardan alacağı
ek vergiler üzerinden planlayan bu iktidar artık 
ülkeyi yönetemez hale gelmiştir.

Bırakın ekonomiyi, sosyal yaşamı, gelir dağılı-
mını, eşit paylaşımı, düşünce özgürlüğü üzerine
uygulan baskı ve sansürleri; kendi inançlarına bile
saygı göstermeyenler, üstelik birde ahlak dersi 
vermeye kalkarak aklımızda alay ediyorlar.

Tekrar başa dönecek olursak;
Bu ülkede eğer, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği,

adaleti, hukuku savunuyorsak en başta devleti 
yönetenler yasalara uymak zorundadırlar.

Cumhurbaşkanının da hazır bulunduğu bir 
cenaze töreninde Anayasaya aykırı biçimde kılık-kı-
yafetle, yasaları ve yasa koyucuları yok sayarak,
devlet yöneticilerini görmezden gelerek kendi 
kurallarını, daha doğrusu kuralsızlıklarını dayatan
tarikat ya da cemaatler, özgürlük bahanesinin ar-
dına saklanamazlar.

Bana sorarsanız, her yurttaş inançlarını özgürce
ifade edebilmeli ve inançları doğrultusunda 
yaşamları sürdürebilmeli.

Ama yasaları ve hukuku yok sayarak, siyasilerin
popülist politikalarını fırsat bilerek toplumda 
kutuplaşmaya, düşmanlaştırmaya yönelik örgütlen-
melere izin verilemez.,

Bu toplum bunu hak etmiyor.

Sözün bittiği yer

ZAYİ İLANLARI 
06/06/2018 yılında Beylikdüzü Belediyesi'ne Bordür ve Tretuar

Teminatı olarak yatırdığım, 14.245.41 TL'lik 
makbuzun aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Özkaya İnşaat-Şevki Özkaya
Varisleri: Safiye Özkaya-Taner Özkaya-

ismet Özkaya

Adımıza kayıtlı üç cilt Büyükçekmece Şoförler 
Otomobilciler Minibüsçüler Kamyoncular ve Kamyonetciler
Esnaf Odası Perakende fişimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Eyüp Şimşek-Ayhan Şimşek

A tatürk’ten Ecevit’e, Yahya Kemal’den Ruşen Eş-
ref’e birçok ismi ağırlayan, yalnız içme suyuyla
değil arazisinde bir dönem faaliyet gösteren

gazoz fabrikasıyla da meşhur olan Kocataş Yalısı'nın da
bulunduğu İstanbul Sarıyer’deki 25 dönümlük arazi
Omar Hussain Alfardan tarafından 2016 yılında satın
alındı. İstanbul Boğazı'nın en değerli lokasyonlarından bi-
rinde yer alan arazi üzerinde yer alan ve geçirdiği büyük
yangın sonrası 20 yıl kullanılamaz hale gelen Kocataş Ya-
lısı toplam 200 milyon dolarlık yatırımla yeniden inşa
edildi ve otele çevrildi. ABD’li otel zinciri Six Senses tara-
fından işletilen otel 2019 yılında hizmete girdi. Sarıyer
Merkez Mahallesi sınırlarında bulunan arazi, tapu kayıt-
larına göre 625 ada, 86 ve 87 parsellerden oluşuyor. Bo-
ğaziçi Öngörünüm Alanı'nda kalan arazinin 86 parseli 17
bin 135 metrekare, 87 parseli ise 7 bin 282 metrekare.
Yaklaşık 25 dönümden oluşan arazideki son dönemde ya-
şanan değişim dikkat çekiyor.

Ağaçlar kesildi

Türkiye'deki Alternatif Bank'ın sahiplerinden olan ve dün-
yada pek çok ülkede bankası bulunan Alfardan, Kocataş
Yalısı’nın arkasındaki koruda “ciddi bir temizliğe” imza
attı. Uydu görüntülerinden bakıldığında yıllar içinde bir
çok ağacın ortadan kaldırılarak otelin bahçesinde yürüyüş
yolu oluşturulduğu, arka tarafa ise yeni yapılar eklendiği
görülüyor. Yalıya ismini veren Necmettin Molla Kocataş,
Osmanlı devletinde adliye nazırlığı, Türkiye Cumhuri-
yeti’nde Kastamonu milletvekilliği yapmıştı. Hukuk mek-
tebi mezunu olan Molla Kocataş, 1905 yılında
Abdülhamit’e yapılan Yıldız suikastı davasında başsavcı-
lık yaptı. Dört ay Bağdat’ta valilik yapan, 1909 yılında Ad-
liye Nazırı olan ve Şurayı Devlet Reisliği yapan Kocataş,
Osmanlı Meclisi Mebusanı’na Kastamonu üyesi olarak
katıldı. Necmettin Molla 1929 yılında Kocataş yalısını
satın aldı. Bu yalı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet
tarihinin birçok aktörünün uğrak yeriydi. Necmettin
Molla 1949 yılında İstanbul’da öldü. Kocataş Su ve
Gazoz fabrikası olacak yerdeki bina 1923 yılının aralık ayı
sonlarında bir perşembe günü çıkan yangında kurtarıla-
mayarak yanmıştı. Necmettin Molla yalısı da 1997 yılında
esrarengiz bir biçimde yandı. Yangın hakkında birçok
iddia ortaya atılsa da bunlar sürüncemede kaldı ve za-
manla unutuldu. Bu yalıda büyüyen Yusuf Mardin, Ata-
türk’ten Yahya Kemal’e, Talat Paşa’dan, Ecevit’e yalının
ünlü misafirleriyle ilgili “Kocataş Yalısı Anılarım” adlı bir
anı kitabı yayımladı.

BOGAZ’DA
KATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASIKATAR TIRASI

Kavşakta keşif
Esenyurt ile Avcılar'ın birleştiği noktadaki kavşağın kapatılma
kararı yargıya taşınmıştı. Devam eden dava sürecinde İstanbul
3’üncü İdare Mahkemesi heyeti tarafından kavşakta keşif yapıldı

AvcılAr'dAki Firuzköy ile
Esenyurt'taki doğan Araslı
Bulvarı'nı birleştiren nok-

tadaki kavşak iBB tarafından 2019 yı-
lında bariyerlerle kapatıldı. Avcılar
Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma
alanı ve polis karakollarına ulaşımın
sağlandığı Esenyurt'tan gelen doğan
Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği
yerdeki sola dönüşün kapatılmasına
tepkiler oldu. istanbul valiliği, iBB,
Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları,
Esenyurt ile Avcılar Belediyesi’ne ya-
pılan başvurular üzerine dönüş yolu 2
ay sonra 18 kasım 2019 tarihinde ye-
niden ulaşıma açıldı. Esenyurt Beledi-
yesi'nin başvurusu üzerine iBB,
geçen aralık ayında dönüş yolunu
tekrar kapattı. Esenyurt kaymakam-
lığı, bu kararın trafik yoğunluğunu art-
tırdığını, dönüş noktasında bulunan
hastaneye ulaşmada büyük gecikme-
lere neden olduğunu belirterek istan-
bul 3'üncü idare Mahkemesi'nde
dava açtı. Bu davaya yakındaki bir
özel hastane de müdahil oldu. Esen-
yurt'tan Avcılar yönünde giden araç-
ların kapatılan yolda çalışan trafik
lambaları nedeniyle gereksiz bekle-
diği, buradan dönemeyen araçların
yoğun trafikte en az 2 kilometre gide-
rek tekrar dönüş noktasına gelebildiği
belirtildi.

Videoyu izletti

istanbul 3’üncü idare Mahkeme-

si’nin aldığı karar üzerine söz ko-
nusu kavşakta keşif ve bilirkişi ince-
leme yaptı. Hakim Buket Özdemir’in
başkanlığındaki keşif ve incelemeye
davacı Esenyurt kaymakamlığı’ndan
temsilci katılmadı. keşif ve incele-
mede iBB Avukatı ramazan vardar,
müdahil davacı hastanenin avukatı
Ümit kaya, mahkemenin belirlediği
bilirkişiler; Yıldız Teknik Üniversitesi
inşaat Fakültesi / Ulaştırma Ana
Bilim dalı üyesi Prof. dr. Halit Özen,
Berna Aksoy ve Abdullah Maltaş
hazır bulundu. Taraflar kavşak ile il-
gili görüşlerini dile getirirken burası
için daha önce verilen kapatma ve
açma gerekçeleri, bölgedeki 112
ekiplerinin acil vakalara müdahalesi,
yakındaki hastaneye gelen ve sevk
edilen acil hasta sayıları gibi verile-

rin de göz önüne alınarak rapor ha-
zırlaması istendi. keşif sırasında
hazır bulunan kavşağın yer aldığı
Esenyurt Namık kemal Mahallesi
Muhtarı Murat cambaz, hemen yan-
larında 112 Acil Sağlık birimi bulun-
duğunu, ihbar durumunda en
yakında yolun karşısındaki 500
metre uzaklıktaki özel hastaneye gi-
debilmek için Avcılar yönüne trafik
yoğunluğunda en az 4-5 dakikalık
yolu kat etmek zorunda kaldıklarını
söyledi. Yakındaki özel hastanenin
ambulans şoförü Önder Edemir de,
acil hasta götürürken çekilen vi-
deoyu hakime izletirken "Avcılar'daki
bir vakaya gidebilmek için bu trafik
yoğunluğunda gereksiz ve çok uzun
mesafe gitmek zorunda kalıyoruz"
dedi.  dHA

Köknel uğurlandı
Psikiyatrinin 'yaşayan arşivi' olarak anılan Prof. Dr. Özcan Köknel (94),
mezunu olduğu ve yıllarca Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak binlerce
doktor yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden son yolculuğuna uğurlandı

FIRINLARA
şok denetim
İstanbul’da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla
ekmek satıldığı ihbar ve şikâyetleri üzerine Maltepe
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ekmek
tarife, fiyat ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri son zamanlarda İstanbul’da ekmeğe
yapılan zamdan sonra Maltepe genelinde fı-

rınlarda fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Maltepe’de
fırınlara yapılan denetimde 240 gram ekmeğin ancak
4,50-TL’ye, 210 gram ekmeğin 4,00-TL’ye satılması ge-
rektiğini ifade eden Maltepe Belediyesi Zabıta ekipleri
Valilik tarafından onaylanan fiyat çizelgesinin dışında
kalan gramaj ve fiyatlar için tespit tutanağı tutuldu. 
Fırıncılara, Valiliğin onayladığı fiyat çizelgesinin 
vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği 
bildirildi. Zabıta yetkilileri tarafından vatandaşlara da
240 gram olan ekmeğin 4,50-TL’ye satın alabilecekleri
bilgisi paylaşıldı.

