
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahal-
lesi sakinleri kentsel dönüşüm

için anlaştıkları İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendi-
lerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattı-
ğını öne sürerek protesto gösterisinde
bulundu. Mahalle sakinlerinden
Harun Kaya hafta içi her gün 10.00-
16.00 saatleri arasında pandemi nede-
niyle sınırlı sayıda hak sahibi ile İBB
Saraçhane Binası karşısında “Kentsel
Dönüşüme Adalet Nöbeti” tutacakla-
rını da söyledi. I SAYFA 9
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ADALETSİZ BİR SÖZLEŞME

İBB önünde
adalet nöbeti

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, partisinin grup 

toplantısında konuştu. Uyuşturucu
kullanırken görüntüleri ortaya çıkan
ve ticari faaliyetleriyle gündeme 
oturan AKP'li büro personeli Kürşat
Ayvatoğlu'yla ilgili açıklama yapan
Kılıçdaroğlu, “AKP'nin yarattığı
gençler var. Her türlü yolsuzluğu,

vurgunu görü-
yorlar. Benim
neyim eksik
diyor. Hırsızı 
büyükelçi yapı-
yorlarsa beni de
yükseltirler diyor.
Ortaya çıkan
tablo tepeden tır-
nağa bir vurgun
tablosudur” dedi. 
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İKTİDARA YÜKLENDİ

Tepeden tırnağa
vurgun tablosu

YIL: 16          SAYI: 4930        FİYAT: 75 Krş 31 MART 2021 ÇARŞAMBAGÜNLÜK sİYAsİ GAZETE

SAYFA 4Pınar HOLT

En büyük 
gücümüz...

SAYFA 9Ayhan ONgUN

Çocuklar
kurban edildi

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İSKİ’nin

ortaokul ve lise öğrencile-
rine yönelik düzenlediği
resim yarışmasında dere-
ceye giren öğrencilere
ödüllerini verdi. Burada
konuşan ve Kanal İstan-
bul'a sert eleştiriler yönel-
ten İmamoğlu, “Beton

Kanal ile İstanbul’un ger-
çekten büyük bir tahribata
sebep olacak bir sürecinin
başlangıcını yapanlara
karşı mücadelemizi sürdü-
rüyoruz. Bu, uzun soluklu
bir mücadele olacaktır.
Karşı durmak sorumlulu-
ğumuzdur” ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 5

Esenyurt Akşemsettin Ma-
hallesi 284'üncü sokaktaki

asfalt yolda geçtiğimiz günlerde in-
şaat çalışmaları başladı. Yol demir
paravanlarla kapatıldı. Cami, sağlık
ocağı ve okullara çıkan yolun kapan-
ması üzerine mahalle sakinleri tepki
gösterdi. Akşemsettin Mahallesi

Muhtarı Nurhan Çetin, mağdur 
olduklarını belirterek, “30 yıllık yolda
gelinen nokta, yolumuz kapandı.
2013 yılından beri burası mahkeme-
likmiş. Vatandaş mahkemeyi kazan-
mış ve bu yol tapulu bir yol olmuş.
2017 yılında ruhsatı çıkarılmış. 5
gün önce de inşaata başlandı” dedi. 
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30 YILLIK YOL iNŞAAT NEDENiYLE KAPANDI

Muhtar Çetin, “30 senelik
yolumuz kapandı. Vatandaş-

lar da bana geliyor. Ben de öncülük
yapıyorum. Gerekirse imza toplaya-
cağız, mahkemeye vereceğiz. Bu
yolu açtıracağız. Çünkü burada 
3 tane okulumuz var. Cami var, 
cemevi var. Sağlık ocağımız var. 

1 tane yol bize yeterli değil” şeklinde
konuştu. Mahalle sakinlerinden 
Alaattin Üstekin ise “Kışın zor hava
şartlarında belediye otobüsleri bu
yolu kullanıyordu. Yolumuzun bize
geri verilmesini istiyoruz” dedi. 
Belediyeden konuyla ilgili açıklama
yapılmadı. I SAYFA 4

Esenyurt’un Akşemsettin 
Mahallesi sakinleri, 
yıllardır kullandıkları asfalt
yolda bir anda inşaat çalışması
başladığını görünce şaşkınlık
yaşadı. Mahalle Muhtarı
Nurhan Çetin, “30 senelik 
yolumuz kapandı. Mahalleli 
mağdur oldu” dedi

iMZA TOPLAYACAĞIZ, MAHKEMEYE VERECEĞiZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde
yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa
zaman kaldığını belirterek, “Kanal 
İstanbul, dünya deniz ticaretinde önemli
bir işlev üstlenecek” dedi
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Yolun oRTaSına 
ınSaaT dıkılıYoR!

İlİşkİlERdE En BüYük 
SoRun kıSkançlık

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE
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BETONA KARŞI
DURUYORUZ!

Ekrem İmamoğlu

Fikirtepe’de bir türlü bitmeyen
kentsel dönüşüm yolunda yeni vi-

raja girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın Emlak Konut GYO ve TOKİ eliyle
bitireceği ‘Yeni Fikirtepe Projesi’nin imar
planları askıdan indi ve süreç başladı.
Fikirtepeli mağdur arsa sahibi
ve yatırımcıların sözcüsü olan
Yeni Fikir-Der’in Başkanı Engin
Akgüzel, “İtiraz etmedik ama
cevabını bilmek istiyoruz” de-
diği 14 önemli soruyu sordu. 
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FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

FiKiRTEPE AHALiSi
MERAK iÇiNDE!

Sosyal medya hesabından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip 

Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargı-
lanan Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan,
“Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” 
suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına
çarptırıldı. Söz konusu cezada hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verildi. Sanık avukatı Yüksel de müvekki-
linin paylaşımının siyasi bir eleştiri 
olduğunu öne sürerek, sanığın beraat et-
mesini talep etti. Son sözü sorulan sanık
Aydan “Takdir mahkemenindir, beraatimi
istiyorum” ifadelerini kullandı.
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BERaaTİmİ
İSTİYoRum!

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin TBMM'deki

grup toplantısında açıklamalarda bu-
lundu. Bahçeli, “Lafa gelince büyük
dava adamı rolüne bürünenlerin, ne
kadar küçüldüğünü, başkalarının
dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini
kaybettiğini gördük” dedi. Bahçeli, 
İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına
ilişkin “İstanbul Sözleşmesi etrafında
yürütülen tartışmalar esef verici 

boyuttadır. Ka-
dına şiddet sanki
cezasız ve yaptı-
rım kalacaktır.
Sorumsuz bir is-
tismar kampan-
yası yürütülüyor.
MHP kadına
karşı şiddeti ön
şartsız reddet-
mektedir” dedi.
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ESEF VERİCİ BOYUTTA

Kadına şiddeti 
reddediyoruz

Devlet Bahçeli

Pandemi döneminde online
olarak devam eden eğitim, 

birçok soruna yol açtı. Psikolog
Pınar Yazıcı, “Bu süreç hepimiz için
çok yeni. Aileler tüm okul sistemini
eve taşımak zo-
runda kaldı. Öğ-
renciler uyuma
ve uyanma saat-
lerinden öğrenci
olmanın sorum-
luluklarına
kadar pek çok
alanda sıkıntı
yaşadı” dedi. 
I SAYFA 4
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ÖĞRENCİLER SIKINTIDA

Hepimiz için
yeni bir süreç

Pınar Yazıcı

Kovid salgınında üçüncü 
dalgayı yaşayan Türkiye’de 

vakalardaki hızlı artışa bu kez ço-
cuklar da eklendi. İngiliz varyantının
özellikle 0-9 yaş çocukları çok daha
fazla vurduğunu söyleyen Prof. Dr.
Ayper Somer, “Son zamanlarda ateş
ve çarpıntı şikayetiyle gelen çocuk
vakalarımız da arttı” dedi. Dünya-

daki duruma da
değinen Prof.
Dr. Somer, 
5 ayrı ülkeden
gelen verilerin de
0-9 yaş arası
grubun yüksek
risk altında 
olduğunu 
doğruladığını 
belirtti. I SAYFA 5
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ÜRKÜTEN AÇIKLAMA

Çocuklar da
risk altında!

Ayper Somer

“Kırmızı çizgi, önce yaya” 
uygulaması kapsamında 

Bağcılar’da merkezi noktalardaki yaya
geçitlerinin ortasına kırmızı şerit 
çizildi. Yayalara öncelik tanınmasına
dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler de
ellerine fırça alıp Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte
şeritleri kırmızıya boyadı. Başkan 
Çağırıcı, “Kırmızı şeritlerle sürücülere
‘Öncelik yayanın’ mesajını veriyoruz.
Kırmızıyı gören her sürücü durması
gerektiğini bilecek” dedi. I SAYFA 9
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KIRMIZI ŞERİT ÇİZİLDİ

Öncelik yayanın
mesajını veriyoruz

İçişleri Bakanlığı'nın “Yaya
Önceliği Kırmızı Çizgimizdir”

uygulaması kapsamında İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Sala-
cak'taki yaya geçidine kırmızı çizgi
çekti. Yerlikaya, “Yayalarla ilgili kır-
mızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönül-
den gönüle bunu söylüyoruz. 2020

yılında İstanbulumuzda maalesef 
92 ölümlü trafik kazası oldu ve yine
maalesef bu kazalarda 100 vatanda-
şımız hayatını kaybetti. Bunlardan
31'i yayaydı. Biz gerek yayalar ge-
rekse aracı başında bir vatandaşımı-
zın, değil ölmesini, yaralanmasını
istemiyoruz” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, Kanal İstanbul hakkında önemli

açıklamalarda bulundu. “İstanbul Boğazı'nda
geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve
Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için
ders niteliğindedir” diyen Karaismailoğlu, “Bu ka-
zalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve

patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaket-
leri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Pro-
jesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz Boğaz'ımızı
tüm bu risklerden kurtaracak. Kanal İstanbul
dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenecek.
Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının baş-
lamasına çok kısa bir zaman kaldı” diye konuştu. 
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BOĞAZ’IMIZI RiSKLERDEN KURTARACAK
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Taşıma
yüzde 8 arttı

İstanbul’da
Şubat ayında,

toplu taşımada, aylık
yüzde 8.4’lük artış
meydana geldi. Gün-
lük yolculuk 3 milyonu
geçerken en fazla 
otobüs tercih edildi.
Öğrenci geçişleri 
yüzde 13.7 arttı; 60 yaş
üstü geçişleri yüzde 6.1
azaldı. I SAYFA 4
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Şüpheli
ölüm!

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda başından
yaralı şekilde yerde yatan bir kişi yapılan

tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. I SAYFA 3
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COK KISA BiR
ZAMAN KALDI

Yıllardır
Akşemsettin

Mahallesinde
yaşadığını belirten

Okan Güngör, "Yolumuz
kapandı. Burada 3 tane okul

var, sağlık ocağı var. Cami, cemevi
var, rahatsızız” tepkisini gösterdi. 

Nilüfer
Aydan

100 vatandaşımız hayatını kaybetti



K ıskançlığın nereye kadar normal,
nereden sonra sorunlu bir
durum olduğunu anlamak gere-

kir. Kıskançlık doğuştan gelen bir davra-
nış değildir. Yaşamımızın başlamasıyla
bir şeyleri paylaşmaya başlarız. Gördü-
ğümüz ilginin eksildiğini fark ettiğimiz
zaman kıskançlığımız yani haset başlar.
Kıskançlık duygusu 2-3 yaşlarında geliş-
meye başlar. Yaşamın ilk yıllarındaki kıs-
kançlığın nedeni daha çok sevginin
paylaşılması nedeniyle olur. Babayı an-
neyle paylaşmak ya da anneyi babayla
paylaşmak ilk kıskançlıktır. Sonrasında
kardeş dünyaya gelir bu kez kardeşle anne
ya da babanın sevgisini paylaşmak kıs-
kançlık duygularını başlatır. Hatta kardeş
kıskançlığı yaşam boyu sürebilmektedir.

Ergenlikte başlıyor

Ergenlikle başlayan ve yaşlılığa kadar

uzana süreçte, sevgili ya da eş kıskanıl-
maya başlanır. Kıskançlık, karşı cinsle iliş-
kilerde doğal karşılanan bir durumdur.
Hiç kıskanmamak nadiren olabilir. Ancak
bunu birçok kişi sevginin, aşkın olmaması
olarak yorumlayabilir. Gerçekten de hiç
kıskançlığın olmadığı ilişkilerin bir kıs-
mında, kişinin eşine-sevgilisine ilgisinin
olmaması gözlemlenebilir.

Davranış bozukluğu

Kıskançlığın nereye kadar normal karşı-
lanması gerektiği, her zaman tartışılmıştır.
Kadında da erkekte de aşırı kıskançlık ha-
yatı yaşanmaz kılar. Bunu bir davranış

bozukluğu olarak değerlendirebiliriz. Psi-
kiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıd-
van Üney konu hakkında bilgiler verdi.
Eşinizin veya sevgilinizin aşırı (anormal)
kıskanç olduğunu nasıl anlarsınız:
1. Kıskançlık nedeniyle aranızda kavgalar
ve tartışmalar olur.
2. Fiziksel veya sözel şiddet meydana 
gelebilir.
3. Neredeyse her şeyi kanıt saymaya 
başlar.
4. Aranızda konuşulan tek konu 
kıskançlık olur.
5. Kıskançlık krizleri, ilişkinin sonlanma-
sına neden olabilir.

6. Tüm sosyal ilişkilerinizi bozar, diğer
insanlarla görüşmenize izin vermez.
Hatta bazen hemcinslerinizle bile görüş-
menizi yasaklayabilir.
7. Giyiminize ve makyajınıza aşırı 
müdahale eder.
8. Sosyal medya hesaplarınızı kapattırır.
9. Telefonlarınızı dinletebilir.
10. Sık sık telefonla nerde olduğunuzu
sorar.
11. İşinize ani baskınlar yapar.
12. Tek başınıza evden çıkmanızı iste-
mez. Hatta her yere sizinle birlikte git-
mek ister.
13. Telefon ve kredi kartı dökümlerinizi
inceler.
14. Aşırı şüpheci tutumları olur.
15. Eve herhangi bir gerekçeyle geç kal-
manız ciddi kavgalara neden olur.
16. Sürekli masum olduğunuzu kanıtla-
mak durumunda kalırsınız.
17. Bazen hiç aklınıza gelmeyecek, tuhaf
ya da komik aldatma senaryolarınızı dile
getirir.
Kıskanma ülkemizde önemli bir sorun-
dur. Ülkemizdeki bir bilimsel araştır-
mada; eşe uygulanan şiddetin %70’i
kıskançlık nedeniyle olduğu ortaya 
konmuştur.
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OrTA yaş ve üzeri erkeklerin karşılaştığı sorunlar
arasında olan prostat hastalıklarının iyi huylu
prostat büyümesi, prostat kanseri ya da prostat

iltihaplanmaları ve idrar problemlerine yol açarak hem fi-
ziksel yakınmalara yol açtığını hem de erkekleri psikolojik
ve sosyal yönden de etkilediğini söyleyen Hattat Klinik
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, tedavi sü-
reçleri ve cinsel problemler üzerindeki etkisini anlattı.

İdrar problemi oluşuyor

Prof. Dr. Hattat, “Pek çok erkek gerek prostat hastalıkları
gerekse uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemler
yaşıyor. Prostat hastalıklarında en sık görülen yakınma
idrar problemleri. Bunun sebebi prostat bezinin yerleşim
yeri. Prostat mesanenin tam altında yer alıyor, idrarı mesa-
neden dışarı taşıyan üretra kanalını çevreliyor. İdrar ve me-
ninin penisten dışarı doğru çıkmasına izin veriyor. Bu
nedenle prostat hastalıklarında üretraya baskı oluşması ve
idrar problemleri meydana gelmesi beklenen bir durum”
diye konuştu. Prostat bezinde genel olarak üç tip hastalık
görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Hattat, “Prostatit deni-
len prostat iltihapları, prostatın iyi huylu büyümesi ve pro-
stat kanseri. Birbirinden oldukça farklı olan bu
hastalıkların hepsi aslında aynı idrar sorunlarına yol açı-
yor. Sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, mesaneyi
tam boşaltamama hissi gibi şeyler oluşuyor” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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ILISKILERDE EN BUYUK SORUN
KISKANCLIK Prostat cinsel

gücü düşürebilir

Bir kimse bir üstünlük
gösterdiğinde veya sevilen

birisinin, başkası ile
ilgilendiği kanısına

varıldığında takınılan 
olumsuz tutuma kıskançlık

denir. Bu konu çiftler
arasında büyük 

problemelere 
sebep oluyor

Prostat hastalıklarının orta yaş ve üzeri 
erkeklerin karşılaştığı sağlık sorunları arasında
olduğunu kaydeden Üro-Androloji Uzmanı 
Prof. Dr. Halim Hattat, “Birçok erkekler gerek
prostat hastalıkları gerekse uygulanan tedaviler
sebebiyle cinsel problemler yaşıyor” dedi

çKişinin kendine güven sorunu.
çAşağılanma.
çBazı kişilik özellikleri.
çDeğersiz hissetme.
çBaşkaları ile karşılaştırılma.
Eşin şüphelendiren davranışları.
çKarşı tarafın sevgisini ifade et-
mede eksiklikleri.
çTerkedilme ile ilgili aşırı korkular.

çKarşısındaki ile kendisini 
sürekli kıyaslama.
çDiğer insanları tehdit olarak 
algılama.
çŞizofreni gibi bazı muhakeme 
bozukluğuna neden olan 
hastalıklar.
çAşırı alkol alma.
çUyuşturucu madde kullanma.