Tutanak tutuldu

İlçe genelinde birçok fırında eş zamanlı olarak “Ek-
meklerde Gramaj Kontrolü” ve “Piyasa Fiyat Araştır-
ması” denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde
Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı bulunan İstanbul ticaret
Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Fırıncı-
lar Odası tarafından belirlenen ve Valilik tarafından
onaylanan ekmek fiyatlandırmasına uymayan bazı fı-
rınlara yetkililer tarafından ‘‘Zabıta Tespit Tutanağı’’
tutuldu. Tutulan bu tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü’ne
bağlı olarak çalışmakta olan ‘‘Haksız Fiyat Değerlen-
dirme Kurulu’’na rapor edildi. Belirlenen gramaj ve
fiyat çizelgesine uygun olarak satışlarını gerçekleştiren
fırıncılara
zabıta mü-
dürlüğü
ekipleri ta-
rafından
kurallara
uygun satış
yaptıkları
için teşek-
kür edildi. 



U nutulmaz filmleriyle Türk sinemasına
damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt
Arkın, evinde rahatsızlanarak hasta-

neye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belir-
tildi. Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin Liv
Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının
kalbinin durması nedeniyle hastaneye geldiği be-
lirtilerek, şunlar kaydedildi: “Türk sinemasının
değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin
durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hos-
pital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına
rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi
olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kay-
betmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın
ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Çok sayıda taziye mesajı

Ünlü ismin vefat haberi sonrası çok sayıda isim
de taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, “Türk sinemasının usta
aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepi-
mize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın
Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin,
sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin
başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı. TBMM

Başkanı Mustafa Şentop ise “Sinema tarihi-
mizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu
Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ce-
sareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahraman-
larımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin
hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam ede-
cek. Mekanı cennet olsun” dedi. Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Türk
sinemasının unutulmaz jönü, tarihimizdeki kah-
ramanların beyaz perdedeki güçlü yansıması,
Kara Murat'ımız, Malkoçoğlu'muz, Battal Ga-
zi'miz, güzel insan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rah-
met, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza
sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” açık-
lamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu da “Türk sinemasının usta sanatçısı
Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü
duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, aile-
sine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı
diliyorum” dedi.

Film gibi bir hayatı vardı

Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937’de Eskişehir’de
doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır’dı. Eskişe-
hir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra 1961 yı-
lında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1963 yılında ‘Artist’ dergisinin düzenlediği si-
nema yarışmasında birinci oldu. Kariyerindeki
dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1.

Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile 
tanışmasıydı.

İlk filmi Gurbet Kuşları

Askerliği sonrası 1964’te Halit Refiğ’in Gurbet
Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. Filmin fina-
lindeki kavga sahnesi, Arkın’ın kariyerinde
dönüm noktası oldu. Bir süre daha duygusal-ro-
mantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra
Halit Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yö-
neldi. İstanbul’a gelen Medrano Sirki’nde 6 ay
süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendikle-
rini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz
perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce
hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede
avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden
biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden
komediye, macera filmlerinden toplumsal film-
lere değişik türlerde filmler çekti.

Kendisine verilen ödülü reddetti

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film
Festivali’nde (1972) jüri Yılmaz Güney’i Baba fil-
mindeki rolüyle seçti. Daha sonra siyasi baskı-
larla oylama tekrarlandı, Güney’in yerine, ilk
oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla
ikinci olan Cüneyt Arkın En İyi Erkek Oyuncu
seçildi. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü red-
detti. Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk geti-

ren, yö-
netmenliğini Çetin

İnanç’ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kur-
taran Adam zamanla bir kült filme dönüştü.
Arkın; 1980’li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga,
Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon
filmlerinden sonra, 1990’lı yıllarda polisiye dizi-
lere yöneldi. Oyunculuğunun yanı sıra televizyon
sunuculuğu ve köşe yazarlığı da yaptı.

Çok sayıda ödül kazandı

Cüneyt Arkın; 1969’da İnsanlar Yaşadıkça,
1976’da da Mağlup Edilemeyenler filmleriyle
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 1972’de Yaralı
Kurt filmiyle Adana Altın Koza Film Festiva-
li’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.
Arkın’a 1999’da Antalya Altın Portakal Film Fes-
tivali’nde ve 2013’te Sadri Alışık Tiyatro ve Si-
nema Oyuncu Ödülleri’nde Yaşam Boyu Onur
Ödülü verildi. Yine 2013’te Engelsiz Yaşam Vakfı
tarafından Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü
verilen Arkın, 2013’te Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü’nün sahibi olmuştu. Arkın geçen yıl da
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Arkın,
1991’de Anavatan Partisi’nden Eskişehir’de 4. sı-
radan milletvekili adayı olmuş ancak seçileme-
mişti. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına
düzenlenen ve bir grup bilim insanı, aydın ve sa-
natçının katıldığı “İşçi Partisi Hükümeti’nde Gö-
reve Hazırız” kampanyasına katılarak, yeniden
siyaset sahnesinde adını duyurmuştu. 1964’te
Güler Mocan, 1970’de de Betül Işıl’la evlenen
Arkın, üç çocuk babasıydı.

Başucumdaki ekmekle uyudum

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, bir sosyal medya
paylaşımında öğrencilik yıllarını şöyle anlatmıştı:
“İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde okurken ilk iki yı-

lımı
Sir-

keci’de bir
otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçir-
dim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda
da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda ana-
tomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği… Stajımı
yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir du-
ruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni
evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı.
Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda
müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldi-
ğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temiz-
liyordum. Ayda burs parası olarak 60 lira
alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim
zaman ise günde 15 lira kazanıyordum ama ev
sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları
çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına
koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğneme-
den yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda
da kustum. Ekmekleri görünce açlık korkumu
yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kal-
dığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin
üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona baka-
rak uyuyabiliyordum.”

Bekle beni geliyorum

Cüneyt Arkın, çok sayıda filmde beraber oyna-
dığı ve 24 Ocak’ta aramızdan ayrılan Yeşilçam’ın
usta ismi Fatma Girik için de şunları söylemişti:
“İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanı-
rım ben bu acıya… Sen ne iyi insandın. Ne
kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakar-
dın… Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin
yüreğinde… Türk insanın yüreğidir o. Baştan
aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fat-
ma’m bekle beni orada, geliyorum.”
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Gerçek adı 
Fahrettin Cüreklibatır 

olan ünlü oyuncu 1937'de 
Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini
1964'te Güler Mocan ile yapan 

Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı
Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın,

1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu 
evliliğinden de Murat ve Kaan adlı
iki oğlu dünyaya geldi. Asıl mesleği
doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te
oyunculuğa başladı. Birçok filmde

rol alan usta oyuncu, çok 
sayıda da ödül aldı.

Arkın, bir programda da “Atım 
Hasretim’in yanına gömülmek 
istemiştim. Yanlış anlaşılır diye 
korktum. Beni anne ve babamın 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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UKRAYNA Devlet 
Başkanı Volodi-
miz Zelenski, gece 

saatlerinde yaptığı ulusa 
sesleniş konuşmasında 
Belarus vatandaşlarına 
da seslendi. Hem sivillere 
hem de ‘üniformalılara’ 
seslenen Zelenski, “Savaşın 
içine çekiliyorsunuz. Hatta 
Şubat ve bahar aylarında 
olduğundan daha aktif bir 
şekilde. Kremlin haliha-
zırda sizin için her şeye 
karar verdi, hayatlarınız 
onlar için hiçbir değere 
sahip değil. Siz köle 
veya yem olarak 
kullanılan kim-
seler değilsiniz. 
Ölmek zorunda 
değilsiniz. Sizi 
neyin bekle-

diğine sizin adınıza karar 
verilmesini engelleyebilir-
siniz” şeklinde konuştu. 
Belarus halkının savaşı des-
teklemediğini ifade eden 
Zelenski,“Belarus halkının 
Ukrayna’yı desteklediğini 
biliyorum, bizi destekliyor-
lar, kesinlikle bizi, savaşı 
değil. İşte bu yüzden Rus 
liderliği sizi, tüm Belaruslu-
ları, savaşa çekmek istiyor, 
aramıza nefreti ekmek 

istiyor. Artık çok şey Be-
larus’un sıradan insan-
larına bağlı. Bu savaşa 
katılmayı reddedebile-

ceğinizi biliyorum. 
Hayatlarınız 

sadece size ait, 
Kremlin’deki 
birine değil” 
dedi.

BIRLEŞMIŞ 
Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür 

Örgütü UNESCO, 
Portekiz’de yapılacak 
Birleşmiş Milletler 
Okyanus Konferansı’n-
da “Tsunamiye Hazır” 
programını açıklayaca-
ğını duyurdu. UNESCO 
tarafından dün yapılan 
açıklamada, program 
dahilinde 2030 yılına ka-
dar deniz veya okyanus-
ta kıyısı bulunan ülkele-
rin hepsini “Tsunamiye 
Hazır” hale getirileceği, 
30 yıl içinde Akdeniz’de 
1 metreyi aşan tsuna-
mi olacağı belirtildi. 
Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da gelecek hafta 
UNESCO Genel Direk-
törü Audrey Azoulay 
tarafından açılanacak 
tsunami eğitim programı 
dahilinde halihazırda 
Karayipler, Pasifik ve 
Hint Okyanusu bölge-
lerindeki 21 ülkede 40 
topluluğun pilot uygu-
lama olarak eğitildiği 
belirtildi. UNESCO 
açıklamasında Tsuna-
milerin, nispeten seyrek 
meydana geldiğini ancak 

düşünülenden daha sık 
gerçekleştiğini ifade etti. 
Örneğin, ABD’nin ev 
sahipliği yaptığı Pasifik 
Tsunami Uyarı Merkezi, 
yılda ortalama 7 olmak 
üzere 125 tsunami olayı-
nı kaydettiği vurgulandı.