Eşler arası aşırı kıskançlığın nedenleri:

Uyanır uyanmaz
bunu yapmayın!
Stres hormonu olarak da bilinen kortizolün en yoğun olduğu zaman diliminin uyandıktan 
sonraki 1 saat olduğunu belirten Öğr. Gör. Merve İşeri “Bu süre içerisinde kafein alımı bu 
hormonun salgılanmasını artırır ve aynı zamanda kafeinin fizyolojik etkilerini azaltır” dedi

AlTınbAş Üniversitesi Gastro-
nomi Bölümü Öğr. Gör. Merve
İşeri, “Günün ilk kahvesini uyan-

dıktan bir saat sonra içmenin sağlık açısın-
dan daha yararlı olacak. Sabahları gün ışığı
ile insan vücudunda kortizol hormonu sal-
gılıyor. Aynı zamanda stres hormonu ola-
rak da bilinen kortizolün sağlıklı bir vücutta
en yoğun olduğu zaman dilimi uyandıktan
sonraki 1 saatlik süredir. Bu süre içerisinde
kafein alımı kortizol salgılanmasını artırır ve
aynı zamanda kafeinin fizyolojik etkilerini
de azaltır. Kısacası hem vücuttaki stres hor-
monu seviyesi sağlıklı seviyelerin üzerine ta-
şınabilir iken hem de kafeinin uyarıcı etkileri
azalır. Kahve tüketimini uyandıktan yakla-
şık 1 saat sonrasına bırakmak bu
açıdan çok daha sağlıklı olacak-
tır” ifadelerini kullandı.

Mide asidini artırıyor

Kahvenin asidik bir içecek oldu-
ğunu da vurgulayan Altınbaş
Üniversitesi Gastronomi Bölümü
Öğr. Gör. Merve İşeri, “Sabahları
açken kahve içildiği zaman mide
asidinin artması tetiklenir. Gastrit,
reflü gibi rahatsızlıkları olanlar
ağırlıklı olmak üzere mide yan-
ması, sindirim rahatsızlıkları gibi

şikayetleri artırabilir” uyarısında bulundu.

Kalp ve kemiğe faydalı

Kahvenin kalorisinin çok düşük olduğunu
ve bir bardak kahvede ortalama 2 kalori bu-
lunduğunu belirten İşeri sözlerine şöyle
devam etti:
“Kahveyi şekersiz ve sütsüz içilmesinde
yarar var. Polifenol vücuttan toksinlerin
atılmasına yardımcı olur. Ancak hazır çö-
zünebilir kahvelerde geçtikleri işlemlerden
ötürü polifenoller oldukça azalmakta, aro-
matik ve faydalı özelliklerini kaybetmektedir
Kahvenin içerisinde bulunan B2 ve B3 vita-
minleri bağırsaklarda yiyeceklerin sindiril-
mesine yardımcı olarak vücudun ihtiyacı

olan enerjiyi depolamasına yardımcı olur.
Magnezyum ve potasyum içeren kahve
kalp ve kemik sağlığı için faydalıdır” şek-
linde konuştu.

Günde 3-4 bardak

Tüm besinlerde olduğu kahvede de günlük
tüketim miktarının sınırlandırılması gerekti-
ğini ifade eden İşeri, “Günde en fazla 3-4
bardak tüketilmesi bir yetişkin için öneril-
mekte, çocuklar için yüksek kafein oranın-
dan ötürü önerilmemektedir. Fazla
tüketildiğinde, kahve içerisinde bulunan ka-
fein kalp basıncını yükseltir, diüretik etkisin-
den ötürü fazla idrara çıkılmasına sebep
olarak vücutta su kaybına neden olur, vücu-

dun biyolojik saatini değiş-
tirebilir ve uykusuzluk
problemlerine neden olur.
Aynı zamanda, stres hor-
monunun artmasına
neden olarak anksiyete,
gerginlik ve panik atakları
tetikleyebilir. Kahvenin
sağlıklı tüketimi, gün içeri-
sinde öğün aralarında ve
günde 3-4 bardağı geçme-
yecek şekilde olmalıdır”
değerlendirmesinde
bulundu.

Beyin kanamasının 

3 önemlİ
Belİrtİsİ

Türkiye’de her yıl orta-
lama 7-8 bin kişi anevrizma
kanaması geçiriyor ve bu

hastaların yaklaşık yüzde 10’u has-
taneye ulaşamadan hayatını kaybe-
diyor. Baloncuğun içindeki basınç
arttığında damar yırtılıyor ve bunun
sonucunda beyin kanaması gelişiyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu hastanın
hayatını ve hayat kalitesini belirleyen
en önemli unsurun zamanla yarış-
mak olduğuna dikkat çekerek,
“Anevrizma patlamadan önce, kanı
hafif sızdırdığında yaygın baş ağrısı,
bulantı, dalgınlık ve ışığa karşı has-
sasiyet yapabiliyor. Kritik belirtiler
olarak nitelendirdiğimiz bu yakın-
malarda zaman kaybetmeden he-
kime başvurmak yaşamsal önem
taşıyor, çünkü yaklaşık 1-3 hafta
sonra asıl büyük kanama başlıyor”
diyor. Çavuşoğlu, saatli bomba ola-
rak nitelendirilen beyin anevrizmala-
rının neden geliştiğinin henüz tam
olarak aydınlatılamadığını belirterek,
“Ancak yüksek tansiyonu ve yaşı
50’nin üzerinde olanlarda, sigara
içenlerde, uyuşturucu madde kulla-
nanlarda, doğum kontrol hapı kulla-
nanlarda, bazı kalıtsal hastalıklar ve
polikistik böbrek hastalığında anev-
rizma gelişme ihtimalinin daha yük-
sek olduğu biliniyor” dedi.



KÜÇÜKÇEKMECE'dE, d-100
Karayolu'nda gelin arabala-
rının önüne atlayarak para

isteyen çocuklar, yürekleri ağza getirdi.
Çocukların hem canlarını hem trafiği
tehlikeye attıkları anlar kameraya yan-
sıdı. Olay, cumartesi günü d-100 Kara-

yolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Bir
grup çocuk, gelin arabalarının önüne
atlayarak para istedi. Küçük çocukların
tehlikeye aldırmadan gelin arabaları-
nın önünde durarak anlık hareketlerde
bulunmaları yürekleri ağza getirdi. Ço-
cukları fark eden sürücüler yavaşlaya-

rak, korna çalarak tepki gösterdi. Ço-
cukların hem canlarını hem trafiği teh-
likeye attıkları anlar kameraya yansıdı.
Çocukların tehlikeye aldırmadan dola-
şarak, metrobüs yolu için yapılan tel
bariyerlere tırmanmaları da 
görüntülendi. dHA

Vay uyanık vay

GÜNGÖREN'de tekstil fabrikası sahibi iş
adamını, kendisini gümrük müdürü ola-
rak tanıtarak dolandıran şüpheli yaka-

landı. Edinilen bilgiye göre H.Ü. isimli şüpheli
kendisini Atatürk Havalimanı'nda gümrük müdürü
olarak tanıtıp, Güngören'de tekstil fabrikası sahibi
Ş.M.'ye iplik ticareti yapmak istediğini söyledi.
Ş.M.'den 3 bin 710 dolar alan şüpheli kayıplara ka-
rışınca iş adamı polise ihbarda bulundu. İhbar üze-
rine harekete geçen polis ekipleri, fabrikanın
bulunduğu alanda yapılan güvelik kamerası incele-
mesi sonucu şüphelinin kendisini Ahmet olarak, ta-
nıtan H.Ü. isimli kişi olduğunu belirledi. Beşiktaş'ta
yakalanarak gözaltına alınan şüpheli  H.Ü'nün emni-
yetteki işlemleri sürüyor.
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SUPHELI OLUM!
Millet delirdi!

ESENYURT'ta bir kamyonun dükkanın
önüne park edilmesi nedeniyle iki grup
arasından balta, taş ve sopaların kulla-

nıldığı kavga çıktı. Olay, önceki akşam saatlerinde
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun
park edilmesi üzerine, işyeri sahipleri ile kamyon-
dakiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma-
nın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı.
Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıl-
dığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada,
yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin
ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen
polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karı-
şanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların
cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar kamerada

Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evden
hırsızlık yapan üç şüpheli, Beyoğlu'nda
kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık zanlı-

ların apartmana giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik
kameralarına yansırken, 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart
tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı
alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki gü-
venlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri
tespit eder etmez operasyon başlattı. Beyoğlu'nda
bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K.
(25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve
M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit
edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna
teslim edildi.

Başakşehir'de yangın

Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi
Sitesi'nde ayakkabı malzemeleri üretimi
yapan bir firmada henüz bilinmeyen bir

nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı
yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu. Yangın Ba-
şakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat
00.30 sıralarında çıktı. Yangınla ilgili polisin
soruşturması ise devam ediyor.

Eyüpsultan D-100 
Karayolu'nda başından
yaralı şekilde yerde yatan
bir kişi yapılan tüm 
müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili başlatılan
soruşturma sürüyor

Arabanın önüne atladı herkesi korkuttu

O lay Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç istika-
meti Edirnekapı metrobüs durağının yakı-
nında saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

D-100 Karayolu'ndaki sürücüler, birinin kanlar içinde
yerde yattığını gördü. Sürücüler, otomobillerini sağ şe-
ride çekerek, yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olayı görenlerden bazıları, sağlık ekipleri olay yerine
gelene kadar yerdeki yaralıya kalp masajı yaptı. Ambu-
lansa alınan yaralıya bir süre daha kalp masajı yapıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi morga
kaldırıldı. Olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. D-100
Karayolu'nda hayatını kaybeden kişinin nasıl öldüğü
polis tarafından araştırılıyor. 
Yerdeki yaralıyı görüp duran sürücü, “Yoldan geçerken
bir kalabalık gördük. Sonra da yerde yatan birini gör-
dük. Bir şey var mı diye bakmak için otomobili kenara
çektim. Baktığımda durum buydu. Nasıl olduğunu hiç
bilmiyorum. Ben sadece yerde yatarken gördüm. Üst
geçitten atladı diyorlar" diye konuştu. DHA

İtfaiye hızır gibi yetişti
CİHangİr Mahallesi’nde
oturan Gökçe Yörük, dün
akşam sahipsiz kedileri

beslemek üzere evlerinin önüne
indi. Burada karton veya ahşap
küçük kulübelerde barınan sahipsiz
kedilere mama veren Yörük, bir ke-
dinin havalandırma bacasının ya-
nından bir türlü ayrılmadığını ve
sürekli sesler çıkardığını fark etti.
Kızı ile birlikte bacayı kontrol eden
Gökçe Yörük, binanın bodrum ka-
tında bulunan marangoz atölyesi-
nin havalandırma bacasında
vantilatör üzerine düşen yavru kedi-
ler olduğunu fark etti. 
Hemen itfaiyeye haber verildi. Kısa
sürede gelen itfaiye erleri marangoz
dükkanından yavru kedilere ulaş-
mayı denedi. Bu çaba sonuç verme-
yince havalandırma bacasının üst
koruması kesilerek, iki yavru kedi it-
faiye erleri tarafından bulundukları
yerden çıkarıldı. .Gökçe Yörük ve
kızı Ayşe tarafından sevilen yavrular
için yeni barınak hazırlandı. Ancak,

bacanın yanından bir an ayrılma-
yan anne kedi yavrulardan birisini
ağzı ile ensesinden kavrayarak iki
sokak uzaklıktaki bir bahçeye gö-
türdü. Anne ve kız da yavrusunu ta-

şıyan anneyi izleyerek, diğer yav-
ruyu onların yanına bıraktı. Anne
kedinin dünyaya getirdiği iki yavru-
sundan ikisini de daha önce buraya
taşıdığı anlaşıldı.

Avcılar'da evin havalandırma bacasına düşerek mahsur
kalan, yavru iki kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

FEtullaHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ)
TSK yapılanmasına yönelik İstanbul mer-
kezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzen-

lendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına
alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Ör-
gütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik
İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, tarafından bu gün gece saatlerinde
başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına
alındı. 25 ilde operasyonlar sürerken, gözaltına alı-
nan şüpheliler emniyete götürüldü. Öte yandan,
operasyon kapsamında İstanbul'da bulunan 3 ayrı
adrese baskın düzenlendi. Adreslerde birisi Bahçeli-
evler'de bulunan Hürriyet Mahallesi Ceylan 1 So-
kak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan
daireye baskın düzenlendi. Baskında bir kişi gözal-
tına alındı. Operasyonun kapsamında Tuzla Şifa
Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese operasyon dü-
zenlendi. Baskında adreste bulunan bir kişi gözaltına
alınırken bir diğer adreste ise şüphelinin evde olma-
dığı öğrenildi.

FETÖ baskını

İstanbul'da sabah
saatlerinde uyuşturucu
satıcılarına yönelik çok

sayıda adrese helikopter destekli
eş zamanlı operasyon düzen-
lendi. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptık-
ları uzun süreli teknik ve fiziki ta-
kibin sonucunda kimliklerini
belirledikleri uyuşturucu satıcıla-
rını yakalamak için harekete geçti.
Sabah saatlerinde eş zamanlı ola-
rak çok sayıda adrese Özel Hare-
kat ekiplerinin desteğinde
operasyon yapıldı. Ümraniye
Necip Fazıl Mahallesi Samet
Sokak üzerine bulunan iki adrese
de operasyon kapsamında baskın
düzenlendi. Operasyona Pars
isimli Narkotik Köpeği de katılır-
ken polis helikopteri havadan
destek verdi. Adreste yapılan ara-
manın ardından bir şüpheli göz-
altına alındı. Gözaltına alınan
şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
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İstanbul’da zehir tacirlerine

yönelik operasyon düzenlendi

Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi morga 
kaldırıldı. Olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.



A kşemsettin Mahallesi
284'üncü sokaktaki asfalt
yolda geçtiğimiz günlerde in-

şaat çalışmaları başladı. Yol demir pa-
ravanlarla kapatıldı. Cami, sağlık
ocağı ve okullara çıkan yolun kapan-
ması üzerine mahalle sakinleri tepki
gösterdi.

Ruhsat 2017'de alınmış

Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Nur-
han Çetin, mağdur olduklarını belirte-
rek, "30 yıllık yolda gelinen nokta,
yolumuz kapandı. 2013 yılından beri
burası mahkemelikmiş. Vatandaş
mahkemeyi kazanmış ve bu yol ta-

pulu bir yol olmuş. 2017 yılında ruh-
satı çıkarılmış. 5 gün önce de inşaata
başlandı" dedi. Çetin, "Burası tapulu
yermiş, yolumuz kapanıyormuş. Bele-
diye başkanına da çıktım her yere çık-
tım. Dediler ki '2017 yılında ruhsat
alınmış, bizim yapacağımız bir şey
yok' " diye konuştu.

Bu yolu açtıracağız

Çetin, "Biz de onun mücadelesini ve-
riyoruz mahalleli olarak. 30 senelik

yolumuz kapandı. Vatandaşlar da
bana geliyor, muhtara geliyorlar. Ben
de öncülük yapıyorum vatandaşlara.
Gerekirse imza toplayacağız, mahke-
meye vereceğiz. Kanun neyi gerektiri-
yorsa, gerekirse imza toplayacağım,
mahkemeye vereceğim. Bu yolu açtı-
racağız. Bir 6 metrelik yolumuzu açtı-
racağız. Çünkü burada 3 tane
okulumuz var. Cami var, cemevi var.
Sağlık ocağımız var. 1 tane yol bize
yeterli değil" şeklinde konuştu. DHA

Değerli dostlar;

B ir kısmımız hayatımızdaki güzellik-
lerin mutlulukların sabun köpüğü
gibi kolayca patlayıp yok olacak

kadar kısa ve etkisiz olduğuna dair bir batıl
inanca sahip olabilir. Toplum içinde bile çok
neşeli güldüğümüz mutlu olduğumuz an-
larda ‘Çok güldük, başımıza kötü bir hal ge-
lecek!’ düşüncesiyle kendi kendimizi 
sabote ederiz.

Ben bugün sizlere tersini düşünmenizi
söyleyerek, bu genelleşmiş batıl inanca mey-
dan okumak istiyorum. Sizi, tam tersine;
üzüntü ve gerginliğin, hayatımızda kolayca
patlayacak bir sabun köpüğü kadar kısa ve
etkisiz olduğunu düşünmeye davet ediyo-
rum. Sonuçta her şey elimizdeki mumlarla

neye niyet ettiğimize bağlı.
Bu konuyla bağlantılı olarak birkaç sene

önce yaşadığım kişisel bir anımı paylaşmak
istiyorum. İlk kitabım olan Hayata Bağlan’ı
kalın bir deftere önce elle yazmıştım ve bi-
tince de bilgisayar geçirmeyi planlıyordum.
Hem özel sektörde bir işte çalışıp, geri kalan
zamanlarda okuma ve araştırma yapıp,
kitap yazmanın ne kadar meşakkatli olaca-
ğını tahmin edersiniz. Elimde o kalın def-
terle aylarca dolaşmış, yanımdan
ayırmamıştım. Aklıma geldikçe her yerde
not alıyor, düzeltmeler yapıyordum. Bir yan-
dan da unutkan bir yapıya sahip olduğum
için, hep o defteri bir yerlerde unutacağım
kaygısıyla yaşıyordum. Ne ilginçtir ki zih-
nim kitabın basılıp elime aldığım günü değil

de, defteri kaybetme olasılı-
ğına odaklanmıştı. Ve bir gün iş çıkışı, bir
kaç mağazaya uğrayıp eve döndüğümde,
defterimi bir yerde unuttuğumu fark ettim. 

Aylardır yazdığım tüm çalışmalarım daha
bilgisayara bile geçirmemiş halde kaybol-
muştu. Neler hissettiğimi az çok ediyorsu-
nuzdur. Ertesi gün, bir gün önce uğradım
tüm mağazaları tek tek dolaştım. Defterim
hiç birinde yoktu. Bir tarafta kendime duy-
duğum kızgınlık, diğer tarafta hissettiğim
hayal kırıklığı ve bir daha sil baştan nasıl
yazacağımı bilememe karmaşıklığı ile şuna

karar vermiştim: ‘Sanırım yaradan benim
bu kitabı çıkarmamı istemiyor.’ Birkaç
hafta içinde bu düşünceyi kabullenmiş, pes
etmiş ve kendi hayatıma dönmüştüm. Ancak
bir gün bir telefon geldi. Defteri unuttuğum
günün ertesi günü tüm mağazaları tek tek
dolaştığımı sanmıştım ama bir tanesi hariç!
Zihnim o mağazayı hafızamdan tamamen
silmiş, şampuan almak için girdiğim mağa-
zanın kasa önünde defterimi unutmuşum.
Bir süre gelip alırım diye beklemişler, ben-
den ses çıkmayınca defteri karıştırmak du-
rumunda kalmışlar ve önsözün altında Pınar
Holt ismini görünce sosyal medyada araştı-
rıp, iş yerimin telefonunu bulmuşlar ve
bana ulaştılar. 

‘Allah fukarayı sevindirmek için önce eşe-
ğini yitirtir sonra buldurur’ sözünü canlı
kanlı örneğini yaşamış oldum. Ancak bu sı-
navdan bir ders çıkarmam gerekiyordu. Ve

bende yaşadığım bu olay vesilesiyle, zihnimin
neye odaklanırsa, onun kehanetim olacağına
dair kendi kendime bir farkındalık oluşturdu.
Bu olayı yaşadığıdığımdan beri, ne kadar
olumlu ve iyi düşünürsem yaşamımda her
şeyin o kadar iyi olacağına dair bir düşünce
geliştirmeye çabalıyorum. Peki bu olumlu ve
iyi olma halinin içerisinde hiç üzüntü gergin-
lik yaşamıyor muyum? Tabii ki gerginlik de
yaşıyorum, acı da çekiyorum. Ama karam-
sarlığın kolayca patlayacak bir sabun kö-
püğü kadar kısa ve etkisiz bir duygu durumu
olduğunu hatırlamaya çalışıyorum.

Unutmayın yaşam sevincimiz, neşemiz ve
mutluluğumuz dünyayı kötülüklerden arındı-
rabilir. kahkahalarımız bir çiçeğin açma-
sına, dualarımız yağmurların yağmasına ve
bakışlarımız yıldızların parlamasına sebep
oluyorsa en büyük gücümüz yaşam sevinci-
mizdir.

En büyük gücümüz yaşam sevincimizdir

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI
DENİZ KENARI DÖNER ELEK IZGARA ELEMANI İMALATI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1344829)

İHALE KAYIT NUMARASI : 2021/183750
1-) İDARENİN : 
a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi  : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği                             : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstanbul Doğalgaz 

Santralları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3 set (126 adet) 
deniz kenarı döner elek ızgara elemanı imalatı işidir.

b)Türü : Mal alımı
c) Dosya No  : 2021 / 07
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL .
e) Hizmetin Teslim  Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
f) İşin Süresi                           : 75 takvim günüdür.
3-) İHALENİN : 
a ) Yapılacağı  Yer                  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 
b ) Tarihi ve Saati                   : 15.04.2021 Perşembe günü  –  Saat 14.00’de 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İSTAN-
BUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu
ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu he-
saba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese
de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 15.04.2021 Perşembe günü – Saat 14:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz
Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile  gönderebilirler.
Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında-
dır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz
(EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
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Toplu taşıma
yüzde 8 arttı

Ocak ayında, toplu taşımada 78 mil-
yon 604 bin 985 yolculuk gerçekleşir-
ken Şubat ayında, yüzde 8.4’lük artış

ile 85 milyon 173 bin 904’e çıktı. Şubat ayında
günlük ortalama yolculuk sayısı ise 3 milyon 41
bin 925’e ulaştı. Akıllı bilet bindilerinin yüzde
46.7’si lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde
30.7’si metro-tramvayı, yüzde 13.7’si Metro-
büs’ü, yüzde 6.6’sı Marmaray’ı ve yüzde 2.4’ü
ise denizyolunu tercih etti. Vatandaş geçişlerinde
yüzde 7.3, öğrenci geçişlerinde yüzde 13.7 ve en-
gelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4.1 ora-
nında yükseliş kaydedildi. 60 yaş üstü
yolculuklar yüzde 6.1 azaldı.

Hafta sonu yolculuk arttı

Şubat ayında Ocak ayına göre, hafta içi yolcu-
luklarda yüzde 8.4, hafta sonunda yüzde 7.6
artış meydana geldi. Hafta içi günlük ortalama
400 bin 771 araç yaka geçişi yaptı. Yaka geçişi-
nin en yoğun olduğu gün, 475 bin 358 araç ile 
8 Şubat Pazartesi oldu. Yaka geçişinde dağılım,
yüzde 39.7 15 Temmuz, yüzde 42.2 FSM, yüzde
8.1 YSS ve yüzde 10 Avrasya Tüneli şeklinde
oluştu. Yaka geçişi, en yoğun 15.00-16.00, en
az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Esenyurt'un Akşemsettin
Mahallesi'nde sakinleri,

yıllardır kullandıkları 
asfalt yolda bir anda

inşaat çalışması
başladığını görünce

şaşkınlık yaşadı. Mahalle
Muhtarı Nurhan Çetin,

"30 senelik yolumuz
kapandı. Mahalleli
mağdur oldu" dedi

İstanbul’da Şubat ayında, toplu
taşımada, aylık yüzde 8.4’lük
artış meydana geldi. Günlük 
yolculuk 3 milyonu geçerken en
fazla otobüs tercih edildi. Öğrenci
geçişleri yüzde 13.7 arttı; 60 yaş
üstü geçişleri yüzde 6.1 azaldı

ESENYURT’TA 
YOL SASKINLIGI

Pınar HOLT
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Yıllardır Akşemsettin Mahallesinde yaşadığını belirten Okan
Güngör, "Yolumuz kapandı. Burada 3 tane okul var, sağlık ocağı
var. Cami var, cemevi var. Ondan dolayı rahatsızız. Kınıyoruz
yani. Yolumuzun açıl-
masını rica ediyoruz
yani. Açsınlar yolu-
muzu. İnsanlar mağ-
dur. Herkes mağdur"
diye konuştu. Mahalle
sakinlerinden Alaattin
Üstekin, "Burası asfaltı
dökülmüş bir yoldu.
Kışın zor hava şartla-
rında belediye otobüsü o yoldan çıkamayınca bu yolu kullanıp
çıkıyordu. Kaldırım bakın kendini belli ediyor. Bu ıhlamur ağaç-
larının oradan gerisi yoldu. Komple asfalttı. Ondan dolayı bu yo-
lumuzun bize geri verilmesini istiyoruz" dedi. Belediyeden ise
konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

YOLUMUZU AÇSINLAR!

Hepimiz için yeni bir süreç
Pandemi döneminde online olarak devam eden eğitim, birçok soruna yol açtı. Psikolog Pınar Yazıcı, “Bu
süreç hepimiz için çok yeni. Aileler tüm okul sistemini eve taşımak zorunda kaldı. Öğrenciler uyuma ve
uyanma saatlerinden öğrenci olmanın sorumluluklarına kadar pek çok alanda sıkıntı yaşadı” dedi

Gerekli imkanlara sahip
olmadığı için eğitime katı-
lamayan öğrenciler, dikkat

eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan-
lar, çocukların iyi eğitim almasını iste-
yen veliler ile öğretmenler ekseninde
devam eden online eğitim süreci bir-
çok sonunu da beraberinde getirdi.
Sarıyer Belediyesi’nde görevli Psikolog
Pınar Yazıcı, çocukların ve ailelerin bu
dönemde kaygı bozukluğu, dikkat da-
ğınıklığı ve ekran bağımlılığı gibi pek
çok sorunla mücadele ettiğini söylü-
yor. Belirli bir noktaya kadar bu sıkıntı-
ların yaşanmasının normal olduğunu
söyleyen Yazıcı, şiddeti ve süresi artan
davranışlar için mutlaka bir uzmana
başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Hepimiz için çok yeni

Pandemi döneminde çocuklar en çok
uzaktan eğitimle alakalı dikkat sorun-
ları, motive olmama, sürece alışa-
mama ve sürecin getirdiği belirsizliğe
bağlı olarak kaygı bozukluklarıyla ken-
dilerine başvurduğunu söyleyen Psiko-
log Pınar Yazıcı, velileri şu sözlerle
uyardı; "Bu süreç hepimiz için çok
yeni. Aileler tüm okul sistemini eve ta-
şımak zorunda kaldı. Öğrenciler
uyuma ve uyanma saatlerinden öğ-
renci olmanın sorumluluklarına kadar
pek çok alanda sıkıntı yaşadı. Ders ça-
lışmakta zorlanan, alışkanlıkları otur-
mamış ve odaklanma sorunu yaşayan
çocuklar için süreç de daha zorlu 

geçiyor. Aileler de teknoloji okur ya-
zarlığının az olması, ekipman eksikliği
nedeniyle bu süreci planlamak ve
oturtmakta zorlandı. Ne yapacağını
bilemeyen de bizlere başvurmaya baş-
ladı. Daha çok ilkokul ve ortaokul ka-
demesinde başvuru arttı."

Ayrıntı vermek doğru değil

"Belirli bir noktaya kadar kaygı yaşa-
mak çok normal öncelikle bunu kabul
etmek lazım. İkinci olarak da çocukla
konuşulmalı" diyen Yazıcı, "Korkuları
nedir, endişeleri nedir, süreçle ilgili
bilgisi var mı, bildikleri doğru mu?
Problemi ve en çok kaygı duyduğu
şey ne ise onunla alakalı konuşmak
lazım. Bu noktada çok fazla ayrıntıya
girmek doğru değil. Bunun yerine

sorduğuna cevap vermek lazım. An-
nenin ve babanın tutumu da çok
önemli. Onlar çok kaygılı ve endişe-
liyse bu ister istemez çocuğa da yan-
sıyor. Peki hangi noktada bir uzmana
başvurmak lazım? Bu noktada iki
ayrı kriter var. Şiddet ve süreleri. Yani
çok uzun mu sürüyor ve çok mu şid-
detli. Örneğin kaygı bozukluğu olan
bir çocuk kaygıyı çok fazla yaşıyor ve
normalden de uzun sürüyorsa bir
uzman arayışına girebilir. Çünkü bir
çok psikolojik problemin temeli ço-
cuklukta atılır" ifadelerini kullandı. 

Velinin desteği önemli

"Aldığımız başvurularda ilk önce sü-
reçten bağımsız bir dikkat eksikliği ve
hiperaktivite var mı ona bakıyoruz"
diyen Yazıcı, tedavi sürecini ise şöyle
anlatıyor, "Süreçle alakalı bir sorun
olduğunu düşünüyorsak yaşantısını
planlamaya çalışıyoruz. Derse giriş
saatlerini takip ediyoruz. Olabildi-
ğince aynı yerde ve  daha sessiz bir
ortamda, ebeveyni gözetiminde ders-
lere girmesini sağlıyoruz. Yaşına
bağlı olarak en azından ders saatle-
rini takip etmesini istiyoruz. Onun
haricinde velinin de desteği önemli
tabi. Uzaktan eğitimin yüz yüze eği-
tim kadar devam zorunluluğu yok-
muş gibi bir algı oluşturuluyor. O
ciddiyeti ilk önce veliye yüklemek ge-
rekiyor ki çocuklar da görüp 
nasiplensin."

Psikolog Pınar Yazıcı

Mahalle sakinlerinden Alaattin Üstekin, "Burası asfaltı dökülmüş bir yoldu. Kışın zor hava şartlarında belediye otobüsü o yoldan çıkamayınca bu
yolu kullanıp çıkıyordu. Kaldırım bakın kendini belli ediyor. Bu ıhlamur ağaçlarının oradan gerisi yoldu. Komple asfalttı” açıklamasını yaptı. 



İ SKİ, “22 Mart Dünya Su Günü” et-
kinlikleri kapsamında, kentte öğrenim
gören ortaokul ve lise öğrencilerine

yönelik, ‘’iklim değişikliği ve su” temalı
resim yarışması düzenledi. Jüri, yarışmaya
katılan 90 eseri, sergilenmeye ve yayımla-
maya değer buldu. Yarışmada derece alan
ortaokul ve lise öğrencisi toplam 6 ressam
adayı için ödül töreni gerçekleştirildi. Ka-
ğıthane’deki İSKİ Genel Müdürlüğü’nde
düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
da katıldı. 

bir hamburgere 8 bin lt su

Törende ilk konuşmayı yapan İSKİ Genel
Müdürü Raif Mermutlu, yarışma düzenle-
mekteki amaçlarına, “Su kaynaklarımızı
korumak, tasarrufun önemine vurgu yap-
mak, su kullanma bilinci konusunda far-
kındalık oluşturmak ve mevcut durumu
gençlerin gözüyle değerlendirmektir” söz-
leriyle açıklık getirdi. Suyun bir medeniyet
ve hayat kaynağı olduğuna vurgu yapan
Mermutlu, bu durumun pandemi süre-
ciyle daha da anlaşılır hale geldiğinin altını
çizdi. “Suyun bir de ‘ayak izi’ var” diyen
Mermutlu, şu ilginç bilgileri paylaştı: "Su
ayak izi, kısaca ifade etmek gerekirse, bir
ürünün başlangıcından nihai ürün haline
gelinceye kadar bütün üretim aşamasında
kullanılan su miktarıdır. Giydiğimiz bir ti-
şörtte, içtiğimiz bir çayda çok ciddi su tü-

ketimi vardır. Gereksiz tükettiğimiz her
şeyle, suyumuzu da çöpe atıyoruz. Örne-
ğin gereksiz kullandığımız bir A4 kağıdı ile
10 litre suyu israf etmiş oluyoruz. 200
gram patates cipsi için 185 litre, bir ham-
burger için 8 bin litre su harcıyoruz. Yani
suyu sadece kullanırken harcamıyoruz."

uyarı olarak görmeliyiz

Törende konuşan İmamoğlu, sözlerine,
“Gerçekten yaratıcı ve hissedebilen gençle-
rimiz olduğunu görmek, hissettiklerini
hayal edebilen ve onları kağıda, kaleme
dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduğunu
görmek, bu duyarlılığı, bu içtenliği en
derin bir şekilde bize aktarabilen gençleri
görebilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bu
sürece emeği geçen bütün arkadaşlarımıza
ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum”
sözleriyle başladı. Dünyanın en önemli so-
runun iklim değişikliği olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “Bunun en önemli sebebi,
insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynak-
larımıza verdiği zarar olarak sıralayabili-
riz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep
beraber çözüm bulma zorunluluğumuz
var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapma-
mız lazım” dedi. İstanbul’un son 2 yılının
kurak geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu,
“Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir
uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp,
önümüze öyle bakmamız lazım” diye 
konuştu. 

tahribata neden olacak

“Artık İstanbul’da doğanın, çevrenin talan
edilmemesi, heba edilmemesi ve korun-
ması gerekiyor” diyen İmamoğlu, şunları
söyledi: "İstanbul’un doğasını tehdit eden
birçok şey yaşanıyor. Sonuç olarak, bir
‘Beton Kanal’ ile İstanbul’un gerçekten
büyük bir tahribata sebep olacak bir süre-
cinin başlangıcını yapanlara karşı da mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Bu, İstanbul’un
‘mega proje’ kavramının da değişmesi ge-
rektiğini ortaya koyuyor. Nedir İstanbul’un
mega projesi? İstanbul’un mega projesi,
sağlıklı, yaşanabilir bir kent var edebilmek.
İnsanların doğal çevreyle buluşabilmele-
rini sağlayabilmek. Çocuklarımızın ve
gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri
bir şehir var edebilmektir esas mega proje.
Bunun unsurlarını yerine getirmektir.” 

Zihniyet değişimi olmalı 

Bunun uzun soluklu bir mücadele olacağı-
nın altını çizen İmamoğlu, “Önümüzde
varsa bazı engeller, tehditler, önümüze di-
kilen ‘mega proje’ adı altında İstanbul’un
geleceğini tehdit edecek unsurlar; bunlara
akılla, bilimle, hukukla, kanunla karşı dur-
mak da sorumluluğumuzdur. Belki de dı-
şarıda şövalyelerde dizili olan resimlerde,
o karşı duruşu beraber görebiliriz. Yani
hem çocuklarımızın hem gençlerimizin o
tehdidi, o korkuyu hissederek onları 

kaleme almaları, çizmeleri, bence bu tür
tehditlere karşı hem bir karşı duruş hem de
aslında ne kadar duyarlı bir nesille bir
arada olduğumuza bir işaret. O bakım-
dan, büyük işler başarmalıyız. Bu manada,
bir zihniyet değişimi var etmeliyiz. Gerçek-
ten çocuklar ve gençler, bu konuda çok
daha duyarlı geliyorlar. Onlara hazırlaya-
cağımız iyi bir çevre, iyi bir ortam, geleceği
daha teminat altına almış bir şehir ve ülke
yapacaktır” ifadelerini kullandı. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin 
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren
öğrencilere ödüllerini verdi. Burada konuşan ve
Kanal İstanbul'a sert eleştiriler yönelten
İmamoğlu, "Beton Kanal ile İstanbul’un 
gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak 
bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı 
mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, uzun soluklu
bir mücadele olacaktır. Karşı durmak
sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı
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İSKİ’nin su ve suyun korunması konula-
rında yoğun çalışma içinde olduğunu
aktaran İmamoğlu, “Suyun hikayesi,
çok kıymetli. Çünkü, yaşam olduğunu
hepimiz biliyoruz” diye konuştu. “Suyun
hayat olduğunu hatırlatmaya dönük bu
etkinliğin kıymetinin farkındayım” diyen
İmamoğlu, yarışmada dereceye giren
ortaokul (Tuğba Madenci, Ceyda Bu-
lutlu, Naz Peri İrem Kurt) ve lise öğren-
cilerine (Kübra Kutlu, Fikriye Berra Eser,
Öykü Karabulut) hediyelerini ve ödülle-
rini verdi. Ortaokul birincisi Kurt ve lise
birincisi Karabulut, yarışma dışı yaptık-
ları birer eserlerini İmamoğlu’na takdim
etti. Öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve
İSKİ yöneticileriyle toplu fotoğraf çekti-
ren İmamoğlu, sergilenen eserleri, ya-
ratıcılarıyla birlikte gezdi.

DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

İmamoğlu, “Önümüzde varsa bazı engeller, tehditler,
önümüze dikilen ‘mega proje’ adı altında İstanbul’un 
geleceğini tehdit edecek unsurlar; bunlara akılla, bilimle,
hukukla, kanunla karşı durmak da sorumluluğumuzdur.
Belki de dışarıda şövalyelerde dizili olan resimlerde, o
karşı duruşu beraber görebiliriz” diye konuştu.  

BETONA KARsI
DURUYORUZ!

Vakalarda patlama
yaşanabilir

türkiye’de salgında ilk dal-
gada çok fazla çocuk vaka ol-
mazken ikinci dalgada ise

çocuklarda çoğu zaman farkında olmadan
geçirilmiş kovid sonrası gelişen Mis-C sen-
dromunda artış yaşandı. üçüncü dalgada
çocuk vaka sayılarının hızla arttığına işaret
eden İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji
Bilimdalı’ndan Prof. Dr. Ayper Somer, İn-
giliz varyantı’nın özellikle 0-9 yaş gurubu
çocuklarda hızla artmaya başladığını söy-
ledi. Prof. Dr. Somer, çocukların artık hem
kovidi daha ağır geçirmeye başladığını
hem de kovid sonrası dönemde görülebi-
len Mis-C sendromu nedeniyle kalp tutu-
lumlarına bağlı kalp hastalıklarında artış
yaşanabileceğini vurguladı. Prof. Dr.
Somer, Mayıs ayında Türkiye’de 18 mer-
kezde başlayacak olan 16-18 yaş grubu
çocuklarda Faz 3 Kovid aşı çalışması hak-
kında da önemli bilgiler verdi.

Kalp şikayetleri var

Son 2-3 haftadır çocuk vakalarda çok be-
lirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen
Prof. Dr. Somer, “Ben açıkçası son 3 aydır
kovid servisine hasta yatırmadım. Daha
çok ayaktan tedavi ediyorduk. Çok hafif
geçiriyorlardı ama şu son 2 hafta içeri-
sinde kovid servisini yeniden açtık ve şu
anda servisim doldu. Aynı şekilde Türki-
ye'nin her yerinden benzer haberleri alıyo-
ruz. Bir de yaş küçüldü. 10, 12, 13
yaşlarında vakalarımız olurdu; şimdi yatan
hastalarımızın yarısı 9 yaş altında. En kü-
çüğü 5,5-6 aylık ve üstelik orta-ağır şid-
dette geçiren bir bebeğimiz bile var. Geçen
seneki pandemi döneminde kovid sonrası
Mis-C tablosu ortaya çıktı çocuklarda.
Erişkinlerde olduğu gibi kalbi tutan bir
virüs. Özellikle miyokardit (kalp kası ilti-
habı) başta olmak üzere, kardiyak sorun-
lar yaratıyor. Çarpıntı ve ateş şikayeti ile
gelen birçok çocuk hastamız var. Miyokar-
dit olasılığına karşı yakın takip gerekiyor.
Yoğun bakım izlemleri gerekebiliyor ço-

cuklarda. Kovid sonrası dönemde miyo-
kardit vakalarında artış olabilir diye düşü-
nüyorum” dedi.

0-9 yaş grubunu vuruyor

Dünyadaki duruma da değinen Prof. Dr.
Somer, 5 ayrı ülkeden gelen verilerin de 0-
9 yaş arası grubun yüksek risk altında ol-
duğunu doğruladığını belirterek, şöyle
konuştu: "Bu veriler 0-9 yaş grubunun gi-
derek daha fazla enfekte olmaya ve ağır
geçirmeye başladığını gösteriyor. Örneğin
İsveç verisinde, son 3 ayda yüzde 123 artış
var 0-9 yaş grubunda. 10-19 yaş grubunda
da yüzde 72 civarında. İngiltere ve İtal-
ya’dan gelen veriler de buna benziyor.
Ama benim en çok ilgimi çeken Fran-
sa'daki çalışma oldu. Çünkü orada direkt
varyant oranını belirlemişler. Toplumun
tümünde o dönemki kovid vakalarının
yüzde 58’i İngiltere varyantı ile enfekte.
Ancak 0-9 yaş grubunda varyant virüs
oranı yüzde 68. Çok yüksek bir oran. 10
yaşından sonraki dönemde ise yüzde 61
olarak normalin üzerinde seyrettiği belir-
lenmiş. Demek ki 0-18 yaş arası çocuk-
larda varyanttan etkilenme oranı, eski
normal suşa (virüsün ilk hali) göre çok
daha fazla."  DHA

Kovid salgınında üçüncü
dalgayı yaşayan Türkiye’de
vakalardaki hızlı artışa bu
kez çocuklar da eklendi. 
İngiliz varyantının özellikle 
0-9 yaş çocukları çok daha
fazla vurduğunu söyleyen
Prof. Dr. Ayper Somer, "Son
zamanlarda ateş ve çarpıntı
şikayetiyle gelen çocuk
vakalarımız da arttı" dedi

Asbeste karşı 
sıkı kontrol
Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm
kapsamında riskli binaların yıkım işlemlerini
gerçekleştirirken, yapıların asbest ve diğer
zararlı maddeler yönünden incelenmesi
konusunda da sıkı kontroller uyguluyor

kAnserojen nitelik taşıması nedeni ile
insan sağlığına ciddi zararlar veren asbest
ve zararlı atıklara yönelik gerçekleştirilen

denetimler kapsamında 2018 yılından bugüne kadar
yıkılması planlanan toplam 567 yapı, tehlikeli ve tehli-
kesiz atıklar yönünden incelenerek bunlardan tespit
edilen 73 yapıda asbest bertaraf işlemi lisanslı firma-
lar aracılığı ile gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan
bilgilendirmede asbest ve diğer tehlikeli maddelerin
tespiti ve bertarafı; ölçme, numune alma, raporlama
ve asbest içeren malzemelerin lisanslı tesislerde berta-
raf edilmesi adımlarını içeriyor. Akabinde yıkılması
planlanan yapılardan geri kazanımı olan malzemeler
de yine lisanlı firmaların değerlendiriliyor ve daha
sonra Çevre Müdürlüğü tarafından Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü’ne yıkım izni için uygunluk görüşü
veriliyor.

567 bina incelendi 

Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan başta
asbest olmak üzere tehlikeli ve zararlı maddelerin
kentsel dönüşüm ve yapı yıkımlarında ortaya çıkması
nedeniyle sıkı denetimler gerçekleştiren Kartal Beledi-
yesi, toplam 73 yapının içerdikleri asbestten güvenli
bir şekilde bertaraf edilmesinin ardından tehlikesiz şe-
kilde yıkılmasını sağladı. 2018 yılından itibaren Kar-
tal’da sıkı bir şekilde başlayan denetimlerde 2018’de
62, 2019’da 180, 2020 ‘de 325 olmak üzere toplam
567 yapının, “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar” yönün-
den incelenmesi sağlanırken yapılar; asbest, boya, flo-
rasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar içerip
içermedikleri ile geri kazanımı yapılabilen tehlikesiz
atıklar (cam, plastik, metal vb) açısından kontrol
edildi.

Öncelik insan sağlığı

Kartal’da çevre ve insan sağlığının birinci planda ol-
duğunu ve ilçedeki yıkımların bir dizi yasal prosedüre
tabi olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel özellikle eski yapıların içerebileceği
tehlikeli maddeler konusunda azami dikkat gösterdik-
lerini söyledi. Yapıların yıkımı sırasında Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görüşünün
sorulduğunu ve binaların; hem asbest gibi tehlikeli
maddeler hem de geri dönüştürülebilir maddeler açı-
sından incelendiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel
bu maddeler güvenli bir biçimde uzaklaştırılmadan
yıkımlarına izin vermediklerini söyledi. Tehlikeli mad-
delerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için lisanlı
uzman firmalar ile çalıştıklarını belirten Başkan Yük-
sel, aksi takdirde gerekli onayları alınmamış yıkımlara
da izin vermediklerini sözlerine ekledi. DHAMetrelİ

denetİM!
Koronavirüs salgını ile mücadele
kapsamında Avcılar'da oluşturulan
mobil ekip, lokanta ve restoranlarda
metre ile ölçüm yaparak kurallara
ne derece uyulduğunu denetledi

AvcılAr Kaymakamı Kemal
İnan'ın talimatı ile oluşturulan
aralarında polis, zabıta ile

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisinin
de bulunduğu mobil ekipler denetim
yaptı. Merkezi yerlerdeki restoran, kafe
ve lokantalara giden ekipler, buradaki
masaların arasında en az 1.5 metre bu-
lunması ve masalarda birer koltuğun boş
bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. 
Bu kurala uymayan iş yerlerine korona-
virüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatı-
lırken, gelecek denetimde de uyulmaması
halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi.
Birçok işyerinde 4 kişilik masaların ta-
mamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bu-
lunduğu belirlenirken, masalar
arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve iş
yerlerine nasıl masaları yerleştirmesi ge-
rektiği gösterilerek anlatıldı. 
Araç trafiğine kapalı Marmara Cadde-
si'nde maskesiz yürüyen veya sigara
içenler de uyarılırken özellikle buradaki
süs havuzunun etrafında yan yana otu-
ranlar olduğu görüldü. Görevliler bun-
lara da havuzun kenarında
oturmamaları gerektiğini, sosyal mesafe
kuralına mutlaka uyulması gerektiğini
hatırlattı. DHA

AvukAtlArın duruşma-
lara bulundukları yerden vi-
deokonferans yöntemi ile

katılabilmesini sağlayan e-duruşma sis-
temi, hukuk bürolarını duruşma salon-
larına dönüştürdü. E- duruşma
sisteminden memnun olan ve hukuk
bürosuna e-duruşma odaları kuran
Avukat Yunus Egemenoğlu, "Aslında
duruşmadaki saygınlığı yaratmak için
adliyedeki duruşma odalarını hukuk
bürolarına taşıdık. Kısa sürede bütün
meslektaşlarımın ofislerinde böyle bir bölüm
oluşturacaklarını düşünüyorum" dedi.
Egemenoğlu, "Pandemi ile müvekkil görüşme-
leri de dijital ortama taşındı. E- duruşma ile
Adalet Bakanlığı çok büyük bir adım attı. Bu şe-
kilde adliye ve e- duruşmalar da dijitale geçti.
Ancak tek eksiğimiz kaldı. O da hukuk kitapla-
rıyla ilgili dijital ortamın yeterince 
oluşturulmaması" dedi. 

20 bin 883 dosya açılıyor

E-duruşmanın çok önemli ve yararlı olduğunu
söyleyen Egemenoğlu, "E- duruşmaya en erken
adım atan ülkelerden biriyiz. E-duruşma çok

büyük bir adım. Şu an 30 ilde e-duruşma ile il-
gili sistem faaliyete geçti. Türkiye'de çok ciddi
bir dava yükünün olduğunu biliyoruz. Örneğin
sadece bir günde 20 bin 883 dosya açılıyor. Yine
aynı şekilde 6 milyon icra dosyası söz konusu.
Türkiye'de adliye sayısı da çok fazla. 140 bin
üzerinde avukat, 25 bin avukat olacak stajyeri-
miz var. 170 binlik bir avukat ordusuna yürüyo-
ruz. Bu avukatların duruşma ve adliyeye
gitmelerini düşündüğümüzde korkunç sayılar
söz konusu oluyor. Ancak e-duruşma ile avukat-
lar adliyeye gidiş ve geliş süresinden kazanmış
oluyor. Yine e-duruşma ile yakıt ve trafik konu-
sunda azalmalar söz konusu oluyor" diye 
konuştu.  DHA

Duruşmalar
dijitale 
geçti



TKYD XXI. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda yapılan 
seçimlerde iki yıllık süre ile 
Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu üyeleri yeniden belir-
lendi. TKYD Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevine Ak 
Portföy Yönetimi A.Ş. Genel 
Müdürü Mehmet Ali Ersarı, 
Başkan Yardımcılığı görevine 
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 
Genel Müdürü Hasan Halim 
Çun ve Genel Sekreterlik gö-
revine HSBC Portföy Yöneti-
mi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün 

Şimşek Ata seçildiler. Yeni 
dönem TKYD başkanlığını 
yürütecek olan Ersarı yaptığı 
değerlendirmede, özellikle 
son yıllarda yatırım fonlarında 
kazanılan ivme ile 380 milyar 
TL’lik varlık büyüklüğüne 
ulaşan Portföy Yönetimi Sek-
törü’nün ülkemizdeki toplam 
finansal varlıkların önemli 
bir kısmını oluşturduğunu 
belirterek, sektörün, sermaye 
piyasası araçları başta olmak 
üzere yaptıkları yatırımlar 
yoluyla, reel ekonomiye de 

önemli kaynak sağladığını 
iletti. Sermaye piyasası araç-
larına ilginin her geçen gün 
arttığının altını çizen Ersarı, 
tasarruf eğiliminin yaygınla-
şabilmesi için yatırımcılara 
kolay anlaşılır ve ulaşılabilir 
ürünler sunmanın da önemini 
vurguladı. Ersarı, ulaşılan bu 
önemli büyüklüğe rağmen, 
diğer gelişmiş ülkeler ile kıyas-
lama yapıldığında kat edilecek 
önemli bir mesafenin olduğu-
nu ve sektörün ülkemizin Fi-
nansal Sistemindeki ağırlığının 

artmaya devam 
edeceğini ifade 
etti. Türkiye 
Kurumsal Yatı-
rımcı Yöneticileri Derneği’nin 
(TKYD) yeni başkanı seçilen 
Mehmet Ali Ersarı,  önceki 
başkan Mustafa Selim Yazı-
cı’ya ve geçmiş dönemlerde 
görev alarak Portföy Yöne-
timi Sektörü’nün bugünlere 
ulaşmasında emeği geçen 
tüm başkan, yönetim kurulu 
üyeleri ve diğer üyelerine de 
teşekkürlerini iletti. 

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 
yayımlanan genelge kapsamında iş 
yerleri kapanan işletmecilere Ordu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
verilen 2 bin TL’lik destek yardı-
mının ödemeleri tamamlandı. 22 
Mart 2021 tarihi itibariyle ödeme-
leri yapmaya başlayan Büyükşehir 
Belediyesi, 19 ilçede 711 kıraatha-
ne, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 
25 elektronik oyun salonu, 2 bilar-
do salonu, 1 lokal, 9 çay bahçesi, 2 
halı saha işletmecisi olmak üzere 

toplam 800 esnafın ödemesini ger-
çekleştirdi. Belediye, 800 esnafın 
banka hesaplarına toplamda 1 
milyon 600 bin TL para yatırdı.

Hesaplara yatırıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler, esna-
fa verdikleri sözü tuttuklarını 
belirterek, “Ordu Büyükşehir 
Belediyesi olarak pande-
miden dolayı zor durum-
da olan esnaflarımıza 

yardım etmek istedik. Bu sebeple 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş 
yerleri kapatılan işletmecilerimize 
2 bin TL’lik bir yardım yaptık. 
Yardımlarımız esnaflarımızın 
hesaplarına yatırıldı. Biz büyük bir 
aileyiz, hepimizin sıkıntısı ortaktır. 
Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm 
arayışlarıyla gidermeye çalışıyo-

ruz. Esnafımıza verdiğimiz 
destek sözümüzü tuttuk. 

Güle güle kullansınlar” 
dedi.  n DHA

 
 

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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MAHMUT Arslan, basın men-
suplarıyla sohbet toplantısında, 
kamu işçisinin zam görüşmeleri, 
ücretsiz izin ve kısmi çalışma 
uygulamaları, kadına yönelik 
şiddete dair açıklamalarda bu-
lundu. Kamudaki yaklaşık 650 
bin işçinin mali ve sosyal hakla-
rını belirleyecek Kamu Kesimi 
Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve 
Protokolü ile ilgili hazırlıklara 
başladıklarını belirten Arslan, 
şu bilgileri verdi: “Bu iş için 
konfederasyonumuz bünyesinde 
bir komisyon kurduk. Üyemiz 
sendikalarla değerlendirme 
toplantısı yaptık, önümüzdeki 
hafta tekrar bir toplantı yapa-
cağız. Türk-İş’ten süreci birlikte 
yürütmek yönünde teklif aldık. 
Bu kapsamda iki konfederasyo-
nun heyetleri, talepleri oluştur-
mak için üç kez bir araya geldi. 
İnşallah bu birlikteliğimizi ba-
şarılı bir toplu iş sözleşmesiyle 
taçlandırmak istiyoruz.” Arslan, 
Kovid-19 salgınının olumsuz 
etkilerinin sürdüğünü, bu süreç-
ten en fazla çalışanların zarar 
gördüğünü söyledi. İstihdamı 
korumak için uygulanan ücretsiz 
izin uygulamasının geniş bir ke-
simi kapsadığına dikkati çeken 
Arslan, şunları kaydetti: “Kısa 
çalışma ödeneğini hak edeme-
yenler için planlanan bir şeyin, 
genele şamil edilmesi haksız bir 
uygulama. Kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanamadığı için 2 
milyon 470 bin kişinin ücretsiz 
izine çıkarılması mantığa aykırı. 
Sistemin bütününe baktığınız 
zaman da bu olacak iş değil. 
Bunun, kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanamayanlar için 
uygulanacağına metinde yer 
verilmeliydi. Sonraki süreçte bu 
iş kontrolden çıktı, işveren işine 
gelmeyen personeli ücretsiz 
izine çıkardı. Kısa çalışma 
ödeneğinde belirli şartlar var. 
Bu nedenle işverenler açısından 
ücretsiz izin daha pratik bir ter-
cih oldu. Oysa biz buna, kısa ça-
lışma ödeneğinden yararlanma-
yanlar mağdur olmasın niyetiyle 
destek vermiştik.” Kısmi çalışma 
modellerinin uygulanmasına 
belirli şartlarla sıcak baktıklarını 
vurgulayan Arslan, “Yarım gün 
çalışan işçiler yarım ücret ala-
bilir ama yarım gün çalışmışsa 
bile, sosyal güvenlik, emeklilik 
ve kıdem tazminatı hakları ile 
işe iade ve işsizlik ödeneği gibi 
imkanlardan mahrum olmamalı. 
Kısmi çalışma yöntemleriyle ça-
lışanların bu haklarının elinden 
alınacağı bir modele bizim sıcak 
bakmamız mümkün değil.” 
dedi.  n DHA

BAKAN Karaismailoğlu, ‘Ever 
Given’ gemisinin karaya otur-
ması sonrasında ticaretin dur-

ma noktasına geldiği Süveyş kanalın-
daki son durum ile ilgili yazılı açıklama 
yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 23 Mart 
Salı sabahı Panama bandıralı Ever 
Given adlı geminin, Çin’den Hollan-
da’nın Rotterdam Limanı’na giderken 
şiddetli rüzgar ve kanalın bank etkisi 
nedeniyle karaya oturarak dünyanın 
en işlek ticaret yollarından biri olan 
Süveyş Kanalı’nın kapanmasına neden 
olduğunu hatırlattı. Bakan Karaisma-
iloğlu, “Ever Given, dünyanın üretim 
merkezi Çin’de fabrikaların kapandığı 
Çin Yeni Yılı’nın ardından ticaretin 
toparlanmaya başladığı, işletmelerin 
koronavirüs kısıtlamalarının gelecek 
aylarda hafifletileceği umuduyla stok-
larını yenilemeye çalıştığı yoğun bir 
dönemde karaya oturmuştur” dedi.