1 metrelik dalga olur
Dünya genelinde tsu-
namilerin çoğunlukla 
Pasifik ve Hint Okyanusu 
bölgelerindeki halkı etki-
lese de istatisklere göre 
gelecek 30 yıl içinde Ak-
deniz’de 1 metreyi aşan 
tsunami dalgasının mey-
dana geleceği öngörüldü. 
UNESCO, tsunamilerin 
yüzde 78’inin deprem 
gibi sismik hareket-
lerden, yüzde 10’unun 
volkanik olaylardan ve 
heyelanlardan, yüzde 
2’sinin ise meteorolojik 
olaylardan kaynaklandı-
ğını vurguladı. UNESCO 
program dahilinde kıyı 
halkının tsunamilere 
karşı hazırlıklı olmalarını 
sağlamak, can kaybını, 
geçim kaynakları ve mal 
kayıplarını en aza indir-
genmesinin amaçlandığı 
belirtildi.

Risk de var fırsat da var
BAKAN Çavuşoğlu, ama-
cın söz konusu fırsatların 
değerlendirilmesi oldu-

ğunu belirterek, “Dolayısıyla 
amacımız, bu fırsatları hem 
ülkelerimizin, halklarımızın 
ve bölgemizin yararına değer-
lendirmektir. Tahıl konusunu 
takip ediyorsunuz. Birleşmiş 
Milletler ile sorunu çözmek 
için yoğun çaba sarf ediyo-
ruz. Sürdürülebilir ve güvenli 
ulaştırma hatlarının ne kadar 
önemli olduğunu bu krizle bir 
kere daha gördük. Bu yüzden 
ulusal ve bölgesel kapasitemizi 
artırmak için önemli yatırım-
lar yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı, TANAP Boru Hattı 
gibi projeler, bölgemizin adeta 
çehresini değiştirdi. Bunları 
Azerbaycan’la, can Azerbay-
can’la birlikte hayata geçirdik. 
Marmararay, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, 1911 Çanakkale 
Köprüsü, Cumhurbaşkanımı-
zın ve Ulaştırma Bakanımızın 
gayretleriyle bu gibi önemli 
yatırımları da Türkiye’de biz 
hayata geçirdik” diye konuştu.

Güçlü şekilde destekliyoruz
Çavuşoğlu, yeni bağlantıların 
açılmasının bölgeye olumlu yan-

sıyacağını altını çizerek, “Enerji 
ve enerji altyapısı alanında iş 
birliğini geliştirmek istiyoruz. 
Yeni bağlantıların açılması, böl-
gemize de olumlu yansıyacaktır. 
Bu bakımdan Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki süreci 
destekliyoruz. Azerbaycan’ın 
batı bölgeleriyle Nahçıvan ara-
sında bağlantı sağlayacak Zen-
gezur Koridoru’nu güçlü şekilde 
destekliyoruz. Koridorun, bir 
an önce açılmasını bekliyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Üç kardeş ülkeyiz
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, 
Azerbaycan ve Kazakistan’ın 
üç kardeş ülke olduğunu 
vurgulayarak, “Türkiye-Azer-
baycan-Kazakistan Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanları forma-
tında ilk defa bugün bir araya 
geldik. Hem bölgesel mesele-
leri hem de ulaştırma konu-
larını kendi aramızda değer-

lendirdik. Görüş alışverişinde 
bulunduk. Azerbaycan ve 
Kazakistan’la ikili ilişkilerimizi 
zaten anlatmaya gerek yok. 
Üç kardeş ülkeyiz. Her alanda 
ilişkilerimizi geliştirmek için 
ikili düzeyde de yoğun çaba 
sarf ediyoruz. Başta Türk Dev-
letleri Teşkilatı olmak üzere, 
uluslararası platformlarda 
da çok yakın iş birliğimiz var. 
Mevkidaşlarımla sık sık bir 
araya geliyoruz” dedi. DHA

İngiltere merkezli Guardian, 
Fransa merkezli Le Monde, 
Almanya merkezli Der Sie-

gel ile ARD Report München 
medya kuruluşları ve Hollandalı 
bilgi edinme üzerine faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşu 
Lighthouse Reports; Yunanis-
tan’a geçmeye çalışan mültecile-
rin uğradığı eziyeti ortaya koyan 
soruşturma raporunu açıkladı. 
Buna göre, Yunanistan polisi 
bazı çetelerle işbirliği yaparak 
mültecilerden bazılarını alı 
koyup bu kişilere Türkiye’den 
Meriç Nehri’ni geçen diğer 
mültecileri zorla dövdürdüğü, 
soydurduğu ve lastik botlarla 

yasadışı bir şekilde nehrin karşı 
kıyısına geri gönderdiği belir-
tildi. Bugün yayınlanan basın 
açıklamasında “Sığınmacılar, 
gözaltı yerlerinden polis kam-
yonlarıyla nehir kıyısına götürü-
lüyor ve burada Yunan polisinin 
gözü önünde kar maskesi giyen 
adamlar tarafından zorla lastik 
botlara bindiriliyorlar. Sonra bu 
maskeli adamlar onları diğer 
tarafa taşıyor” denildi.

Mültecilere saldırıyorlar
Mültecilerin ifadelerine, fotoğ-
raflara ve videolara dayandırılan 
soruşturmada; ‘bazı mültecile-
rin’, alı konularak zorla Yuna-

nistan polisiyle çalıştırılıp 25 
günlük geçici vize karşılığında 
diğer mültecileri soydukları, 
dövdükleri ve saldırdıkları ifade 
edildi. Kendilerine ‘köle’ diyen 
bir mültecinin ifadesine göre, 
bu kişiler operasyonlar arasında 
Meriç Nehri çevresindeki üç 
farklı Yunanistan polis karako-
lunda gözetim altına tutulduğu 
belirtildi. Raporda bu karakollar-
dan iki tanesinin Tychero ve Neo 
Cheimonio olduğu vurgulandı.

Hapse gireceklerdi
Soruşturma raporunda “Gö-
rüştüğümüz altı adamın, geri 
gönderme operasyonları sıra-

sında telefonlarını yanlarında 
bulundurmalarına izin verilmedi. 
Ancak bazıları Tychero’daki 
karakolun içinden bazı fotoğraf-
lar çekmeyi başardı ve diğerleri 
polisle birlikte çalışan Suriyeli 
gangsterin fotoğraflarını çekti. 
Bu görseller, eski kölelerin bize 
anlattığı hikayeleri doğrulama-
mıza yardımcı oldu” ifadelerine 
yer verildi. Raporda “Bassel, 
korkunç bir seçimle karşı karşıya 
kaldığında yarı çıplak, yaralan-
mış ve dövülmüştü. Ya kendisini 
kaçıranlar için, Yunan polisi 
için çalışmayı kabul edecekti ya 
da insan kaçakçılığıyla suçlanıp 
hapse girecekti” denildi.

YUNANYUNANiiSTAN’DASTAN’DA
iiNSANLIK YOK!NSANLIK YOK!
Dünya medyasında önde gelen İngiliz, Fransız ve Alman medya kuruluşları ile Hollandalı bir sivil toplum 
kuruluşunun ortak yürüttüğü ve bugün raporunun yayınladığı mülteci soruşturmasına göre, Yunanistan 
polisinin bazı çetelerle Meriç Nehri’ni geçen mültecilere eziyet uygulayan operasyonlar yaptığı ortaya çıktı

SAVASIN iCiNE 
CEKiLiYORSUNUZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, ulusa sesle-
niş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslenerek, 
“Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar 
aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde” dedi

TARIHININ en ağır 
ekonomik krizini yaşayan 
22 milyon nüfuslu ada 
ülkesi Sri Lanka’da, yakıt 
satışlarına 10 Temmuz’a 
kadar kısıtlama getirildiği 
bildirildi. The Week’in 
haberine göre hükümet, 
10 Temmuz’a kadar 
yalnızca temel hizmetlerin 
verileceğini ve ülke yakıt 
sıkıntısıyla karşı karşıya 
olduğu için diğer tüm 
operasyonların geçici 
olarak askıya alınacağını 
duyurdu. Kabine Sözcüsü 
Bandula Gunawardena, 
“Bugün gece yarısından 
10 Temmuz’a kadar 
yalnızca sağlık, savunma, 
enerji ve ihracat sektörle-
rine yakıt verilecek.” dedi.

Sri Lanka’daki durum
Tarihinin en büyük 
ekonomik kriziyle karşı 
karşıya olan ülkede halk, 
elektrik kesintilerinin 
günde 13 saati bulmasının 
ardından mart sonunda 
protestolarını yoğun-
laştırmıştı. Başbakanlık 

Ofisinin çevresinde 9 
Mayıs’ta toplanan gösteri-
ciler ile hükümet yanlıları 
arasında arbede yaşanmış, 
başkent Kolombo’da 
askeri birlikler göreve 
çağrılmıştı. Muhalefetin 
artan baskısı sonrası Baş-
bakan Mahinda Rajapak-
sa, 9 Mayıs’ta istifa etmiş, 
kabine de feshedilmişti. 
Devlet Başkanı Gotabaya 
Rajapaksa, ülkede daha 
önce 3 dönem başbakan-
lık yapan Ranil Wickre-
mesinghe’yi 12 Mayıs’ta 
başbakanlığa atamıştı. 
Şiddet olayları sonrası 
ülke çapında sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmiş, 
hükümet, protestolar sı-
rasında kamu malına veya 
başkalarına zarar veren 
herkese ateş açılması 
talimatı vermişti.