Bölgede yüzer vinç bulunmuyor
Gemiyi kurtarma çalışmalarının 
halen sürdüğünü hatırlatan Bakan 
Karaismailoğlu, “Kurtarma ekipleri 
bölgedeki gelgit zamanlarını yakından 
takip etmekte ve kurtarma çalışma-
larını özellikle yüksek su saatlerinde 
gerçekleştirmektedir. Bugün kurtarma 
operasyonunun başarıya ulaşmama-
sı halinde, gemideki konteynerlerin 
yerinin değiştirilmesi planlanmakla 
birlikte gemiden konteynerleri tahliye 
edecek kapasiteye sahip bir yüzer vinç 
bölgede bulunmamaktadır. Üretilen 
milyonlarca ton mal, Çin ve Güney 
Asya’dan kanal yoluyla Avrupa’ya 
taşınmaktadır. Yıllık ortalama 19 bin 
geminin kullandığı kanaldan yıllık 
1.2 milyar ton yük taşınmaktadır. Bu 
rakam dünya ticaretinin yüzde 8’ine te-
kabül etmektedir. Küresel denizcilikte 
gemilerin istatistiklerini tutan Lloyd’s 
List şirketine göre, kanalı her iki yönde 
tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev 
geminin günlük tahmini 9.6 milyar 
dolar zarara yol açtığı ifade edilmekte-
dir. Bu miktar, kanalda batı yönündeki 
trafiğin günde 5.1 milyar dolar, doğu 
yönündeki trafiğin ise yaklaşık 4.5 mil-
yar dolar değerinde olması üzerinden 
hesaplanmıştır” diye konuştu.

Fiyatlar ikiye katlandı
Bakan Karaismailoğlu, Çin’den Avru-
pa’ya uzanan 3 büyük ticaret yolu göz 
önüne alındığında bir konteynerin, 
Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol 
alarak 10-15 günde, Rusya Kuzey Ti-
caret yolu üzerinden 10 bin kilometre 
mesafe kat ederek 15-20 günde, Süveyş 
üzerinden 20 bin kilometre seyrede-
rek 45-60 günde Avrupa’ya ulaştığını 
belirtti. Bakan Karaismailoğlu, “Dünya 
ticaretinde zaman kavramının önemi 
düşünüldüğünde ülkemiz konumu 
itibariyle avantajlı bir durumda bulun-
maktadır. Bu kaza sonucu kritik mal 
ve ekipmanlar ilgili ülkelere ulaştı-
rılamamış, petrol fiyatları Çarşamba 
gününden itibaren yükselişe geçmiş ve 
beraberinde de diğer sıkıntıları doğur-
muştur. Geçen yıl deniz yoluyla taşınan 
günlük 39,2 milyon varil ham petro-
lün 1,74 milyonu Süveyş Kanalı’ndan 
geçmiştir. Ham petrol ve akaryakıtlar, 
Süveyş Kanalı’nda her iki yönde de 
taşınmaktadır. Kaza sebebiyle tanker 
gemilerinin navlun fiyatlarının ikiye 
katlandığı görülmektedir. Kaza tarihi 
itibariyle halen 100’den fazla tanker 
tipi gemi her iki uçta beklemektedir. 
Süveyş Kanalı, küresel sıvılaştırılmış 
doğal gaz ticaretinde de yüzde 8’lik 
paya sahiptir. Nisanın ilk haftasında 
Avrupa’daki LNG terminallerine 
varması planlanan, şu anda Süveyş’den 
Akdeniz’e geçmeyi bekleyen 3 dolu 
LNG gemisi bulunmaktadır” dedi.

Orta koridor mühim
Son yaşanan olayların ticaret rotala-
rında alternatifler oluşturulmasının 
önemini bir kez daha ortaya çıkardığını 
vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bu 
kapsamda, Süveyş kanalı üzerinden 
gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa 
taşımacılığına doğu-batı ekseninde 
alternatif olabilecek en uygun rota, 
ülkemizden başlayan, Kafkaslar böl-
gesine, buradan da Hazar Denizi’ni 
aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı 
takiben Orta Asya ve Çin’e ulaşan Ha-
zar Geçişli ‘Orta Koridor’dur. Süveyş 
krizi ile birlikte tarihi İpek Yolu’nun 
yani günümüzde ‘Bir Kuşak Bir Yol’ 

projesinin maliyet ve zaman açısından 
en güvenli rota olduğunu öngörmekte-
yiz. Türkiye bu projede ‘Orta Koridor’ 
olarak adlandırılan güzergahta yer 
almakta. Bu konudaki kararlılığımızı 
geçen yıl Çin’e gönderilen ilk ihracat 
trenimizin iki kıta, iki deniz ve beş ülke 
geçerek 10 günde varış noktasına ulaş-
masıyla göstermiş bulunmaktayız. Orta 
Koridor, bir diğer koridor olan Kuzey 
Koridoruna oranla daha hızlı ve daha 
ekonomik, 2 bin kilometre daha kısa, 

iklim koşulları bakımından da daha el-
verişli olup, deniz yoluna kıyasla ulaşım 
süresini yaklaşık 15 gün kısaltmaktadır. 
Orta Koridor ayrıca, ülkemizin liman 
bağlantıları sayesinde Asya’daki yük 
trafiğinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Akdeniz bölgesine ulaşması için önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizdeki 
lojistik altyapılarına bu kapsamda ciddi 
yatırımlar yapılmış olup yatırımlarımız 
halen devam etmektedir” diye konuştu. 
n DHA

Yeni başkan Ersarı oldu

Süveyş Kanalı’na
alternatif en uygun 
rota ‘Orta Koridor’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘Ever Given’ gemisinin karaya oturması sonrasında ticaretin durma 
noktasına geldiği Süveyş Kanalı ile ilgili, “Süveyş kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına 
doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rota, Orta Asya ve Çin’e ulaşan Hazar Geçişli ‘Orta Koridor’dur” dedi

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, il genelinde 
koronavirüs nedeniyle 
iş yerlerini kapatan 
800 esnafa toplam 
1 milyon 600 bin TL 
nakdi destek yaptı

Esnafa 1 milyon 600 TL destek

Önemi bir kez daha anlaşıldıÖnemi bir kez daha anlaşıldı
ORTA Koridor rotasının etkin 

kullanıldığı takdirde halen yıllık 
600 milyar dolar tutarında olan 
Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Tür-
kiye’nin ve Orta Asya ülkelerinin 
ekonomik fırsatlar elde edilebile-
ceğinin değerlendirildiği bilgisini 
de paylaşan Bakan Karaismailoğlu, 
şunları kaydetti:

“Bu itibarla, Süveyş kanalında 
yaşanan krizi, Orta koridor ülkeleri 
bir fırsat olarak görüp krizi fırsa-
ta çevirerek Süveyş koridorunun 
alternatifinin orta koridor olduğu-
nu dikkate alarak, tüm ülkeler ile 
işbirliği halinde bu ticaret yolunun 
gelişmesi için gerekli çalışmaları 
yapmalıdır. Orta koridorun, Süveyş 
kanalının kapanması ile önemi ve 
değeri bir kez daha anlaşıldı. Ülke-

miz ve Karadeniz üzerinden geçen 
orta koridor, son yıllarda hayata 
geçirdiğimiz devasa demiryolları 
projelerimiz ile dünya ticaretinin 
yoğunlukla gerçekleşeceği bir rota 
olacaktır. Orta koridor gibi ihracat 
ve ithalatçımızın alternatif rotalara 
olacak talepleri, süreci kısaltacak-
tır. Yeni açılan Ro-Ro hatlarına, 
gerek ticaret erbabı gerekse kara 
taşıyıcılarımızın vereceği talep des-
teği alternatif rotaların oluşmasına 
şüphesiz ciddi katkı sağlayacaktır. 
Kanal İstanbul için oluşturacağımız 
otonom gemicilik ve seyrüsefer 
sistemimiz ile dünyanın en güvenli 
lojistik geçişini oluşturacağız. Ne 
ülkemizi ne de global ekonomiyi 
etkileyecek arızalar yaşanmaya-
cak.”

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı’na Mehmet Ali 
Ersarı seçildi. Ersarı, TKYD Başkanlığı kapsamında EFAMA (Avrupa Yatırım Fonları 
ve Portföy Yönetimi Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak da Türkiye’yi temsil edecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinde ilk 
kez gerçekleştirilen 1. Su Şurası’nı 
bugün başlattıklarını belirterek, tüm 
paydaşlarla yol haritasını belirleye-
ceklerini söyledi. Pakdemirli, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “1. 
Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin 
Toplu Açılış Merasimi”nde yaptığı 
konuşmada, suyun, Türkiye için çok 
değerli olduğunu ve bunun bilincinde 
olduklarını söyledi.

Suyumuzu 
korumalıyız

Zam için 
ortak 

görüşme



F ikirtepe’de müteahhitlerin bitire-
mediği proje adalarını devlet üst-
lenmiş, Yeni Fikirtepe projesi

adıyla düğmeye basmıştı. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum’un ‘Emlak
Konut ve TOKİ eliyle bitirileceğini’ açık-
ladığı Yeni Fikirtepe projesinin birinci
etabının imar planları ilanen çıkarıldığı
askıdan indirildi. Şimdi gelen itirazlar de-
ğerlendirilecek, varsa revizyonlar ya-
pılacak ve düğmeye
basılacak. 
Fikirtepe’deki iki
dernekten biri
olan ve hak sa-
hipleriyle birlikte
konut yatırımcısı
olup firmalar ta-
rafından mağ-
dur edilenleri de
şemsiyesi altında
toplayan Yeni
Fikir-Der’in (Yeni
Fikirtepe Kentsel
Dönüşüm Gelişim
Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği) başkanı
Engin Akgüzel, Fikirtepeliler’in
merakla cevabını beklediği soruları
Damga Emlak ile paylaştı. Akgüzel, “Ya-
şadığımız mağduriyetlerin sona ermesi
amacı ile yayınlanan 26.02.2021 tarihli
yeni plan notlarına  Yenifikirder olarak
itiraz etmedik. Ancak Fikirtepe’de belir-
sizliklerin ortadan kalkması, verilecek ce-
vaplara bağlıdır. Fikirtepe halkı adına

önemli sorular sorduk, cevaplanması bu
kadar zor olmamalı” dedi.

‘Spekülasyonlara açık hale geldi’

Fikirtepe’de yarım kalan projelerin Emlak
Konut eliyle tamamlanması gerektiğini
uzun yıllardır dillendirdiklerini söyleyen Yeni
Fikir-Der Başkanı Akgüzel, itiraz etmedik-
leri Yeni Fikirtepe projesinin, ‘kamuoyunun

tam olarak aydınlatılmaması halinde’
spekülasyonlara açık hale gele-

ceğine dikkat çekti.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (ÇŞB)
yetkililerinden, İs-
tanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü veya
ÇŞB Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm
Genel Müdür-

lüğü’nden ‘net bir
açıklama’ bekledikle-

rini ifade eden Akgü-
zel, “Maalesef ortada bir

bilgi kirliliği var yetkililerle
konuştuğunu söyleyen ama

isim veremeyen vatandaşlar birinden
farklı şeyler söylüyorlar. 1 ay öncesine kadar
“Her şey harika! Kimse mağdur olmaya-
cak” diyen herkes şimdi imar planının askı-
dan inmesine bir gün kala itiraz dilekçeleri
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gidi-
yorlar. Yetkililerin sorularımıza cevap vere-
rek bizlere açıklama yapması elzemdir” diye
konuştu.

imarpanosu@gmail.com

Emre
KULCANAY

EMlAk SAyfASı
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Fikirtepe’de bir türlü bitmeyen
kentsel dönüşüm yolunda yeni 
viraja girildi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Emlak Konut GYO ve TOKİ
eliyle bitireceği ‘Yeni Fikirtepe Projesi’nin imar
planları askıdan indi ve süreç başladı. Fikirtepeli 
mağdur arsa sahibi ve yatırımcıların sözcüsü olan Yeni
Fikir-Der’in Başkanı Engin Akgüzel, “İtiraz etmedik ama
cevabını bilmek istiyoruz” dediği 14 önemli soruyu sordu 

AhAli merAk içinde:
FIKIRTEPE 
NASIL BITECEK?
FIKIRTEPE 
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NASIL BITECEK?
FIKIRTEPE 
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FIKIRTEPE 
NASIL BITECEK?

yeni Fikir-Der Başkanı Akgüzel’in Bakanlık
ve Müdürlüklere yönelttiği sorular şöyle:
1- Proje alanındaki arsa sahiplere paylaşım
E=4.00 (Emsal) üzerinden mi 
gerçekleştirilecek?
2- Arsa sahipleri ile müteahhit firmalar ara-
sında daha önce imzalanan sözleşmelerde uy-
gulanan ve yüzde 60’a 40, 55’e 45 ve 53’e 47
olan payla-
şım oranları
mı geçerli
olacak mı?
Bakanlık yeni
bir paylaşım
oranı mı be-
lirleyecek? 
3- Arsa sa-
hipleri ile Ba-
kanlık
arasında yeni
bir sözleşme
mi ya da mu-
vaffakat-
name mi
yapılacak?
4- Yapılacak sözleşme veya muvafakatna-
mede arsa sahiplerinin alacakları evin metre-
karesi belli olacak mı?
5- İmza sonrası tapulara devletin el koyması
şeklinde bir mülkiyet değişikliği olacak mı?
(Arsa sahiplerinin evleri başka proje alanla-
rına aktarılacak mı?)
6- Daha önce sözleşmelere göre müteahhit
tarafından ödenmesi gereken ama ödemedik-
leri emlak vergisi borçları kimden tahsil 
edilecek?
7- Proje yapımı döneminde emlak vergisi öde-

melerini kim üstlenecek?
8- Kira ödemeleri ne zaman başlayacak? Kaç
ay sürecek? Örneğin 3 dairesi olan vatandaşa
bir kira mı yoksa 3 kira mı ödenecek?
9- İlk etap ne zaman boşaltılacak sözleşme ve
inşaat süreci nasıl işleyecek,  yol haritası 
var mı?
10- Fikirtepe bütününde  2. ve 3. Etap süreç-

leri ne
zaman baş-
layacak?
11- Müte-
ahhitler fir-
malardan
ev alan tü-
keticiler il-
gili bir
çalışma var
mı? 1. Etap
alanında
400’ü bulan
mağdur tü-
ketici var. 
12- Müte-
ahhit firma-

lar ile yapılan sözleşme hükümleri gereği
devredilen tapuların durumu; bu tapular üze-
rinde işlenmiş olan ipotek, haciz ve icralar ne
olacak?
13- Müteahhitler sözleşme gereği devredilen
arsalardan müteahhitlerin tüketicilere tapu-
dan yaptıkları ve daire karşılığı sattıkları arsa
payları ne olacak?
14- 1. Etapta arsa sahipleri sözleşme yapan
fakat bölgeyi mağdur eden eski müteahhitlere
herhangi bir ödeme yapılacak mı? Öncelik
arsa sahipleri ve mağdur tüketiciler mi olacak?

FiKiRTEPELi
bu sorulara cevap istiyor

Fikirtepe’nin babayiğitleri
Öte yandan Fikirtepe kentsel dönüşüm
bölgesinde devletin el koyduğu sorunun

çözümüne kendi imkanlarıyla katkı sağlaya-
caklarını, proje adalarını kendileri tamamla-

yacağını açıklayan firmalar da var. Teknik
Yapı, Mutlu İnşaat, Başarır İnşaat ve
Haldız İnşaat, Fikirtepe’de kendi işini

kendi bitirecek üç ‘Babayiğit’
firma olarak kayıtlara

geçti. 

FIKIRTEPE 
NASIL BITECEK?

Konut fiyatları el yakacak

GAyrimenkul sektörü ve konut sa-
tışlarındaki son durumu değerlendiren
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
(GYO) Yönetim Kurulu Üyesi Sefa
Kiler, inşaat maliyetindeki artışa dik-
kat çektiği açıklamasında konut yatı-
rımcısına ‘elinizi çabuk tutun’
mesajını verdi. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından açıklanan konut
fiyat endeksine göre konut fiyatlarının
2020 yılında yüzde 30.3
oranında arttığına,
Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verile-
rine göre ise 25.02
oranında artış gösteren
inşaat maliyet endek-
sini hatırlatan Kiler
GYO Yönetim Kurulu
Üyesi Sefa Kiler,
“Konut fiyatları, İstan-
bul’da yıllık yüzde 27.9,
Ankara’da yüzde 30.2,
İzmir’de yüzde 29.4
oranında arttı. Yeni projeler yapılmadığı sürece;
hem arzın azalmasından kaynaklanan fiyat ar-
tışı hem de hammadde maliyetlerindeki artışın
eklenmesiyle birlikte konut fiyatları kısaca el ya-
kacaktır” dedi. 

‘Peşin ve senetli satışlar artacak’

2021 öngörüsünün ‘sektörün içinde bulunduğu
durumu iyi analiz ederek ve tedbirleri alarak
tekrar güçleneceği yönünde’ olduğunu ifade
eden Kiler, gayrimenkul sektörünün demografik
değişimler, ekonomideki değişim ve faiz oranla-
rındaki artış gibi gelişmelerden en fazla etkile-
nen sektörlerin başında geldiğine vurgu yaptığı
açıklamasında, “Sürdürülebilir rekabet, şirketle-

rin riskleri doğru hesaplamaları ve doğru fırsat-
ları yakalamaları ancak mümkün olabilir. Gay-
rimenkul sektöründe artık önce sat sonra yap
dönemi bitti. Projeleri üretmek için sağlam eko-
nomik ve finansal yapıya ve kararlılığa ihtiyaç
var. Düşük faiz oranları yeni projelerin üretil-
mesi ve satılmasının en önemli etkenlerinden
biriydi. Banka kredili satışların payı bu dö-
nemde düşük kalacak. İnsanlar peşin veya se-
netli satışlara daha çok yönelecekler
düşüncesindeyim” diye konuştu. 

İstanbul yabancının odağında

Sefa Kiler, yabancıya konut satış rakamları

ile İstanbul’a olan yabancı yatırımcı ilgisine
de vurgu yaparak geçtiğimiz yıl yabancıya
satışta tarihin en yüksek satış rakamlarına
ulaşıldığını hatırlattı. Koronavirüs salgını
nedeniyle gerileyen yabancıya konut satışta
İstanbul’un cazibesini koruduğunu belirten
Kiler, “İstanbul yabancı konut satışında
müşterilerin ilk tercihi satılan her iki konut-
tan bir tanesi İstanbul da satılıyor. 2021 yı-
lında uluslararası gayrimenkul satışlarında
ve girdisinde ciddi artış bekliyoruz, daha
önce de belirtiğim gibi 50 bin satışın üzerine
çıkılacağını düşünüyoruz” yorumunu 
paylaştı.

Konut fiyatlarındaki hareketliliği değerlendiren Kiler GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Kiler, “İnşaat maliyeti
yüzde 25.02 arttı. Yeni projeler yapılmadığı sürece; hem arzın azalmasından kaynaklanan fiyat artışı hem de
hammadde maliyetlerindeki artışın eklenmesiyle birlikte konut fiyatları kısaca el yakacaktır” dedi

GYO 
Yönetim 
Kurulu
Üyesi 

Sefa Kiler

Bodrum cennetinin kapıları yarın açılıyor
Bodrum’un 

Cennet Koyu’nda
yer alan 

Mandarin 
Oriental Bodrum,

cezbedici
yenilikleri ve 
sürprizleriyle

kapılarını yarın
itibariyle açıyor.

Süit oda ve
villalarıyla Ege

kıyılarının
vazgeçilmez tatil

durağı, yaza 
üç yeni restoranla

giriyor

Açıldığı günden bu yana çok sayıda
uluslararası gastronomi ödülüne
layık görülen Mandarin Oriental,
Bodrum, 2021 yazına her biri ala-
nında lider üç yeni restoranla giriş ya-
pıyor. Modern kozmopolitlerin
buluşma noktası Lucca; bu yaz
“Lucca by the Sea” ismiyle İstanbul,
Bebek’ten sonra şimdi de Cennet Ko-
yu’nda müdavimlerini ağırlamaya

hazırlanıyor. 

Moda ikonları burada 

Dünya modasının ikonik markalarını
Türkiye’nin önde gelen markalarıyla
bir araya getiren Mandarin Oriental,
Bodrum, 2021 sezonunda mağaza
yelpazesini zenginleştirerek misafirle-
rine Bodrum Yarımadası’nın en lüks
alışveriş deneyimini vadediyor. İstan-

bul’un kalbinde yer alan modern ve
çevre dostu sağlıklı yaşam stüdyosu
ShapeUp, 2021 sezonunda deneyimli
ekibi ve yenilikçi antrenman metotla-
rıyla resort misafirlerine Cennet Ko-
yu’nun büyüleyici manzarası
eşliğinde kendilerini ve bedenlerini ye-
niden keşfedecekleri çok yönlü bir ser-
vis sunuyor.

Cennet’te spor ve aktivite 
Dünyanın önde gelen tenis yönetimi
şirketi Peter Burwash International
(PBI) ise sezon boyunca Resident
PBI Tennis Professional yönetimi al-
tındaki Tenis Merkezi’nde, her sevi-
yeye uygun programlardan koçluğa
ve özel olarak belirlenmiş seanslara
kadar dünya standartlarında hizmet-
lerini tenis tutkunlarıyla buluşturuyor.
Mandarin Oriental, Bodrum Sanat
Atölyesi de resort’un hem çocuk hem
de yetişkin misafirlerine Cennet Ko-
yu’nun büyüleyici atmosferinde sa-
natla iç içe harika vakit geçirme
imkanı tanıyor.

Yeni Fikir-Der’in
Başkanı 

Engin Akgüzel
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ EĞİTİM VE HİZMET BİNALARINDA TERAS ÇATI YALITIM VE DIŞ
CEPHE BOYA YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/169438
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : YTÜ Davutpaşa Kampüsü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

Kongre ve Kültür Merkezi Binası, 2. Kat, 34220 
Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2123834093 - 2123834093

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ EĞİTİM VE HİZMET 

BİNALARINDA TERAS ÇATI YALITIM VE DIŞ CEPHE 
BOYA YAPILMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : YTÜ Davutpaşa Kampüsünde bulunan Eğitim Fakültesi , 
Merkez Laboratuvarı İktisad Fak ( Lokal ) ve Kapalı Spor 
Salonu Teras Yalıtım işi yapılması ile Yabancı Diller ve 
Kapalı Spor Salonu Dış Cephe Boya Yapılması işinden 
oluşmaktadırAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YTÜ D.Paşa Kampüsü - ESENLER
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

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

: 15.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği " nde yer alan  B III grubu Bina ( Üst Yapı )  işler benzer iş
olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi  veya Mimar 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına veya Ziraat bankası Levent 
Girişimci Şube TR37 000 100 225 044 784 684 5353 nolu hesaba kik kayıt no ve işin ismi ve 
İstekli VKN - TC belirtecek şekilde yatırmaları gerekmektedir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T ekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi arasında gerçek-

leştirilecek işbirliğinin güçlendirilerek
çerçevesinin belirlenmesi, ortak yapı-
lacak çalışmaların değerlendirilmesi
ve karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunmak üzere organize edilen koor-
dinasyon toplantılarının ikincisi, iki
büyükşehrin bürokratlarının katılımı
ile bu kez İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul
Florya'da gerçekleştirildi. Toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak
olan toplantının sonunda, iki büyük-
şehir arasındaki işbirliğinin ana hat-
larının netleşeceğini söyledi.

Ortak çalışma yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi ekibini İstan-
bul'da ağırlamaktan mutluluk duy-
duklarını belirterek, "Daha önce
Tekirdağ'da yapmış olduğumuzun
işbirliği koordinasyon toplantısının
ikinci etabında bugün Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi ekibini ilimizde
ağırlıyoruz. Bu ikinci toplantıda
oluşturulan çalışma masalarında,
konu ile ilgili yapılacak olan çalışma-
ların ana hatları belirlenecek. Ve bu
sürecin sonunda hızlı bir şekilde iki
büyükşehir arasındaki işbirliğini ha-
yata geçirmeyi planlıyoruz. Biz İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
özellikle bölgemizdeki belediyeler ile
sıkı bir iletişim ve işbirliği içerisinde-
yiz. Açıkçası bugün burada düzenle-
nen buluşma beni oldukça
heyecanlandırdı. Bu süreçte hem İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
faydalanacağı hem de Tekirdağ ve il-
çelerinin faydalanacağı bir modeli
ortaya koyma hedefindeyiz. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak maddi
manevi bütün birikimlerimizle Tekir-
dağ için ne yapabiliriz düşüncesi ve
samimiyeti içerisinde işbirliği çerçe-
vesinde hayata geçirilecek çalışmalar
için sabırsızlanıyoruz" dedi. Başkan

İmamoğlu'nun ardından bir ko-
nuşma gerçekleştiren Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak da, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile ortak çalışma yapacak
olmanın heyecanını yaşadıklarını
dile getirerek, Trakya'nın tek büyük-
şehir belediyesi olarak İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ile ortak
çalışmanın içerisinde olmanın kendi-
lerine büyük güç katacağını söyledi.

Her zaman iş birliği
yapacağız

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ola-
rak her geçen gün geliştiklerini ve de-
neyim kazandıklarını belirten
Başkan Albayrak, "Tekirdağ'ın ku-
rucu büyükşehir belediye başkanı
olarak ikinci dönemimizde de Tekir-
dağ için çalışmaya devam ediyoruz.
Tekirdağ'ı daha iyi, daha yaşanılabi-
lir bir kent haline getirme hedefinde-
yiz. Amacımız Tekirdağ halkına en
iyi hizmeti verebilmek. Bu süreçte İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
desteğini hissetmek, Sayın başkanı-
mızın samimiyetini ve enerjisini gör-
mek, bize her zaman destek
olacağını dile getirmesi bizi daha da

motive etti ve gücümüze güç kattı.
Bugün belirlenen çalışma masaları
ile iki büyükşehrin bürokratları karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunacaklar.
Bugün burada yapılacak toplantının
ardından işbirliğinin içini doldurup
hayata geçirme aşamasına geçece-
ğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
henüz 7 yıllık bir büyükşehir ve her
geçen gün gelişiyor, büyüyor. El ele,
gönül gönüle, omuz omuza her
şeyin en iyisini hak eden halkımıza
hizmet verme onurunu paylaştığı-
mız Sayın Ekrem İmamoğlu başka-
nıma misafirperverliği, samimiyeti ve
tüm destekleri için tekrar teşekkür
ediyorum. İlerleyen günlerde hayata
geçireceğimiz işbirliğimizin vücut
bulacağı bu toplantının hayırlı olma-
sını diliyorum" dedi.
İki başkanın konuşmasının ardından
Tekirdağ'ın İlçe Belediye Başkanları
söz alarak, ilçeleri ile ilgili genel bilgi
verdiler ve işbirliği çerçevesinde yapı-
labilecek çalışmalar konusunda gö-
rüşlerini paylaştılar. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrat-
ları ve iştiraklerinin yöneticileri de
çalışma sistemleri ve işbirliği konu-
ları ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.
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Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Florya'da 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'yla bir araya geldi

TEKIRDAG GUCLUYSE
ISTANBUL DA GUCLU 

Konuşmaların ardından toplantı çer-
çevesinde oluşturulan, Kültür/Spor,
Park/Bahçe, Çevre/Enerji, Ulaşım ve
Şehircilik masalarında iki büyükşeh-
rin bürokratları, işbirliği kapsamında
hayata geçirilmesi planlanan proje ve
çalışmaları paylaşarak karşılıklı
görüş alışverişinde bulundular.
İşbirliğini güçlendirme ve geliştirme
koordinasyon Toplantısına Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi
Gökhan Günaydın, Çorlu Belediye
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay, Saray
Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Mal-
kara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul,
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yük-
sel, İSKİ Genel Müdürü Raif Mer-
mutlu, TESKİ Genel Müdürü Dr.

İbrahim İçöz, İSTAÇ A.Ş. Genel Mü-
dürü Aslan Değirmenci, İstanbul
Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yal-
çın, İBB Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Tarık Safi, BELBİM A.Ş. Genel Mü-
dürü Yücel Karadeniz, İSBAK Genel
Müdürü Esat Temimhan, İSTON A.Ş.
Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay,
İSFALT A.Ş. Genel Müdürü Burak Sı-
rali, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,
BİMTAŞ Genel Müdürü Özcan Biçer,
İMAR İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur
Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan
Gaytancıoğlu, TEKPARK A.Ş. Genel
Müdürü Hüseyin Özcan, İBB Başkan
Danışmanı Yiğit Oğuzman, İBB Ma-
halli İdareler Koordinatörü Bülent Ak-
köse, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener
Saygın ile Tekirdağ ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyelerinin bürokratları
katıldı.

Fikir alışverişi yapıldı

Bayrampaşa
kırmızı çizgi çekti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ uygulamasına dikkat 
çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçedeki yaya geçitlerini çocuklarla birlikte kırmızıya boyadı

İçİşlerİBakanı
Süleyman
Soylu’nun sosyal

medya hesabından yaptığı
“30 Mart’ta Kırmızı Çizgi-
mizi Çekiyoruz” paylaşımı-
nın ardından, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner ile Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri ilçe-
deki beyaz olan yaya geçitle-
rini kırmızıya boyadı.
Oldukça renkli görüntülere
sahne olan etkinliğe bazı sü-
rücülerin de destek vermesi
dikkat çekti.

Hem sürücüyüz 
hem yaya

Her sürücünün yollarda ya-

yalara yol vermesinin insani
bir sorumluluk olduğunu
belirten Başkan Aydıner,
“İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu’nun yaya
önceliğine dikkat çekmek
adına yaptığı paylaşımın ar-
dından sevgili çocuklarımız
ile bir araya geldik ve yaya
geçitlerini kırmızıya boyadık.
Bu vesileyle yaya önceliği
konusunda hem çocukları-
mızı bilinçlendirdik hem de
sürücülere önemli bir mesaj
verdik. Unutmayalım,
bugün sürücüysek yarın ya-
yayız. O nedenle lütfen yol-
larda yayalara yol vermeyi
ihmal etmeyelim” şeklinde
konuştu.DHA

Beylikdüzü genç yetenekler arıyor
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2018
yılından bu yana başarıyla faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü 
Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yeteneklerini arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğü tarafından
2018 yılının Mart ayında ha-

yata geçirilen ve kısa sürede başarılı ça-
lışmalara imza atan Beylikdüzü Gençlik
Senfoni Orkestrası (BGSO), 4. sezon ka-
yıtlarına başladı. Keman, viyola, viyolon-
sel, kontrbas, flüt, obua, fagot, klarnet,
trompet, korno, trombon, tuba, vurmalı
çalgılar ve piyano branşları için 4 Nisan
tarihine kadar devam edecek kayıtların
ardından seçme sınavı 7 Nisan Çar-
şamba günü gerçekleşecek. Beylikdü-

zü'nde ikamet şartı aranmayan orkes-
traya katılım için 14-26 yaş aralığında
olmak ve seçtiği enstrümanı belirli sevi-
yede çalıyor olabilmek yeterli olurken
seçmelerin ardından yapılacak prova ve
çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hij-
yen kurallarına uygun bir şekilde gerçek-
leşecek. 

Büyük bir heyecan var
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın
büyük bir aile gibi olduğunu vurgulayan
Şef Hakan Tepeli, “Orkestramız kurulduğu
günden bu yana önemli birçok işin içeri-
sinde yer alırken Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde sayısız kapalı
gişe konsere imza attı. Aynı zamanda or-
kestramızdan pek çok yetenekli öğrenci-
miz kendi alanında üniversiteler kazana-
rak bizleri gururlandırdı. Bugün 4.sezon
için büyük bir heyecanla ailemize katıla-
cak yeni üyelerimizi bekliyoruz” dedi. 



İ BB'nin Saraçhane'deki binası önünde 
bira araya gelen grup adına Yeşilpı-
nar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve 

Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Hayrullah Türkoğlu, açıklama yaptı. 
Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendile-
rine adaletsiz bir sözleşme dayattığını 
iddia etti. Türkoğlu, "Evlerimizi başta söz 
verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. 
Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek 
istememiz halinde ise fahiş maliyet bedel-
leri çıkarıldı" dedi. Türkoğlu, “487 ada 12 

parsel üzerinde bir kentsel dönüşüm var-
dır. 2016'dan bu yana burada bir mağdu-
riyet yaşıyoruz. Kentsel dönüşümden 
yanayız rantsal dönüşümden değil. Bize 
yüzde 20 kesinti olacak dediler. Ama 
yüzde 60'ı geçti. Biz bunlara karşı çıkıyo-
ruz" dedi. Türkoğlu, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun seçimden önce kendilerine 
taahhütname sunduğunu söyledi. 

Verilen sözler tutulsun 

Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını 

isteyen hak sahiplerinden Sahure Tırınk, 
“Biz buraya hakkımızı savunmak için 
geldik. Biz dönüşüme karşı değiliz. 
Benim 8 tane dairem var toplamda 840 
metrekareye tekabül ediyor.  
Bu dönüşümde bize verilen 6 dairede 
toplam 440 metrekare.  
Sizce bu hakça dönüşüm mü? Başka-
nımdan verilen sözlerin yerine getirilme-
sini istiyoruz.  
Onları buraya biz getirdiğimiz gibi indir-
mesini de biliriz" ifadelerini kullandı. 