MÜLTECILERIN Yunanistan’a 
geçmek için insan kaçakçılarına 5 bin 

Euro ödedikleri belirtilen raporda ayrı-
ca “Sınıra yakın Rum köylerinin sakinleri 

de kaçakların polis adına geri itmeler 
yapmasının bölgede ‘bariz bir sır’ oldu-
ğunu ifade etti. Meriç’teki yasak böl-
geye girmelerine izin verilen çiftçiler 

ve balıkçılar, mültecilerin işlerini 
yaparken defalarca gözlem-

ledi” ifadeleri yer aldı. 
DHA

Herkesin
bildiği bariz sır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan 
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Kendi aramızdaki iş birliğimiz, çevre-
mizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor” dedi

SRi LANKA’DA SINIRLAMA
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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-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
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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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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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Irmak’tan yeni bir klip
GÜNCEL

GENÇ ve başarılı 
şarkıcı Irmak Arıcı, 
yeni çalışması “Kim 

Haklı”yı bugün sevenleriyle 
buluşturuyor. Söylediği her 
şarkı ile müzik listelerinde üst 

sıralarda yer alan ve büyük 
beğeni toplayan Irmak Arıcı, 
bu çalışmasında da başarılı 
isimlerle bir araya geldi. Sözü 
ve müziği Oğuzhan Koç ve 
Çağrı Telkıvıran imzalı “Kim 

Haklı”yı söyleyen Irmak 
Arıcı, yine çok beğenilecek 
bir işe imza attı. Sempatik 
ve enerjik halleriyle tanınan 
genç şarkıcı Irmak Arıcı, yeni 
şarkısının klibinde de enerjik 

ve renkli görüntülerine yer 
verdi. Ahmet Can Tekin 
yönetmenliğinde kliplenen 
“Kim Haklı” bugün DMC 
etiketiyle tüm dijital plat-
formlarda yerini alıyor.

Oğlum dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nazan Kesal (52) ile hem diziyi hem de sanat hayatını konuştuk. Tiyatronun kendisi için vazgeçilmez 
olduğunu anlatan Kesal, “Tiyatro benim ilk göz ağrım. Seyirciyle karşılıklı gönüllü bir bağ kurmak çok anlamlı ve çok heyecan verici” dedi

n Son olarak gelecekle ilgili planlarınız ve hayalleri-
niz neler?

Uzun zamandır sinema yapmıyorum. İyi bir senaryo, iyi 
bir yönetmen ve film hayali kuruyorum. Gelecek! Ço-

cuklar ve gençler için çok üzülüyorum. Dünya karanlık bir 
yere doğru gidiyor. Savaşlar, ekonomik kriz içinde gele-

ceğimizi planlamak çok zor. Uzun zamandır gelecek planı 
yapamıyorum. Eskiden yapardım. Çocuklarımız için hayal 

kuruyorum, umudumu tüketmek istemiyorum. Tiyatro 
Poyraz’da Ercan’ın yazacağı yeni oyunu için hazırlanı-
yoruz. Ercan’la çokça tartışıyoruz ve fikir alışverişin-

de bulunuyoruz oyun üzerine.

İyi senaryo 
iyi film

TTiiYATRO YATRO iiLK GOZ AGRIMLK GOZ AGRIM
‘Oğlum’ ile izleyicisi karşısına 

çıkan Nazan Kesal (52) ile 
hem diziyi hem de sanat 

hayatını konuştuk. Habertürk’ten Ay-
tekin Teker’e konuşan Kesal, tiyatro-
nun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu 
belirterek, “Hayranı olduğum ünlü 
Rus yönetmen Tarkovsky sinemayı 
uçağa, tiyatroyu da kuşa benzetir. Bu 
benzetmeyi çok severim. Oyunculuk 
sanatını ilk tiyatroda deneyimledim. İlk 
göz ağrım. Seyirciyle karşılıklı gönüllü 
bir bağ kurmak çok anlamlı ve çok 
heyecan verici” dedi.

n ‘Oğlum’ dizisinden gelen teklifi ka-
bul etmenizdeki etkenler nelerdi? ‘Perma 
Canan’da sizi ne etkiledi?

Hayat biz plan yaparken başımıza 
gelenlermiş. Ben bu sezon için başka 
bir dizi için anlaşmıştım aslında. Bir 
aksilik oldu ve önümüzdeki sezona 
kaldı, ertelendi dizi. Benim de şansım 
Ay Yapım’ın ‘Oğlum’ dizisiyle dön-
dü. Ay Yapım’ın işlerini hep sevdim. 
Şanslıyım, çünkü güçlü bir senaryo, 
güçlü ve yetenekli oyuncularla çok iyi 
tasarlanmış ve yönetilmiş bir projenin 
içinde buluverdim kendimi. En çok da 
‘Perma Canan’ın özgür ruhlu, sıkıntıya 
gelemeyen, başına buyruk, norm dışı 
ilginç karakter olması projeyi kabul et-
memde büyük etken oldu diyebilirim. 
Rolü çok sevdim.

n Canlandırdığınız rolle gerçek karak-
terinizin uyuştuğu noktalar var mı?

Genel anlamda yok ama özgür ruhlu 
olma noktasında birleşiyoruz ‘Ca-
nan’la. Annelik öğrenilen bir şey. Rol-
ler kendimizle de yüzleştirir bizi. Bir 
hesaplaşmanın içine itti beni Canan 
karakteri. Bu dizinin ve tüm rollerin 
seyircide de böyle bir etkisi oldu. Yüz-
leşme… Seyirci için de iyi bir şey aynı 
zamanda. İyileştirici bir yanı da var dizi 
izlerken hesaplaşmanın.

n Sizi bir yapımda rol almaya yönlen-
diren ana unsurlar nelerdir?

Televizyonda ben yapımcının viz-
yonuna ve gücüne çok inanırım. Ay 
Yapım’la daha önce “Analar ve Anne-
ler” projesinde çalışmıştım, şimdi de 
“Oğlum”. Sıralamam gerekirse önce 
senaryo tabii ki, sonra yapımcı, cast ve 
yönetmen.

n Oyunculuk çocukluk yıllarınızdan 
gelen bir arzunuz muydu?

Evet, çocukluk yıllarına dayanır...
n İlk sahne deneyimizi bizimle payla-

şabilir misiniz?
Lise son sınıfta coğrafya öğretmeni-

min teşvikiyle oynadığım “Oyun Bitti” 
oyunuyla ilk kez sahneye çıkmıştım. 
Çok heyecanlıydım ama bir yandan da 
çok mutlu olduğumu hatırlıyorum.

n Uzun yıllardır hem tiyatroda, hem 
sinemada, hem de televizyonda izleyi-
cinizle buluşuyorsunuz. Ama sizin için 
tiyatronun yerinin bambaşka olduğunu 
biliyoruz. Tiyatronun gönlünüzdeki 
yerini betimleyebilir misiniz?

Hayranı olduğum ünlü Rus yönet-
men Tarkovsky sinemayı uçağa, tiyat-
royu da kuşa benzetir. Bu benzetmeyi 
çok severim. Oyunculuk sanatını ilk 
tiyatroda deneyimledim. İlk göz ağrım. 
Seyirciyle karşılıklı gönüllü bir  bağ 
kurmak çok anlamlı ve çok heyecan 
verici.

n Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu-
nun farklı olduğunu dile getiriyorsunuz. 
Bizim için bunu biraz açabilir misiniz?

Tiyatroda oyuncunun, sinemada 
yönetmenin, televizyonda yapımcının 
gücüne ve yeteneğine inanıyorum. 
Tiyatro oyuncuyu merkeze alan bir 
sanat. Oyuncu, oyunun seyirciye ileti-
minde misyonu olan güçlü bir aracıdır. 
Kötü bir oyuncuyla iyi bir tiyatro 
oyunu yapamazsınız ama 
belki film çekebilirsi-
niz. Sinemada kötü 
oyuncu montajın ve 
yönetmenin gücüyle 
ödül bile alabilir. 
Tiyatroda kötü 
bir oyuncuyu 
izlemek işken-
cedir. Diziler üç 
saat sürdüğü için 
bölüm yetiştirme 
telaşı ile çeki-
liyor. Zamanla 
yarışıyor dizi 
sektörü. Bu telaşın 
içinde iyi oyuncu-
lar için oyunculuk 
yapmak zor ama ünlü 
olmak isteyenler için çok 
kolay. Onlar “Ezberi yaptık, 
tipi de oturttuk mu tamam” 
kafasında oldukları için kolay geliyor.

n Kariyerinize baktığımızda tiyatro, 
dizi ve sinemayı aynı anda ilerlettiğiniz 
dönemleriniz var. Bu süreçte birden fazla 
karakteri canlandırmak oyuncu için 
nasıl bir duygu?

Oyunculuk bir bütündür. Kamera-
nın, tiyatronun kurallarını birbirine 
karıştırmamak gerekiyor. İyi organize 
olduğunuzda bazen olabiliyor ama 
olmasa daha iyi olur tabi. Benim 
dizi, film ve tiyatroyu aynı dönemde 
yaptığım çok oldu. ‘Bugünün Saraylısı’ 
dizisinde zengin kırgın, hüzünlü ve 
zarif bir kadın olan ‘Üftade’yi, günün 
sonunda akşam ‘Toz Bezi’ filmindeki 
gecekonduda yaşayan ev işçisi Hatun’u 
oynamak kolay değildi tabii. Gün 

içinde iki farklı sınıftan kadını oynama 
halinin zorlukları vardı. Kışkırtıcı ve 
eğlenceliydi de zorluklarına rağmen.

n Pandemi dönemindeki kısıtlamala-
rın kalkmasıyla birlikte tiyatroya yoğun 
ilgi olduğu söyleniyor. Siz de ‘Yaralarım 
Aşktandır’ oyununuz ile sahnedeniz. 
Oyununuzdan bahsedebilir misiniz?

Aslında pandemi öncesi çok büyük 
bir ilgi oluşmuştu. Tam anlamıyla o 
ilgiyi yakalamış değiliz. Ekonomik se-
bepler çok belirleyici artık. Yoksulluk 
alım gücünü çok etkiliyor. Nitelikli ve 
uygun fiyata bilet satışı yapan tiyatro-
ların seyirci kitlesi yoksulluk sınırın-
da yaşıyor ve tabii ki salonlar eskisi 
kadar dolu değil. Bir yandan da fahiş 
fiyatlara bilet satıp, niteliği tartışılır 
oyunların biletleri tükeniyor. Seyirci 
ve tiyatrolar ikiye bölünmüş durum-
da. Yoksulların tiyatrosu, zenginlerin 
tiyatrosu. Ne yazık ki eşitsiz, adaletsiz 
kültür politikaları sonucu sınıf farkı 

yaratıldı seyircide ve oyunlarda. 
Tiyatronun zenginliği oyunun 

niteliğindedir. Tiyatrodan 
zengin olmak isteyenler 

çoğaldı.400 TL’ye 
bilet satan yeni tiyat-

ro girişimcilerinin 
salonlarının dolu 
olması düşündü-
rücü. Bazı oyunlar 
yeteneği olmayan 
ünlülere kurban 
ediliyor. Karışık 
ve garip bir dö-
nem. ‘Yaralarım 
Aşktandır’ çok 

iyi gidiyor. Herkes 
izleyebilsin diye bilet 

fiyatlarını makul tut-
tum. Seyirciyle buluş-

tukça oynadıkça kendini 
duyuran bir oyun oldu. 

Şebnem İşigüzel’in kaleminin 
gücü, Berfin Zenderlioğlu’nun etkili 
rejisi Furuğ Furuğzad’a farklı bir bakış 
sunuyor. Kadınlara cesaret veren bir 
yaşam öyküsü var oyunumuzun.

n Pandemide sahnelerden ayrı kaldığı-
nız dönemde neler hissettiniz?

Dünyanın sonuna geldiğimizi düşün-
düren bir dönem yaşadık. Hayat durdu 
hepimiz için. Durduk ve düşünmek 
için çok vaktimiz oldu. ‘Bir Zamanlar 
Çukurova’ dizisi için bir sezon Ada-
na-Urla arasında gidip geldim. Pande-
miyi çalışarak geçirenlerdenim. Tiyatro 
yapamamak, tiyatroların kapılarına ki-
lit vurması canımı çok sıktı. Bu ülkede 
gücünü sermayeden almayan bağımsız, 
nitelikli tiyatroların işi çok zor.

n Şimdiye kadar pek çok karakterle iz-

leyici karşısına çıktınız. Sizde yeri başka 
olan ‘keşke o rolü daha da sürdürebilsey-
dim’ dediğiniz bir karakter var mı?

Bugüne kadar çalıştığım bütün ka-
rakterler benim seçimimdi ve severek 
oynadım. Bazılarını özlüyorum tabii. 
‘Kayıp Şehir’in ‘Meryem’i mesela. 
Çok sevdiğim bir diziydi ne yazık ki 
kısa sürdü o iş. Çocukların annesi 
‘Meryem’i doyamadım oynamaya. 
Saçımdaki beyazla oynamak istemiştim 
‘Meryem’i. Dizi bittiğinde uzun süre 
beyazlarımı boyayamadım. ‘Fazilet 
Hanım’ın hikayesine hiç girilmeden 50 
bölümde bitti. Başrol oynuyorsunuz ve 
hikayeniz yazılmıyor. 50 bölüm hika-
yemin yazılmasını bekledim. Tuhaf bir 
durumdu benim için. Yine de en çok 
sevilen, yurt dışına satılan, seyircide iz 
bırakan  bir dizi ve rol oldu.

n Eşiniz de (Ercan Kesal) sizin gibi 
oyuncu. Oğlunuz bu durumdan etkileni-
yor mu? Yani oyuncu olma arzusu var 
mı?

Poyraz yaşı gereği biraz kararsız bir 
dönemden geçiyor. Basketbolcu olacak 
derken ani bir kararla bıraktı sporu. 
Şimdi sırasıyla oyuncu, yazar, müzisyen 
olmak istediğini söylüyor. Bakalım 
yaşayıp göreceğiz... Biz de merak 
ediyoruz.

n Dijital platformların dizi ve film sek-
törüne etkisini nasıl yorunmluyorsunuz?

Dijital platformlar yakın gelecekte 
daha da yaygınlaşıp büyüyecek. Sektör 
oraya doğru evriliyor ve planlar pro-
jeler dijital alana kayıyor bence. Pasta 
bölünecek tabii. Yurtdışı satışları da 
fazlasıyla etkilenecek bu durumdan.

n Bir zaman makinesi olsa hangi 
zamanda yaşamak isterdiniz?

Belki de Yeşilçam filmlerinin etki-
siyle 1950-1960 arası İstanbul’da. Daha 
romantik, incelikli, saygılı, üretken 
insanların arasında olmayı isterdim. 
Yüzyıl başında, işgal yıllarında yine 
İstanbul’da yaşamak isterdim.

n Sanat hayatınızın dışında arta kalan 
zamanlarda size ne yapmak iyi geliyor?

Dizi, tiyatro, eğitmenlik bu ağır 
tempoda pek zaman kalmıyor aslında. 
Yürüyüş yapmak iyi geliyor. Ercan’la 
sabah sohbet ederek yürümeyi seviyo-
rum. Evde yemek yapmayı her zaman 
severim ve bana iyi geliyor.

n Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği 
icra etmek isterdiniz?

Arkeolog ya da şarkıcı olmak 
isterdim. Geçmiş dönemlerden kalan 
arkeolojik kalıntıları bulup ortaya 
çıkarmak bence çok heyecan verici. 
Şarkı söyleyebilecek kadar iyi bir sese 
sahip olmak isterdim. Şarkı söylemeyi 
çok seviyorum.

MURAT Boz ile ilişkisini 
bitirdikten yıllar sonra iş 
insanı Önder Öztarhan 

ile aşk yaşamaya başlayan 
Aslı Enver, aradığı mutluluğu 
bulamadı. Müstakbel kayınva-
lidesi ile de tanışan oyuncunun 
mutluluğu kısa sürdü. İlişkisi 
bittikten sonra kardeşiyle 
tatile çıkan oyuncu, bikinili 
pozlarını da paylaşmayı ihmal 
etmiyor. Aktif olarak kullan-
dığı Instagram hesabında 6,3 
milyon takipçisi bulunan 38 
yaşındaki oyuncu, siyah-beyaz 
bikinisiyle iskeleye uzanarak 
art arda pozlar verdi. Enver’in 
gözlük, balina ve kalp emojisi 
koyarak paylaştığı fotoğraflar 
kısa sürede beğeni ve yorum 
yağmuruna tutuldu.

Bikinili
bir güzel
Geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla 
gündeme gelen güzel oyuncu Aslı 
Enver, bir süredir kardeşiyle tatil 
yapıyor. Sosyal medya hesabını 
aktif olarak kullanan oyuncu, 
plajda siyah bikinisiyle peş peşe 
verdiği pozları paylaştı



Siyah-beyazlı takımın yeni sezon önce-
si ilk çalışmasını yaptığı BJK Nevzat 
Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen 

antrenmanda başkan Ahmet Nur Çebi, basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın-
da adı geçen oyuncuların transfer durumla-
rıyla ilgili olarak son durumu paylaşan Çebi, 
Weghorst transferini bitirmeye yakın olduk-
larını belirterek, “Çok uzayacağını sanmı-
yorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı 
olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğra-
şıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden 
bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde 
ve önceliğimiz onda. Cenk için kapımız her 
zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz 
bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli 
ama her şeyin bir ‘aması’ var” diye konuştu.

Bütçe dengesi önemli
Ahmet Nur Çebi, Galatasaray’a transfer 

olan Abdülkerim Bardakcı’yla ilgili olarak 
ise, “Ekonomimize uymayan hiçbir şeyi yap-
mayacağımızı baştan beri söyledim. Benim 
yönetim tarzım bu. Başarılı bir transfer, eko-
nomisi ile beraber yapılabilmişse başarılıdır. 
Yoksa kim neyi isterse verdiğiniz transferi 
herkes yapabilir. Kağıda imza atıyorsunuz, 
milyonlarca lira ödüyorsunuz ve o insanlar 
size geliyorlar. Bu bir başarı değil. Bunu mi-
nimize ediyorsanız, takım bütçesiyle dengeli 
halde yapıyorsanız o transfer iyi bir transfer-
dir” şeklinde konuştu. 

Türk futbolcular rehavete kapılabilir
Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 

yabancı oyuncu kuralı ile ilgili bir 
çözüm formülü teklif ettiklerini 
ancak kabul görmediğini söyleyen 
Çebi, “14 takım olarak TFF’ye mü-
racaat ettik ve ‘8+3 için teşekkür 
ederiz ama +1 yabancı oynatma 
hakkını verin. Eğer kullanırsak oy-
nadığı maç kadar 100 bin lira ceza 
ödeyelim. Bu paralar da TFF’nin 
kasasında biriksin, yerli oynatana da bunlar 
ödensin şeklinde teklifte bulunduk’ ama 
maalesef kabul görmedi. Bunu doğru bulmu-
yorum. Yerli futbolcuların fiyatları kulüpler 
tarafından karaborsa artırılmaya çalışılıyor. 
Eğer bir şeye ihtiyaç var ise onun fahiş olma-
ması için gereken arzın önünü açmanız lazım. 
TFF bunun önünü açmıyor. Sadece bunu A 
Milli Takıma yerli futbolcunun bulunabilmesi 
için yaptığını ifade ediyor. Türk futbolcula-
rımız ‘nasıl olsa benim formam garanti’ diye 

rehavete kapılacaktır. Bunun 
da Türk futboluna katkı vere-

ceğini düşünmüyorum. Yerli 
futbolcunun oynamasını teşvik 

etmeli, yabancınınkini de ceza-
landırmalısınız. Bunun parasal 

bir değeri olması lazım. O yasak, 
bu yasak demeyle bu işin olacağını 
düşünmüyorum. Konyaspor’un da 

futbolcusunu satarken yerli futbolcu şartı-
nı iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Tebrik 
ediyoruz, haklıdır. Gazetelerde yazıldığı 
gibi bahsi geçen rakamların hem kulübüne 
hem oyuncuya yarısını önermiştik. Bunların 
üzerine rakamlar çıktığı zaman da çekilmeyi 
bildik. Kulübümün başkalarının kullanıp da 
basamak yapabileceği, fiyat artışı sağlayabi-
leceği bir kulüp olarak görülmesini istemiyo-
rum. Bunun için de gerekeni ilk anda yaptık” 
ifadelerini kullandı.

Göztepe’de Halil Akbunar, Bel-
çika yolcusu. Yıllardır kulübün 
sembol isimleri arasında göste-
rilmesine rağmen geçen sezon 
taraftarın gözünden düşen 29 
yaşındaki takım kaptanı, Wes-
terlo’ya transfer olmak üzere

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 

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

BUSENAZ 
bildiğiniz gibi!