Harun Kaya ise "Bizleri görünmez kıla-
rak rantçı projesini sürdürmek isteyenle-
rin, bizlerin sabrını ve irfanını çaresizlik 
zannedenlerin de bizleri kolayca gözler-
den uzaklaştıramayacaklarını fark ede-
ceksiniz" diye konuştu.  
Kaya, hafta içi her gün 10.00-16.00 
saatleri arasında pandemi nedeniyle  
sınırlı sayıda hak sahibi ile İBB  
Saraçhane Binası karşısında “Kentsel  
Dönüşüme Adalet Nöbeti" tutacaklarını 
da söyledi. DHA 

Ayhan ONGUN
DUYARLILIK

ayhanongun@gmail.com 

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde 

 verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalışmakta olan  

Vet. Hek. Ferda BİRDAL ‘a ait 03.03.2016 
ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat numaralı 
 Veteriner Hekim çalışma izin belgesi 

 kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANLARI  
A12983485 nolu Irak pasaportumu  

kaybettim. Hükümsüzdür.  
Layth Salah Abbas Abbas  

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığım 
06.03.2012 tarih ve 21182 nolu Elektrik 
denetçi belgemi kaybettim hükümsüzdür 

ERDAL ERÇAĞ 

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalışmakta olan  

Vet. Hek. Onur Salih KARADAĞ ‘a ait 
03.03.2016 ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat  

numaralı Veteriner Hekim çalışma izin belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalışmakta olan  

Vet. Hek. Pelin ALTIN ‘a ait 03.03.2016 ruhsat 
tarihli ve H-47 ruhsat numaralı Veteriner 

Hekim çalışma izin belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalışmakta olan  

Vet. Hek. Çağrı YAMAN ‘a ait 03.03.2016 
ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat numaralı  
Veteriner Hekim çalışma izin belgesi  

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın "Yayalar Kırmızı 
Çizgimizdir" uygulaması kapsamında 
Tuzla’da bulunan yaya geçitleri kırmızı 
renge boyandı. İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla 
başlatılan farkındalık çalışması, Tür-
kiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 
Tuzla’da da başladı. Farkındalık çalış-
ması kapsamında Tuzla’da bulunan 189 
yaya geçidi kırmızıya boyandı. Evliya 
Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üze-
rinde bulunan Tuzla Kaymakamlığı’nın 
önündeki yaya geçidini kırmızıya bo-
yama etkinliğine Tuzla Kaymakamı Ali 
Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, Ord.Prof.Dr.Cahit Arf İlkokulu 
öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşla-
rının temsilcileri katıldı. Tuzla Kayma-
kamlığı önünde bulunan yaya geçidi, 
etkinliğe katılanlar tarafından kırımızı 
renge boyandı. Ayrıca cadde üzerinde 
bunan vatandaşlara yaya geçidinin öne-
mini anlatan broşürler dağıtıldı. Etkinlik 
sonrasında açıklama yapan Tuzla Bele-
diye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Kaldı-
rımda da, yaya geçitlerinde de her 
zaman yaya önceliğini dikkate alan bir 
kent olabilmek için Tuzla olarak gayret 
ediyoruz ve çalışacağız” dedi. 

Yayalar kırmızı 
çizgimizdir 

Kırmızı çizgi önce yaya
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“Kırmızı çizgi, önce yaya” uygulaması kapsamında Bağcılar’da merkezi noktalardaki yaya 
geçitlerinin ortasına kırmızı şerit çizildi. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen  

etkinlikte öğrenciler de ellerine fırça alıp Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar  
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte şeritleri kırmızıya boyadı 

EyüpsultanYeşilpınar Mahal-
lesi sakinleri kentsel dönü-
şüm için anlaştıkları İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 

ve KİPTAŞ'ın kendilerine 
adaletsiz bir sözleşmeyi  

dayattığını öne sürerek pro-
testo gösterisinde bulundu. 

Mahalle sakinlerinden Harun 
Kaya hafta içi her gün 10.00-
16.00 saatleri arasında pan-
demi nedeniyle sınırlı sayıda 
hak sahibi ile İBB Saraçhane 

Binası karşısında “Kentsel 
Dönüşüme Adalet Nöbeti" 

tutacaklarını da söyledi

İktidar çocuklarını 
kurban veriyor!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve 
sosyal koşullar nedeniyle artık ülkeyi 
yönetemez duruma gelen iktidar, kendi 

çocuklarını kurban veriyor. 
Dikkat edilirse son üç gündür Kürşat Ayvatoğ-

lu’yla yatıp kalkıyoruz. 
Kaç tane lüks arabası varmış, bu kadar parayı 

nasıl kazanmış, içtiği uyuşturucu mu yoksa pudra 
şekerini mi burnuna çekiyormuş? 

Aslında tüm bunlar buzdağının görünen yanı. 
Kürşat, ülkemizde binlercesi bulunan bir zavallı 

Anadolu çocuğu. 
Ülke yönetimine hakim olan yolsuzluk, rüşvet 

çarkının kazara bir yerlerine tutunarak “köşe dön-
mece” oynamış. 

Birazda şansı yardım edince yaşının gereği tüm 
çılgınlıkları yaşamaya başlamış. 

Sanırsınız ki bu olay Türkiye de ilk kez yaşanıyor. 
Konuyu farklı boyutlarıyla ele almak gerekiyor. 
Birincisi dünyanın en önemli uyuşturucu trafiği-

nin yaşandığı ülkemizde verilen sıkı mücadeleye 
rağmen uyuşturucu nasıl bu kadar kolay temin 
edilebiliyor? 

Bu konuda bir zafiyet ya da yasal yetersizlik mi 
var? 

İkincisi, Kürşat’ın asıl suçu akçeli konularda. 
Kastamonu’dan başlayarak hangi kanalları 

kullanarak haksız kazanç elde etti? 
Bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarını kimlerle birlikte 

gerçekleştirdi? 
Polis ve savcılık bu konularda geniş çaplı bir 

soruşturma yapmış mıdır? 
Açıkçası geçmişten bu yana yaşananları 

düşününce ben yapıldığını sanmıyorum. 
Zindaşti olayında kimlerin devreye girdiğini, 

uluslararası uyuşturucu ticaretinin Türkiye ayağında 
kimlerin hangi güç odaklarıyla iş birliği yaptığını 
hep birlikte gördük. 

Durum böyle olunca Kürşat ve Kürşat gibilerinin 
sıradan olaylarıyla kamuoyunu meşgul edip asıl 
yolsuzluk, ihale vurgunu, yandaş sermaye oluşturma 
gayretleri örtbas edilmeye çalışılıyor. 

Bu tamamen bir sistem sorunudur. 
Ahlaksızlığın siyaseti, partisi olmaz. 

Aynı tür olaylar geçmişte başka partilerde de 
oldu. 

Tepede kurulan tezgahlara elbet Kürşat gibiler 
yaklaşamaz bile ama aşağılarda, özellikle de beledi-
yelerde benzer uygulamalara hep rastlamışızdır. 

Spor kulübüne yardım adı altında iş insanların-
dan para talep eden ilçe başkanları da gördük. 

Bir ülkede ihale yasası 190 kez değiştiriliyor, tüm 
finans kaynaklarının akıtıldığı beton sanayinde işler 
yalnızca 5 şirkete aktarılıyor, şartnameler onların is-
tediği şekilde hazırlanıyorsa, asıl sorgulanması gere-
ken bu yönetim sistemi olmalıdır. 

Birilerinin çocuklarının gemilerinin, yurtdışındaki 
şirketler aracılığıyla yaptıkları işlerden sağladıkları 
haksız kazançların, vakıf yönetimlerindeki kimi ço-
cukların! edindikleri servetin yanında Kürşat’ın ki 
devede kulak kalır. 

Ne var ki Kürşat hala o köylü kültüründen kurtu-
lamadığı için parayı nerede harcayacağını, nerede 
saklayacağını bilemiyor, gençliğin verdiği gözü kara-
lık ve heyecanla çok çabuk kendini ele veriyor. 

Daha yakın zamanda Kıbrıs’ta kumarhanede ya-
kalanan çocuğa! Ne oldu? 

Tosuncuk’dan hiç haber yok! 
Rıza Zarrab, faiziyle birlikte kendisine iade edilen 

paralarla Amerika’da keyif sürmeye devam ediyor. 
Kendi çocuklarını askere göndermeyip, şehit as-

kerler üzerinden siyaset yapanların, iktidarda kala-
bilmek uğruna her yolu meşru görenlerin, kendi 
içlerinden çıktıkları halkı küçümseyen, onların sır-
tından zenginleşenlerin kurban verdikleri çocuklar-
dan bir tanesidir Kürşat! 

Peki şimdi ne olacak? 

Üç gün sonra bu konuda unutulacak. 
Nasıl ekonomi reformu, hukuk reformu, insan 

hakları eylem planı, demokrasi reformu ve şimdi de 
yeni anayasa çalışması diyerek gündemi elinde tutan 
iktidarın en büyük korkusu, buzdağının ardına 
geçilmesi. 

Ne yargıya, ne devletin kurumlarına güvenin 
kalmadığı şu günlerde kontrolü hepten elinden kaçı-
ran iktidar, bundan sonra da her yolu deneyecek, ara 
sıra da kamuoyu meşgul olsun diye Kürşat gibilerini 
ortaya atacaktır. 

Yeter ki; kendi çocuklarının mal varlıkları, 
yapılan ihale yolsuzlukları, haksız kazançlar ortaya 
dökülmesin.Yeter ki; muhalefet derlenip 
toparlanmasın. 

Yeter ki; ekonomi konuşulmasın, işsizlikten, 
açlıktan, yokluk ve yolsuzluktan söz edilmesin. 

Yok pahasına satılan kamu kaynakları, sayıları on 
milyonları aşan işsizler, evine ekmek götüremediği 
için canına kıyan babalar, her gün artarak devam 
eden kadına ve çocuklara yönelik şiddet, baskı ve 
tacizler konuşulmasın. 

Lebaleb yapılan parti kongrelerinden tüm yurda 
yayılan virüs yoğunluğuna karşın hala temin edile-
meyen aşılar, kendi canları pahasına ölümüne 
mücadele veren sağlık emekçilerinin gasp edilen 
hakları gündeme gelmesin yeter ki! 

Daha kurban verilecek çok Kürşat’lar bulunur.

IBB ONUNDE 
ADALET NOBETI

Kaymakam  
Eldivan ve Başkan 

Çağırıcı, ışıksız 
yaya geçitlerindeki 

beyaz renkli  
şeritlerden 

 bazılarını kırmızı 
renge boyadı.

ADALETSİZ  
BİR SÖZLEŞME  
DAYATTILAR 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 
sosyal medya hesabından '30 Mart'ta 
kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının 
ardından tüm yurtta olduğu gibi Bağcı-
lar’da da 'Kırmızı çizgi’ uygulamasına 
başlandı. Bu farkındalık çalışması kap-
samında; Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü 
Hasan Demirbağ ve öğrenciler 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli İrade Mey-

danı’nda bir araya geldi. 

Öğrenciler fırçayı eline aldı  

Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı, 
ışıksız yaya geçitlerindeki beyaz renkli 
şeritlerden bazılarını kırmızı renge bo-
yadı. Daha sonra fırçalarını eline alan 
öğrenciler de boyama işlemine devam 
ederek “Yaya önceliği kırmızı çizgimiz-
dir” mesajı verdi. İlçenin diğer bölgele-
rindeki şeritleri ise Bağcılar Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

ekipleri boyadı. Trafik güvenliğinin 
önemli bir mesele olduğuna vurgu 
yapan Başkan Çağırıcı, “Kırmızı şerit-
lerle sürücülere ‘Öncelik yayanın’ me-
sajını veriyoruz. Kırmızıyı gören her 
sürücü muhakkak durması gerektiğini 
bilecek. İstiyoruz ki, trafik konusunda 
bir sıkıntı yaşamayalım. İlk günkü uygu-
lamada sürücülerin kurallara uyduğunu 
görmek bizi sevindirdi” dedi. Etkinlik 
sonunda trafik polisleri tarafından va-
tandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.  



MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU
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U krayna Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Vasıl Bodnar, Tür-
kiye ile Ukrayna ilişkilerini

ve Kırım Platformunu, değerlendirdi.
Türkiye'nin Ukrayna için sadece iyi
bir komşu değil aynı zamanda böl-
gede güvenilir ve önemli bir stratejik
partner olduğunu belirten Bodnar,
"Bu sene, stratejik partnerliğimizin
10. senesini kutluyoruz ve iki ülke li-
derleri arasında iyi bir diyaloğun ol-
ması çok önemli. Umuyorum ki bu
sene Yüksek Düzeyli Stratejik Kon-
sey gerçekleşecek ve orada iki ülke
ilişkileri için önemli spesifik kararlar
alınacak." ifadesini kullandı.

Resmi ziyaretler 
eskisinden fazla

Bodnar, geçen sene yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınına rağmen
ülkeler arasındaki resmi ziyaretlerin
2019'dan bile daha fazla olduğunu
vurgulayarak, "Bu da iki ülkenin bir-
birlerine ne kadar ilgi gösterdiğini ve
beraber neler yapabileceğimizi göste-
riyor." değerlendirmesinde bulundu.
Savunma sektörünün iki ülke ilişkile-
rinde itici güçlerden birisi olduğuna
işaret eden Bodnar, "Biz, karşılıklı
menfaatlerimizi ve bölgedeki riskleri
anlıyoruz. En önemlisi aramızda
teknoloji ve üretim alanlarında ta-
mamlayıcılık var ki bu da iki taraf
için faydalı ortak projeleri mümkün
kılıyor." diye konuştu.

"Bir NATO ülkesiyle 
iş birliği yapıyoruz”

Bodnar, iki ülke arasında savunma
sektöründeki ticaretin yanı sıra Ar-
Ge alanında da iş birliğinin bulun-
duğuna dikkati çekerek, şöyle devam
etti:"Mesela, Ukrayna üretimi mo-
torların kullanıldığı Akıncı gibi. Bu-
nunla birlikte karadan denize,
gökyüzünden uzaya kadar pek çok
projemiz var. İnanıyorum ki şirketle-
rimiz iş birliğini daha kuvvetlendire-
cek ve bu da sonuç getirecektir.
Ayrıca bizim açımızdan bir NATO

ülkesiyle iş birliği yapıyoruz. NATO
standartları, bizim için yakın bir gele-
cekte üyelik almak açısından çok
önemli."

“NATO kabiliyetlerimizi
kuvvetlendiriyoruz”

Geçen sene, ülkesinin "NATO Ge-
nişletilmiş Fırsat Ortağı" statüsü al-
dığını hatırlatan Bodnar, "Askeri
sanayi alanında uyumluluk kabiliye-
timizi güçlendiriyoruz. Bu, Türkiye
ve Ukrayna'yla birlikte NATO için de
iyi çünkü NATO kabiliyetlerimizi
kuvvetlendiriyoruz." dedi. Bodnar,
yakın gelecekte havacılık sanayisinde
iki ülke arasında fırsat olabileceğinin
altını çizerek, "Uçak üreten Antonov
şirketimiz var. Böylece hem Türkiye
havacılık olasılıklarını artırabilir hem
bizim için de bir ortak girişim fırsatı.
Umuyorum ki yakında Türkiye'de
Antonov uçaklarının üretimini göre-
ceğiz ve bu uçaklar, Türkiye semala-
rında uçacak. Bu sadece içlerinden
bir örnek, daha fazla olabilir." diye
konuştu.

“Anlaşmayı imzalayacağız"

Türkiye ve Ukrayna gibi iki büyük
ülke için 5 milyar dolar ticaret hac-
minin yeterli olmadığına dikkati
çeken Bodnar, "Küresel anlamda ti-
caret, salgın döneminde azaldı ancak
rakamlara bakınca biz 2019'daki
hacmimizi koruduk, diğer ülkelere kı-

yasla bu bir başarı." ifadesini kul-
landı.Bodnar, serbest ticaret anlaş-
ması (STA) müzakerelerinin de
devam ettiğine değinerek, şunları
söyledi: "Bu, iki büyük ülke arasında
bir süreç. Her ülkenin ve iş dünyası-
nın kendi çıkarları var. Bu çıkarları
bir araya getirmek kolay bir görev
değil. İnanıyorum ki iki ülkenin mü-
zakere ekipleri arasında dengeyi bul-
masına çok yakınız. İnanıyorum,
Türk tarafı da dahil, biraz esneklik
gösterilmesiyle yakın zamanda an-
laşmayı imzalayacağız. Birbirimizi
suçlamıyoruz sadece ülkelerin milli
ekonomilerine zarar vermeden katkı
yapmasını sağlayacak tavizler arıyo-
ruz. İnanıyorum ki ticaret hacmi 10
milyar dolar değil 15-20 milyar ola-
bilir. Ortak projeler, yatırımlar, ula-
şım yolları da önemli, bu daha geniş
kapsamlı bir konu, sadece STA
değil."

600'den fazla 
Ukraynalı işletme 

Ukrayna'daki dolaylı Türk yatırımla-
rının 3 milyar dolardan fazla olduğu
bilgisini veren Bodnar, Türk girişim-
cilerin Ukrayna'da kar sağladığını
belirtti.Bodnar, iki ülke sanayi odaları
ve ekonomi bakanlıkları arasında iyi
iş birliği bulunduğuna dikkati
çekti.Bodnar, ülkede yabancı yatırım-
cılar için özelleştirme ve toprak alan-
larında fırsatlar olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletle-
ri'nin (ABD) Minneapolis
kentinde 25 Mayıs 2020’de

yaşanan olayda siyah Amerikalı Georg
Floyd’u öldürmekle suçlanan polis me-
muru Derek Chauvin’in yargılandığı
dava başladı. Savcı Jerry Blackwell ilk
kez duruşmada hazır bulunan jüri üyele-
rine hitaben yaptığı konuşmada, sanık

polis memurunun rozetine ihanet etti-
ğini ve olay sırasında aşırı ve anlamsız
güç kullandığını ifade etti. Savcı, sanık
polisin George Floyd nefessiz kalana
kadar değil, canını verene kadar diziyle
kurbanın boğazına bastırdığını vurgu-
ladı. Jüri üyelerine 9 dakika 29 saniye
süren olay anının görüntüleri izletilen
duruşmada, Floyd’un bu süre zarfında

27 defa "nefes alamıyorum" dediği
ancak sanığın buna rağmen üzerinden
kalkmadığı ifade edildi. Savcı Blackwell,
sanık Chauvin’in olaya tanık olanlar ara-
sında bulunan Minneapolis itfaiyesin-
den bir görevlinin ilk yardım teklifini
belindeki biber gazına uzanarak geri çe-
virdiğini belirtti. Chauvin’in avukatı Eric
Nelson ise jüri üyelerinden davayı de-

ğerlendirirken siyasi ve sosyal olayları
göz ardı etmelerini istedi. ABD’de ve
dünya çapında büyük bir öfke yaratan
olay, haftalar süren ırkçılık karşıtı göste-
rilere neden olmuş ve Black Lives Mat-
ter (Siyah Hayatlar Değerlidir)
sloganıyla küresel çapta düzenlenen
gösterilerde siyahlara yönelik polis şid-
deti protesto edilmişti.