Göztepeli Halil Westerlo yolcusu
ADI birçok kulüple anılan 
Halil için en ciddi adayın 
Belçika ekibi olduğu, 

Westerlo’nun Göztepe’de kadro 
dışı kalan kaleci İrfan Can Eğ-
ribayat’ı da transfer edebileceği 
öğrenildi. Altyapısından çıktığı 
Göztepe’de 10 yıldır A takımda 
yer alan kanat oyuncusu Halil, 
2’nci Lig, 1’inci Lig ve Süper 
Lig’de sarı-kırmızılı formayı giy-
di. Bir dönem A Milli Takım’a 
da seçilen Halil Akbunar, geçen 

sezon ligde 32 maçta 4 gol attı. 
Dün Urla Adnan Süvari Tesis-
leri’nde toplanan, yarın sezonun 
ilk antrenmanını yapacak Göz-
tepe’de Lourency’nin sözleşme-
sinin feshedilmesiyle geçen se-
zondan kontratı süren 4 yabancı 
kaldı. Arslanagic kulüp ararken, 
Mihojevic, Baku ve Tijanic’le 
de yolların ayrılmasına kesin 
gözüyle bakılıyor. İngiltere Pre-
mier Ligi’ndeki Southampton’un 
da sahibi olan Rasmus Ankar-

sen’in şirketi Sports Republic’in 
Göz-Göz’e portföyündeki 8 yeni 
yabancıyı getirmesi bekleniyor. 
Altay’dan ayrılıp geçen günler-
de Southampton’a imza atan 
Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in 
adı da iyi tanıdığı Göztepe’ye 
kiralık gelebileceği şeklinde 
anılıyor. Ankersen, Lis’i geçen 
sezon Gürsel Aksel Stadı’ndaki 
Göztepe-Altay derbisinde izleyip 
beğendikten sonra İngiltere’ye 
götürmüştü.

WEGHORST’A
COK AZ KALDI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki 
Wout Weghorst’un transfer durumuyla alakalı Wout Weghorst’un transfer durumuyla alakalı 
olarak, “Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün olarak, “Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün 
içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, 
şu anda kulübüyle uğraşıyoruz” dedişu anda kulübüyle uğraşıyoruz” dedi

Umarım Umarım 
karardan dönerlerkarardan dönerler

TFF’nin aldığı kararın rekabeti orta-
dan kaldıracağının altını çizen Başkan 
Çebi, şöyle konuştu: “Rekabet olmaz-

sa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti 
ortadan kaldıracak bu kararı desteklemiyo-
rum. Hepimiz zor durumdayız, her kuruşa 
ihtiyacımız olan bu dönemde yerli futbolcu 
mecburiyeti getirip kulüplerin cebinden fazla 
para çıkmasına sebep olacak bir kararı des-
teklemiyorum. Bunu federasyon başkanına da 
söyledim ama sonuç şu an için olumsuz. Uma-
rım bu kararlarından bir an önce dönerler. 
Çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. 
Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Ortada 
20 tane takım var. Bunların 3’er yerli oynatma 
mecburiyeti, bir de 4-5 yedek oyuncuyla ra-
kam 100 oluyor. 100 tane yerli futbolcu varsa 
listeyi siz getirin. Bu, zaman içinde olabilir 
ama bugün markette takımların kullanabi-
leceği 100 tane yerli oyuncu yoksa o zaman 
uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz.”  
Öte yandan Çebi, sol bek için arayışlarının 
devam ettiğini ve Tayfur Bingöl’ün bir alter-
natif olduğunu belirtti. Başkan Çebi, Rıdvan 
Yılmaz’ın transferi konusunda da Almanya 
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile gö-
rüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Hoca çağırdı Bruma geldi
Bruma, “Transfer sürecimde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi beni istedi-
ğini söyledi ve kulübün hedeflerinden bahsetti, bende gelmek istedim.” dedi

SAMANDIRASAMANDIRA  Can Bartu Can Bartu 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenmanın ardından dü-antrenmanın ardından dü-

zenlzenlenen basın toplantısında basın 
mensuplarının sorularını yanıtla-
yan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 
“Kendi potansiyelimi biliyorum. 
Öncelik olarak hedefim takıma 
yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 
yüzüme ulaşacağıma inanıyorum. 
Bizim için önemli olan şey ilk resmi 
maça en iyi şekilde hazır olmak. Bu-
nun için en üst seviyede çalışmaları 
sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Yeni sezon için çalışmalara başla-
dıklarını ve önemli hedeflere ulaş-
mak istediklerini vurgulayan Bruma, 
şöyle devam etti: “Hep birlikte yeni 

sezona başladık. Takım gerçekten 
çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu 
sezon ulaşmak istediğimiz hedefler 
var, bunun için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Yeni bir sistemle oynu-
yorum, alışmaya çalışıyorum. Yeni 
takım arkadaşlarım var, onlara da 
alışmam gerekiyor. Zaman ilerledik-
çe her şey yoluna girecektir. Türki-
ye’ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu 
an daha tecrübeliyim. Hem saha içi, 
hem saha dışında daha olgunum. İyi 
bir yolda olduğumu düşünüyorum.”

Fenerbahçe büyük bir kulüp
Bruma, transfer sürecinde teknik 

direktör Jorge Jesus’un önemli bir 
rolü olduğunu dile getirdi. Jesus’un 

kendisini aradığını ve takımda 
görmek istediğini anlatan Bruma, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Transfer 
sürecimde hocamızdan bir tele-
fon aldım. Kendisi beni istediğini 
söyledi ve kulübün hedeflerinden 
bahsetti, bende gelmek istedim. 
Fenerbahçe büyük bir kulüp. Takı-
ma yardım etmek için buradayım. 
Umarım oyuncular en iyi perfor-
mansında olur ve hedeflerimize 
ulaşırız. Ben burada vaatler vermek 
istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi 
şekilde sürdürüp hedeflere ulaşmak 
istiyorum. Taraftarlar oyun stilimi 
biliyor, yavaş yavaş performansıma 
ulaşacağım.”

MEHMET Ali Yılmaz 
Tesisleri’nde teknik direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde 

basına kapalı yapılan çalışmada, 
az sayıda oyuncu yer aldı. Isınma 
koşularıyla başlayan antrenmanda 
mobilizasyon, denge, pas, 5’e 2 ve 
geniş alan oyun çalışmaları yapıldı. 

Trabzonspor, gerçekleştireceği çift 
antrenmanla hazırlıklarını sürdüre-
cek. Bordo-mavililer, kendi tesisle-
rindeki çalışmaları tamamladıktan 
sonra 4 Temmuz’da Slovenya’ya 
giderek 17 Temmuz’a kadar yurt 
dışı kampının ilk etabını gerçek-
leştirecek. Karadeniz ekibi, 20-29 

Temmuz tarihlerinde Avusturya’da 
gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap 
kamp çalışmalarının ardından 

Demir Grup Sivasspor ile oynaya-
cağı Turkcell Süper Kupa maçı için 
İstanbul’a dönecek.

CEZAYIR’DE düzenlenen 19. 
Akdeniz Oyunları’nda boks 
branşındaki mücadelelerle devam 

etti. Muhammed Boztepe  Oran kentin-
de gerçekleştirilen organizasyonda milli 
boksörler ringe çıktı.

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz 
Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı 
Sırp Nikolina Gajic’i yenerek yarı finale 
yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse-
naz, yarı finalde İtalyan rakibi Melissa 
Gemini ile karşı karşıya gelecek. Orga-
nizasyonda 63 kiloda Kerem Özmen, 
son 16 turunda Bosna Hersekli rakibi 
Luka Veljovic’i yenerek çeyrek finale 
yükseldi. Kerem, çeyrek finalde Cezayirli 
Yahia Abdelli ile karşılaşacak. Kadınlar 
54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda 
Tunuslu Amel Chebbi ile mücadele etti. 
Rakibini yenen Hatice, çeyrek finalde 
İtalyan Sirine Charaabi ile eşleşti.

Erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun, 
son 16 turunda Suriyeli Abd Alhameed 
Youssef’i yenerek çeyrek finale yükseldi. 
Kaan, çeyrek finalde Vladimir 
Mironchikov ile mücadele 
edecek. Öte yandan, 60 
kiloda Hakan Doğan, 75 
kiloda Serhat Güler, 69 
kiloda Necat Ekinci, 91 
kiloda Burak Aksın 
ve +91 kiloda Uğur 
Aydemir rakiplerine 
yenilerek organi-
zasyona veda etti.

Fırtına sahaya indiFırtına sahaya indi
Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trab-Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trab-
zonspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladızonspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı



SÜPER Lig ekiplerinden 
Alanyaspor , geçen 
sezon Almanya ekibi 

Greuther Fürth takımında 
forma giyen Mert Yusuf Torlak 
ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 
Alanyaspor’un tesislerinde düzenle-
nen imza töreninde konuşan başkan 
Hasan Çavuşoğlu, “Takımımızın ilk 
transferini Almanya’nın Greuther 
Fürth takımında oynayan Mert Yusuf 
Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden 
bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem 

kendisine hem de Alanyaspor’u-
muza hayırlı uğurlu olsun. Mert 
kardeşim de burada ağabey-
leri gibi kendisini geliştirecek. 
Hedefleri için çok çalışıp 

gelecekte iyi yerlere geleceğine 
inanıyorum” dedi. Akdeniz ekibinin 

yeni oyuncusu Mert Yusuf Torlak ise 
Alanyaspor’a transfer olduğu için çok 
mutlu olduğunu belirterek, “Alan-
yaspor’a gelmekle en doğru kararı 
verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her 
şey istediğimiz gibi olur” diye konuştu.

TRANSFER çalışmaları-
na son sürat devam eden 
Beşiktaş , gündemine 

yeni bir yıldızı aldı. Siyah-beyaz-
lılar, Gedson Fer-
nandes’in yanına 
hücum yönü daha 
kuvvetli olan bir 
8 numara bakar-
ken, aradığı ismi 
İspanya’da buldu. 
Kara-Kartal, geçen 
sezonu Borussia 
Dortmund’da kiralık 
olarak geçiren, bonser-
visi Real Madrid’de olan 
Reiner için nabız yokluyor. 
Real Madrid’in geçen 
sezon Brezilya temsilcisi 
Flamengo’dan tam 30 milyon 
Euro ödeyerek kadrosuna 
kattığı yıldızı 2 yıllığına kirala-
mak isteyen yönetim, şartları 
zorlayacak. Portekiz basınına 
göre 20 yaşındaki Sambacı ile 
Benfica da ilgileniyor. İki kulüp 
de La Liga devini ikna etmeye 

çalışıyor. Beşiktaş 
Teknik Direktörü 

Valerien İsmael’in 
de “Talisca’yı unut-
turur” dediği yıldız 
isim geçen sezon 
Borussia Dort-
mund’da 20 maça 

çıktı. Piyasa değeri 8 
milyon Euro olan Rei-
ner’in 2026 yılına kadar 
sözleşmesi bulunuyor. 
Reiner’i Fenerbahçe 
Teknik Direktörü Jor-
ge Jesus’un da çok 
istediği belirtiliyor. 

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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CYLE Larin’le yollarını ayıran 
ve Alex Teixeira’dan beklediği 
verimi alamayan siyah-beyazlı 

takım, kanatlar için daha önce birçok 
oyuncuyla temas kurmuştu. Teknik 
patron Ismael’in son olarak Christian 
Fassnacht’ın ismini yönetime bildirdi-
ği öğrenildi. Christian Fassnacht sağ 
ve sol kanadın yanı sıra orta sahada 
da görev yapabiliyor. Young Boys 
formasıyla bu sezon 28 maça çıkarken 
12 gol, 4 asiste imza atan 1.85 boyun-
daki tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli 
Takımı’nda forma giyiyor.
Valerien Ismael’in, golleri ve asistle-
riyle hücuma ciddi katkı veren Fass-
nacht’ı “joker” olarak düşündüğü ak-
tarıldı. Siyah-beyazlı hocanın transfer 
edilmesi halinde İsviçreli oyuncuyu 
birçok farklı pozisyonda görevlendir-
menin hesaplarını yaptığı vurguladı. 
Beşiktaş , kulübüyle 1 yıl sözleşmesi 

kalan Christian Fassnacht için kısa 
süre içinde Young Boys’a resmi teklif 
yapacak. Siyah-beyazlılar, başarılı 
oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük 
bir bonservis bedeli karşılığında 
transfer etmeyi planlıyor. Kartal’da 
kanatlar için düşünülen bir başka 
isim Jovane Cabral’ın transferi ise 
askıya alındı. Bonservisi Sporting’de 
bulunan Cabral’ın sakatlık sorunları 
nedeniyle şu an için düşünülmediği 
aktarıldı.

28 maçta 12 gol attı
Christian Fassnacht kanatlarda 
görev yapmasına rağmen yüksek skor 
gücüyle de dikkat çekiyor. İsviçreli 
futbolcu geride kalan sezon Young 
Boys’da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 
12 kez havalandırırken, 4 kez de asist 
yaptı. İsviçre Milli Takımı formasını 
15 kez giyen Fassnacht 4 gol kaydetti. 

FASSNACHT GELEBiLiR

İSTENMEYEN ADAM
Galatasaray ‘a 2020 yazında 

transfer olan Emre Kılınç, büyük 
bir sükseyle kadroya katılmıştı. 

Sivasspor formasıyla Mert Hakan 
Yandaş ile geçirdiği harika sezonun 
ardından tüm büyük takımların 
gözdesi haline gelen milli futbolcu 

için özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe 
büyük bir yarışa girmişti.  Mert Hakan 
Yandaş Fenerbahçe’yi tercih ederken, 
Emre Kılınç transferinde mutlu sona 
ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. 12 
Ağustos 2020 tarihinde Emre’nin trans-
feri resmen açıklanmıştı.

Performansı kötü değil
Emre, Galatasaray’da aslında kötü se-
zonlar geçirmedi. İlk sezon ana planday-
dı ve 31’i ilk 11’de olmak üzere 41 maçta 
görev yaptı. 4 gol, 4 asistle 2020-21 sezo-
nunu tamamlayan Emre hem merkezde 
hem kanatta görev yaptı.

37 maçta oynadı
Geçen sezon ise 18’i ilk 11 olmak üzere 
37 maçta forma giyen Emre Kılınç, 5 
gol atıp 2 asist kaydetti. Her zaman belli 
wbir wortalamanın üzerinde oynayan 
Emre’nin algısı ise performansı kadar 

yüksek olmadı. Dolayısıyla 27 yaşındaki 
futbolcu sarı kırmızılı takımda gözden 
düşmüş görünüyor.

İyi bir teklif gelirse satılacak
Yeni sezonda teknik direktör Okan 

Buruk’un A planında 
olmayan Emre, iyi bir 
teklif gelirse satılacak. Daha 
önce Avrupa dahil birçok 
kulüpten teklif alan Emre’yi 
kulübü bırakmamıştı. 

Galatasaray’da gözden çıkarılan isimlerden biri Fenerbahçe ile girilen transfer mücadelesi 
sonrası kadroya katılan Emre Kılınç oldu. Milli futbolcu, yeni sezonda A planında yer almıyor

Kartal transferde gözünü Christian Fassnacht’a çevirdi. Teknik Direktör Valerien Ismael’in Young 
Boys’ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirlendi

JORGE Jesus yönetiminde-
ki Fenerbahçe , yeni sezon 
öncesi transfer çalışmalarını 

sürdürüyor. Geride kalan sezonun 
devre arasında da gündeme gelen 
sol bek transferi için bu kez Giusep-
pe Pezzella ismi öne çıkmış du-
rumda. Sky Sport’un haberine göre 
Fenerbahçe, Pezzella için devreye 
girdi. Hatta Bologna’ya transfer 

olması beklenen oyuncu için Fener-
bahçe’nin kısa süre içerisinde tek-
lifini sunacağı aktarıldı. Bonservisi 
Parma’da olan 24 yaşındaki sol bek, 
geride kalan sezonu kiralık olarak 
Atalanta’da geçirmişti. Atalanta 
formasıyla geçtiğimiz sezon 
29 maçta süre alan İtalyan 
oyuncu, 3 asistlik de skor 
katkısı sağladı. 

REREiiNER NER 
operasyonuoperasyonu

Beşiktaş’ta Valerien Is-
mael’in, “Talisca’yı unut-
turur” dediği Reiner için 
operasyon başladı

iRFAN CAN 
TERCiHiNi YAPTI

Yeni sezonda Spor Toto 
1. Lig’de mücadele edecek 
olan Göztepe ’de, kadro 

planlamasında düşünülmeyen 
24 yaşındaki file bekçisi İrfan 
Can Eğribayat için Süper Lig 
‘den birkaç kulüp nabız yok-
lamıştı. Genç file bekçisi için 
son olarak Adana Demirspor, 
İzmir temsilcisinin kapısını 
çaldı. Mavi-lacivertlilerin, 
Göztepe’ye 1.2 milyon Euro 
bonservis bedeli tek-
lifte bulunduğu, İr-
fan Can’a da 3 yıllık 
sözleşme sunduğu 
öğrenildi. Futbola 

Adanaspor altyapısında başlayan 
ve profesyonel olan İrfan Can 
Eğribayat’ın teklifi sıcak karşıladı-

ğı öğrenildi. Pürüz çıkmaması 
halinde transferin önümüzdeki 
günlerde açıklanması bekleni-

yor. Geçtiğimiz sezonun 32. 
haftasında 2-0 biten 

Alanyaspor mücade-
lesinde bitiş düdü-
ğünün ardından 
Göztepe taraftarı 
ile tartışmaya giren 
İrfan Can Eğribayat, 

takımda kadro dışı 
bırakılmış ve kulüple 
bağlarını koparmıştı. 

Göztepe’nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile 
anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor

PEZZELLA’YA TEKLiF!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin 
geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta’da geçiren Giuseppe geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta’da geçiren Giuseppe 
Pezzella için devreye girdiği belirtildi. Parma’dan ayrılması bekle-Pezzella için devreye girdiği belirtildi. Parma’dan ayrılması bekle-
nen Pezzella için Fenerbahçe’nin teklifini sunacağı aktarıldınen Pezzella için Fenerbahçe’nin teklifini sunacağı aktarıldı

SÜPER Lig ekiplerinin 
transfer gündemini meşgul 
eden isimlerin başında Haris 

Seferovic geliyor. Benfica’nın 
golcü oyuncu için istediği 
bonservis bedeli belli oldu. 

Beşiktaş görüşmelerinde bonservis 
için 10 milyon Euro seviyesinde bir 
talebi olduğu iddia edilen Benfica, 
A BOLA’nın haberine göre net 
8 milyon Euro talep ediyor. Aynı 
haberde Beşiktaş’ın Seferovic ile 
anlaşma sağladığı ve bu bonservis 
talebini sunan Benfica ile anlaş-
mak adına uğraş verdiği aktarılı-

yor. Beşiktaş’ın Benfica ile yaptığı 
görüşmelerden olumlu sonuç 
çıkmaması nedeniyle Galatasaray 
‘ın da transfer için devreye girdiği 
iddia edilmişti. A BOLA ise Jorge 
Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 
‘nin İsviçreli forvet için verilen 
transfer yarışında hâlâ devrede ol-
duğu belirtiliyor.   Şu an için Türk 
takımlarının Seferovic ile anlaşma 
noktasında değil kulübü Benfi-
ca’nın bonservis talebi konusunda 
sıkıntı yaşadıkları ve transfer adına 
uygun bir zemin arandığı ifade 
ediliyor. 

İsmi Beşiktaş, Fenerbahçe ve İsmi Beşiktaş, Fenerbahçe ve 
Galatasaray ile anılan Haris Se-Galatasaray ile anılan Haris Se-
ferovic için Benfica’nın tam ola-ferovic için Benfica’nın tam ola-
rak talep ettiği bonservis bedeli rak talep ettiği bonservis bedeli 
öğrenildi. Özellikle Beşiktaş’ın öğrenildi. Özellikle Beşiktaş’ın 
Seferovic ile anlaşmaya vardığı Seferovic ile anlaşmaya vardığı 
fakat Benfica’nın bonservis fakat Benfica’nın bonservis 
talebi karşısında görüşmelerin talebi karşısında görüşmelerin 
sürdüğü ifade edilmektesürdüğü ifade edilmekte

            HARHARiiS SEFEROVS SEFEROViiCC  
                            BBiiLMECESLMECESii

Almanya’dan Alanya’ya

Cimnastikçiler 
gururlandırdı

TÜRK sporuna son yıllarda isimlerini altın 
harflerle yazdıran İzmirli cimnastikçiler, Ak-
deniz Oyunları’nda yine tarihi bir başarı elde 

etti. Cezayir’de 25 Haziran’da başlayıp 5 Temmuz’a 
kadar sürecek 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda sahne 
alan erkek cimnastikçilerimiz, takım halinde ilk kez 
altın madalyayı elde etti. İzmirli cimnastikçiler, Ak-
deniz Oyunları tarihinde ülkemize takım halinde ilk 
madalyayı kazandırdı. Dünya ve Avrupa şampiyonu 
İbrahim Çolak, çifte Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 
2020 Olimpiyatları üçüncülüğü bulunan Ferhat Arı-
can, Dünya ikincisi Ahmet Önder, Mısır asıllı Adem 
Asil ve Sercan Demir’den oluşan, antrenörlüğünü 
İzmirli Yılmaz Göktekin’in yaptığı milliler takım 

halinde 251,25 puan-
la İtalya, İspanya ve 
Fransa gibi dev ülkeleri 
geride bıraktı. Sporcu-
larımız seçmelerinde 
bireysel finallere de 
yükselerek yeni madal-
yalara göz kırptı.



“VİCTORİA’S Secret”tan emekli 
olan model Alessandra Ambrosio 
(41), tatil sezonunu Marmaris’te açtı. 
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye 
gelen Ambrosio, denizin ve güneşin 
tadını çıkardı.  Hem iş hem de tatil 
için Marmaris’i tercih eden Brezil-
yalı model, plajdan fotoğraflarını da 
sosyal medya hesabından yayınlamayı 
ihmal etmedi. İskelede vakit geçir-
diği anları Instagram hesabından 
takipçileriyle paylaşan Alessandra 
Ambrosio, gönderisine Tarkan’ın 
“Kuzu Kuzu” şarkısı eklemeyi ise 
ihmal etmedi.

Yıllar geçtikçe iyi oldum
Öte yandan Ambrosio, geçtiğimiz haf-
talarda giyim tarzı ve gardırobundaki 
parçalarla ilgili konuşmuştu. Ünlü mo-
del, “Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl 
gelişti?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Sanırım oyun oynamaktan ve ruh 

halime göre gitmekten ya da duruma 
uyum sağlamaktan hala mutluyum 
bu yüzden görünüşümle her zaman 
eğlendim. Ama bence değişimin içsel 
olduğunu düşünüyorum. Yıllar geç-
tikçe daha iyi oldum. Kim olduğum-
dan ve kendimi nasıl sunduğumdan 
eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli 
hissetmeden görünümleri deneyebilir 
ve deneyebilirim.”

Brezilyalı top model 
Alessandra Ambrosio, 
Türkiye’ye geldi. 
Ambrosio’nun Mar-
maris’te tatil yaptığı ortaya çıktı. Ünlü 
model, plajdan görüntülerini Tarkan’ın 
‘Kuzu Kuzu’ şarkısı eşliğinde paylaştı

Ünlü oyuncu Nefise Karatay, 
Bağcılar’da yapılan 300 konut-
luk Güneşli Homes Projesi’nin 

tanıtımına katıldı. Bir bloğu sosyal 
tesislere ayrılan projeyi çok beğendiği-
ni kaydeden Karatay, firma tarafından 
Sarıyer’de yapılacak projeden de daire 
almak istediğini söyledi. Proje açılışına 
katılan eski manken, oyuncu ve sunucu 
Nefise Karatay “Çok güzel bir proje 
önemli ve kaliteli inşaat firmalarının 
yeni binalar yapmasını, yeni yerleşim 
alanları oluşturmasını çok değerli bu-
luyorum. Çok ilgimi çekti. Sarıyer’deki 
yeni projeleri için de görüşüyoruz. Ben 
şimdiye kadarki planlarımı akıllıca yap-
maya gayret ettim. Sarıyer’deki projeyi 
de çok beğendim oradan bir ev almak 
istiyorum. Aslında en akıllısı mülk almak 
diye düşünüyorum. Mülk fiyatları zaten 

inanılmaz değerlendi. Ben iki sene önce 
bir ev almıştım. Şimdi anneciğim oturu-
yor içinde. Aldığım fiyatın iki katı olmuş 
ev inanamadım. Yani müthiş artmış. O 
yüzden bence mülke yatırım yapmak 
çok karlı. Bu parayı bankada tutsaydım 
eminim ki bu kadar değerlenmezdi. Mül-
ke yatırım yapmayı şuanda en akıllıca 
yatırım olarak buluyorum” dedi.

Küçük bir tatil yapacağım
Bir televizyon kanalında yapığı gün-
düz kuşağı hafta sonu bir programına 
da değinene Karatay, “İyi gidiyor tatil 
yapamıyorum şuanda. Çocuğum yüzme 
kursunda, onunda yarışları, antren-
manları var. Bana tatil olmadı. Her gün 
çocuğu okula götürüyorum. Halen yaz 
moduna giremedim. Kızım Maya’nın 
da yüzme takımı çok önemli. O da çok 
heyecanlı. Bayram zamanı küçük bir tatil 
yapacağız” dedi.
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Ünlü oyuncu Nefise Karatay, Bağcılar’da bir inşaat 
projesi tanıtımına katıldı. Projeyi çok beğendiğini 
kaydeden Karatay, yatırım olarak konutu tercih 
ettiğini söyleyerek “En akıllısı mülk almak diye 
düşünüyorum. Mülk fiyatları inanılmaz değerlen-
di. 2 sene önce aldığım ve annemin oturduğu evin 
fiyatı iki katına çıkmış. Yani müthiş artmış. Bence 
mülke yatırım yapmak çok karlı” dedi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “26 Haziran Dünya Uyuşturucuy-
la Mücadele Günü”nde İstanbul’da bir ilk olan Bağımsızlık Köyü’nde Liman 
Ayık Yaşam Derneği’nde tedavi gören bağımlı bireylerle bir araya geldi

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Bu köyde bağımlılık yok

MARMARiS’TE BiR 
GUZEL

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Secret”tan emekli Secret”tan emekli 
olan model Alessandra Ambrosio olan model Alessandra Ambrosio 
(41), tatil sezonunu Marmaris’te açtı. (41), tatil sezonunu Marmaris’te açtı. 
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye 
gelen Ambrosio, denizin ve güneşin gelen Ambrosio, denizin ve güneşin 
tadını çıkardı.  Hem iş hem de tatil tadını çıkardı.  Hem iş hem de tatil 
için Marmaris’i tercih eden Brezil-için Marmaris’i tercih eden Brezil-
yalı model, plajdan fotoğraflarını da yalı model, plajdan fotoğraflarını da 
sosyal medya hesabından yayınlamayı sosyal medya hesabından yayınlamayı 
ihmal etmedi. İskelede vakit geçir-ihmal etmedi. İskelede vakit geçir-
diği anları Instagram hesabından diği anları Instagram hesabından 
takipçileriyle paylaşan Alessandra takipçileriyle paylaşan Alessandra 
Ambrosio, gönderisine Tarkan’ın Ambrosio, gönderisine Tarkan’ın 

maris’te tatil yaptığı ortaya çıktı. Ünlü maris’te tatil yaptığı ortaya çıktı. Ünlü 
model, plajdan görüntülerini Tarkan’ın model, plajdan görüntülerini Tarkan’ın 
‘Kuzu Kuzu’ şarkısı eşliğinde paylaştı‘Kuzu Kuzu’ şarkısı eşliğinde paylaştı

MARMARMARMARiS’TE BiR 
GUZELGUZEL

29 HAZİRAN 202229 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA

AKLI OLAN AKLI OLAN 
MULKMULK
ALSIN!ALSIN!

Ünlü isim Nefise Karatay, Ünlü isim Nefise Karatay, 
günümüzde yapılabilecek günümüzde yapılabilecek 

en akıllı yatırımın mülk en akıllı yatırımın mülk 
sahibi olmak olduğunu sahibi olmak olduğunu 

söyledi.söyledi.

Ultra lüks bir proje
YAKIN zamanda daha 
donanımlı projeler 
yapacağını belirten 
Gönen Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Orhan Gönen “İstan-
bul Güneşli de Güneşli 
Homes projemizin sa-
tış açılışlını yapıyoruz. 
Projemiz toplamda 9 
bin metrekare alandan 
oluşmaktadır. Bu alan 
içerisinde 5 bloğumuz 
bulunmaktadır. Bir 
blok tamamen sosyal 
tesislere ayrılmıştır. 
Geriye kalan bloğumuz 
3+1 2+1 daire olarak 
289 konuta sahiptir. 
Bağımsız 12 işlerimiz 
bulunmaktadır. Proje-
miz bölgenin en güzel 
lokasyonlarından biri” 
diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR Beledi-
yesi’nin geleneksel hale 
gelen yaz etkinlikleri 
doludizgin devam ediyor. 
Başakşehirliler, yaz etkin-
likleri kapsamında Bah-

çeşehir Gölet’teki Umut 
Akyürek konserinde bir 
araya geldi. Başakşehir-
liler, sevilen sanatçının 
şarkılarına eşlik ederek 
doyasıya eğlendi. 

Umut Akyürek coşturdu

TÜRKİYE’DE tarımla terapi yöntemi-
nin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk 
proje olan Bağımsızlık Köyü’nde, bağım-
lı bireylerle sohbet eden Başkan Deniz 
Köken, terapi bahçesinde ekim yapıp, 

seramik 
atöl-
yesine 
katılıp, 
manej 
alanında 
at bindi. 
İstanbul 
Cumhu-

riyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsul-
tan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, 
Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Der-
neği işbirliği ile hayata geçirilen Bağım-
sızlık Köyü, madde bağımlılarına umut 
olmaya devam ediyor. Kemerburgaz’da, 
yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare 
alana kurulan Bağımsızlık Köyü’nde 116 
bağımlıya 341 kez atölye faaliyeti hizmeti 
verildi. 2021-2022 yılları arasında ise üç 
bireysel bir grup terapisi olmak üzere 
184 kişi Bağımsızlık Köyü Bireysel ve 
Grup Terapi Hizmetinden faydalandı.