Floyd davasında ilk duruşma yapıldı
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ABD’de siyah vatandaş
George Floyd’u öldürmekle

suçlanan polis memuru
Chauvin’in yargılandığı

davada ilk duruşma yapıldı.
Jüriye olay görüntüleri

izletilirken, savcı sanığın 
rozetine ihanet ettiğini belirtti

AB'den göçmenler için çağrı

yunanis-
tan'ın Mi-
dilli Adası'nı

ziyaret eden ve burada
Yunanistan Göç ve İl-
tica Bakanı Notis Mita-
rakis ile bir araya gelen
Johansson, Türkiye'ye
sığınma başvuruları
kabul edilmeyen göç-
menleri geri almaya
devam etmesi çağrısında bulundu.
Adada gerçekleşen görüşmenin ardın-
dan düzenlenen ortak basın toplantı-
sında konuşan ve AB'nin göç
politikalarındaki eksiklerine dikkati
çeken Johansson, "Avrupa'da son altı
yıldır gördüğümüz durum, Avrupalı-
laştırılmış bir göç politikasının olma-
ması ve bu, dış sınırlarımızdaki üye
devletlerin büyük bir baskı altında
olduğu. 
Özellikle de bazı adalar, Avrupa me-

selesi haline getirileme-
miş bir çözümün yok-
luğu nedeniyle büyük
baskı altındalar."dedi.
"Sabrın sınırları aştığını
anlıyorum." diyen AB
yetkilisi, Türkiye'nin de
Midilli'deki yaklaşık 8
bin sığınmacı için inisi-
yatif alması gerektiğini
kaydetti. 

Ankara'nın geri dönüşleri kabul et-
meye devam etmesi gerektiğini de be-
lirten Johansson, "Ankara,
AB-Türkiye anlaşmasının bu kısmını
yaklaşık bir yıl önce askıya almıştı.
Şimdi Türkiye'yi, Yunanistan'dan
gelen göçmenlerin geri dönüşlerini
acilen devam ettirmeye çağırıyorum.''
dedi. Johansson'ın ziyareti, Yunanis-
tan'ın ülkeye ulaşan göçmenleri sınır
dışı etmekle suçlandığı bir ortamda
gerçekleşti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1343965)

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeli-
ği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, 2021 Yılı NİSAN Ayı Toplantısını,  05 NİSAN 2021 - PAZARTESİ
günü saat  11.00’da Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece adresinde bulunan
Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi hü-
kümleri gereğince duyurulur.

G Ü N D E M   K O N U L A R I      :
1-  5393 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi.
2-  393 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis Katiplerinin (2 Asil 2 Yedek) seçimi.
3- 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi gereğince Meclisten Encümene "Gizli Oyla" (3) adet Encümen 

Üyesi seçimi.
4- Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. (3 Kişi)
5- İmar Komisyonu Seçimi. (3 Kişi)
6- Ulaşım ve Trafik Komisyonuna üye seçimi. (3 Kişi)
7- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna üye seçimi. (3 Kişi)
8- Hukuk Komisyonuna üye seçimi. (3 Kişi)
9- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
10- Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
11- Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
12- Tarife Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi) 
13- Harita Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
14- Dezavantajlılar Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
15- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
16- Temel Haklar Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
17- Çocuk Hakları Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
18- Göç ve Yabancılar Komisyonuna üye seçimi; (3 Kişi)
19- Belediyemize ivazsız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 1 adet Traktörün, 237 Sayılı Taşıt 
Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince şartsız hibe olarak kabul edilmesi hususunun müzakeresi ve karara
bağlanması.
20- Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait olup “Belediye Sosyal Tesisi” olarak kamu hizmetinde 
kullanılan, Büyükçekmece, Celaliye Mahallesi 719 Parsel sayılı 1.812,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın
Tapu Kütüğüne “KAMU HİZMETİNE TAHSİS” şerhinin konulması hususunun müzakeresi ve karara 
bağlanması. 
21- Belediyemiz sınırlarındaki Çakmaklı Mahallesi,  146 Ada 1 Parselin batısında yer alan “Yol
Alanı”nın 16,00 m2’lik kısmı üzerinde Trafo merkezi yapılmak üzere, 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun
75. Maddesi ile 18. maddesinin  (e)  fıkrası gereğince 1.-TL iz bedeli karşılığı Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TEDAŞ) lehine 25 yıl süreyle “İrtifak Hakkı” tesis edilmesi hususunun müzakeresi ve karara 
bağlanması. 
22- Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Yazı İşleri Müdürlüğü (Nikah Muamele Ücreti) bölümüne
ilave edilmek üzere hazırlanan "Ücret Tarifesinin" müzakeresi ve karara bağlanması. 
23- Belediyemizde 2021 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi
hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle
toplam (8) adet “Sözleşmeli Personel” istihdam edilmesi ve 2021 Yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi. 
24- Belediyemizde 2021 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi
hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle
“Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmekte olan 2 adet Peyzaj Mimarı’nın 2021 Yılı sözleşme üc-
retlerinin, Maliye Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve (5) No’lu Genelgesi gereğince 01.03.2021 tarihin-
den itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmesi. 
25- Büyükçekmece İlçesi, Sinanoba Mahallesi 3645 ve 3638 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
“Uygulama İmar Planı Değişikliğine” yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun müzakeresi ve 
karara  bağlanması. 
26- Belediyemiz sınırlarında bulunan Mimaroba Mahallesindeki “Billur Caddesi” isimli caddenin bir kıs-
mına, Mimaroba Mahallesinde ikamet etmekte iken vefat eden ve Büyükçekmece U-17 Futbol Kulübünde
3 yıl futbol oynayan “Ediz ERŞAHAN”ın isminin verilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun
(18/n) maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. 
27- 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan, 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM
Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Bahçelievler Etabı Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değer-
lendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (01.03.2021- 2. Md. - İmar Komisyonu 
Raporu)
28- 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan, 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM
Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Bahçelievler Etabı Uygulama İmar Planına Plan ve Proje Müdürlü-
ğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (01.03.2021- 3.
Md. - İmar Komisyonu Raporu) 
29- 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan, 1/1000 ölçekli Kumburgaz 
TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Güzelce Etabı Uygulama İmar Planına yapılan itirazların 
değerlendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (01.03.2021- 4. Md. - İmar 
Komisyonu Raporu) 
30- 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan, 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM
Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Güzelce Etabı Uygulama İmar Planına Plan ve Proje Müdürlüğünce
yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (01.03.2021- 5. Md. -
İmar Komisyonu Raporu)
31- Belediye Başkanının (01 OCAK 2020-31 ARALIK 2020) dönemine ilişkin faaliyet raporunun 
5393 sayılı yasanın 56. maddesi gereğince müzakeresi.
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NATO ULKESIYLE 
IS BIRLIGI 

Kanlı bilançoda
rakam ağırlaşıyor
Toplam can kayıplarının tam olarak tespit
edilemediği Myanmar'da sivil toplum örgütlerine
göre, gösterilerde en az 459 kişi yaşamını yitirdi

MyanMar'da askeri
darbe ve seçilmiş hükü-
met üyelerinin gözaltına

alınmasına karşı düzenlenen protes-
tolara güvenlik güçlerinin silahlı
müdahalesi sonucu neredeyse her
gün açıklanan can kayıpları, ülke-
deki gerilimi giderek artırıyor.Ülkede
1 Şubat darbesinden günler sonra
başlayan ve 6 Şubat'tan itibaren pek
çok kente yayılan protestolara,
Myanmar ordusu gerçek mermilerle
karşılık veriyor.Protestocuların yanı
sıra sivil itaatsizlik eylemi yapan
darbe karşıtlarını da hedef alan
ordu, ev baskınlarıyla darbeye karşı
çıkanların özel mülklerini yağmalı-
yor.Myanmar ordusu 15 Şubat'tan
itibaren protestolara müdahale için

sokaklara inmeye başladı.

İlk can kayıpları 
19 ve 20 Şubat'ta 

İlk can kayıpları 19 ve 20 Şubat'ta
açıklanırken, 28 Şubat'ta güvenlik
güçlerinin Yangon ve Mandalay'da
18 protestocuyu öldürmesi dünyanın
tepkisine neden oldu. Türkiye başta
olmak üzere çok sayıda ülke, güvenlik
güçlerinin barışçıl protestoculara
orantısız güç kullanımını kınadı.
Uluslararası tepkiler ile ABD, İngil-
tere ve Kanada gibi ülkelerin yaptırım
kararlarına rağmen Myanmar or-
dusu, protestoculara şiddetten geri
adım atmazken, marttan itibaren
hemen hemen her gün protestolarda
can kayıpları meydana geldi.

Josep Borrell 
kararını verdi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell yazdığı bir
blog yazısında "Yapıcı tavır oluşturmak
için Türkiye ile aktif çalışmamız
gerekiyor" ifadelerini kullandı

Borell "Mevlüt Çavuşoğlu
ile yaptığım görüşme
sonrası, daha yapıcı bir

tavır oluşturmak ve devam ettirebil-
mek için Türkiye ile aktif olarak ça-
lışmaya devam etmemiz gerektiği
konusunda ikna oldum." şeklinde
konuştu. Avrupa Birliği (AB) Dış İliş-
kiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell, "Yüksek
Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı
bir blog yazısı kaleme aldı. Yazı-
sında AB ve Türkiye ilişkilerine ayrı
bir başlık ayıran Borrell, bu alanda
daha önce birçok gerilim yaşandı-
ğını ancak son dönemde hem kulla-
nılan dil hem de Doğu Akdeniz'de
yaşananlar anlamında bir gelişme
olduğunu belirtti: "Mevlüt Çavu-
şoğlu ile yaptığım görüşme sonrası,
daha yapıcı bir tavır oluşturmak ve
devam ettirebilmek için Türkiye ile
aktif olarak çalışmaya devam etme-
miz gerektiği konusunda ikna
oldum." 

Avrupa Birliği'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birlik üyesi ülkeler
arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirtti
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Soldan Sağa:
1. Boyunduruk zelvesi. - Mürekkep hokkalarına konu-
lan ham ipek. 2. Bir şeyi olumlu kılmak. 3. Duvar taş-
larının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden 
mala çekilerek düzeltilen aralığı. - “Sözün kısası, doğru-
su” anlamlarında bir söz. 4. Alçak duruma getirmek. 6. 
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel. 7. Ad. - Her-
hangi bir konuda verilen gizli bilgi. 8. Sevimli ve ufak 
tefek esmer güzeli. 9. Destansı. - Düzen, hile.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Temizlik işlerinde kullanılan bir çeşit tuz. - Yüksek 
bir yerden suya dik olarak dalma. 2. Hesaba sayarak. 3. 
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu bir aygıt. - Ya-
şamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. 4. Bir kimse-
ye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak. 6. Bir edebî 
eserde, bir kültür ürününde pek çok tekrarlanan formül. 
7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Kilisede koroyerini 
ana ne�en ayıran ve absid eksenine dik doğrultuda yer-
leştirilmiş köprü. 8. Yaz aylarında giyilen bol ve geniş di-
kimli astarsız hafif ceket. 9. Çeşitli renklere sahip değerli 
bir taş. - Tenis oynanan alan.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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H emen hemen her duvarda bir res-
min yer aldığı mahalle, Türkiye'nin
çeşitli noktalarından ziyarete gelen

herkesin ilgisini çekiyor.Konak ilçesinde bu-
lunan Umurbey Mahallesi, geçmişte endüs-
triyel bir bölge olarak kullanılıyordu.
Mahallenin sanat merkezi haline dönüşme
hikayesi ise 6 yıl önce Güzel Sanatlar Fakül-
tesi öğrencilerinin bölgede atölye aramasıyla
başladı. 

Her duvarda sanat var

Bölgeye gelen öğrenciler, bir çok kişi ve
Umurbey Mahallesi Muhtarı Fatma Ka-
çaro ile görüştü. Bu sırada muhtar ve ma-
halleli, atölye arayan öğrencilere yol
göstererek, kendi evlerinin duvarını
açtı.2015 yılında mahalledeki duvara ilk res-
mini yapan öğrenciler, aradan zaman geç-
mesiyle beraber bölgeyi adeta sanat merkezi
haline dönüştürdü. Öğrenciler mezun ol-
masının ardından ise mahallede yılmadan
çalışmalarına devam etti ve Darağaç Sanat
Kolektifi adıyla bütünleşti. Gündelik siyaset-
ten uzak bir yaşam süren ve mahallede
sanat alanında çalışmalar yürüten öğrenci-
ler, mahalledeki hemen hemen her duvara
sanat alanında bir iz bıraktı. 

Sanatçılarında uğrak noktası oldu

Öğrencilerin duvarlara yaptığı mural ça-

lışmalarında, mahallede eski yaşamış
kişilerin resmini kullandı.Farklı illerden

sanatçılar mahalleye geliyorSanat mer-
kezi haline dönen mahalle, Türkiye'nin
çeşitli yerlerinden sanatçılarında uğrak
noktası oldu. Darağaç Sanat Kolektifi sa-
natçılarından Ali Cem Doğan, "Darağaç
Mahallesi, aslında resmi adıyla Umurbey
Mahallesi İzmir'in merkezine çok yakın
bir mahalle. Alsancak'tan Halkapınar ta-
rafına doğru aşağıya indiğinizde sağ tara-
fınızda kalan mahalle oluyor. Mahalleye
sanatçıların taşınmasıyla beraber, mahal-
leli ile bir diyalog zemini oluşturuldu. As-
lında bu ilişki daha çok komşuluk
ilişkileri üzerinden ilerleyen organik bir
ilişkiydi. Mahallelinin de önerisiyle bera-
ber burada yaşayan sanatçıların sanat
eserlerinin sokağa asılması gibi bir öneri
ortaya çıktı. Burada yaşayan sanatçılar,
bu öneriyi değerlendirip sanat eserlerini
sokaklarda sergilemeye başladılar. Bu altı
yıllık süreç içerisinde bu tip yaklaşımlar
daha da gelişerek her sene tekrar eden ve
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sanatçıların
mahalleye gelip mahalleyi deneyimlediği
ve burada işler ürettiği birtakım sergiler
serisi halini aldı. Bu sene Darağaç'ın al-
tıncı yılında eylül ayının son haftasında
bu etkinlikler serisini tekrar ettirme niyeti
var. Darağaç Kolektifi 6 yıl boyunca ma-
halle içerisinde farklı disiplinlerde etkin-
likler düzenledi ve etkinliklerine de devam

etmekte. Bu mahalledeki sanatçıların var-
lığı mahalleli tarafından özümsendi. On-
larla karşılıklı diyaloglar halinde
biçimlenerek dönüştü ve bu günlere
kadar geldi" dedi.

Komşularımızın izin 
verdikleri yerler

Bir diğer Darağaç Sanat Kolektifi sanat-
çılarından olan Cenkhan Aksoy ise duvar
resimlerinin hikayesini anlattı. Aksoy,
"Mahalledeki duvar resimlerinin aslında
hikayeleri şöyle oluyor; biz en başından
beri hatta komşularımızla, ustalarımızla,
muhtarımız Fatma Teyze ve esnafla hep-
siyle çok yakın temas ve diyalog halinde-
yiz. 2019 yılında yaptığımız mural
etkinliği sırasında bu iletişim stratejisini
biraz daha ileriye taşımak istedik ve hatta
şöyle gerçekleşti o proje; etkinliğin adı
'Mevzu Sokak Sanatı' idi. Davet ettiğimiz
sanatçı arkadaşları-
mız, Diyarbakır'dan,
Ankara'dan, İstan-
bul'dan ve İzmir'in
farklı bölgelerinden
gelen arkadaşlarımız,
mahallede en az bir
hafta ya da on gün
zaman geçirerek ma-
hallede tanıştıkları ka-
rakterlerle, tanıştıkları
kişiliklerle, tanıştıkları

tarihsel ya da daha sosyolojik nüanslarla
beraber mahallede kaldılar. Mahallede
çalışma yaptığımız, duvarların uygulan-
dığı alanların hepsi, mahalledeki komşu-
larımızın izin verdikleri yerler. O süreçte
yaşadıkları diyaloglardan, tanıştıkları
yeni insanlardan, tanıştıkları diğer farklı
karakterler ile beraber, onları harmanla-
yarak yeni işler ürettiler. Mahalledeki us-
talarla, ustaların bazı parçalarıyla,
sanatçılara böyle bir dönemde, belki des-
tek olması için ekonomik destek sağlaya-
cak çözümler üretme planımız var.
Çalışmalara, bir web sitesi ya da portal
gibi bir alanda, tırnak içinde bir pazar
oluşturmak istiyoruz. Oradan hem eko-
nomik olarak bir kazanım hem de sanat-
çıların işlerinin daha hızlı yayılması ya da
daha farklı noktalara ulaşmasını düşünü-
yoruz" diyerek mahalle ve çalışmalar hak-
kında detaylı bir açıklama yaptı.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/03/2021

1.İhale Tarihi : 03/05/2021 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 03/06/2021 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : cadde motors subaru servisi : küçükbakkalköy mah. 

kayışdağı cad.  ataşehir /istanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 45.000,00 1   %1 

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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1344054)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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İsveçlİ ünlü iklim ak-
tivisti Greta Thun-
berg’in gerçek boyutlu

heykeli, İngiltere'de tartışma ko-
nusu oldu. 32 bin dolara mal

olan heykelin açılışı öncesi tepki
büyük.Bazı öğrenciler de okulla-
rına kimin heykelinin dikilmesi
gerektiğiyle ilgili kendilerine
neden oy hakkı tanınmadığı ko-

nusunda eleştirilerde bulundu.
Heykeli güzel bulduğu halde
“Greta’nın Winchester Üniversi-
tesi ile ilgisi ne?” sorusunu soran
öğrenciler de oldu.

Picasso’nun
eseri satışa
sunuldu

ArtAnkArA 7. Uluslararası Çağdaş
Sanat Fuarı, 6 ülkeden 107 galeri ve bine
yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve

enstalasyon çalışmalarını sanatseverlerle buluşturu-
yor. İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden Ga-
leri Selvin tarafından sergilenen Pablo Picasso'nun
kağıt üzerine çini eseri de satışa sunuldu. Galeri Sel-
vin'in sahibi ve küratörü Selvin Cuhruk Gafuroğlu,
40'ın üzerinde eserle fuara katıldığını belirterek, en
önemli eserlerinden Picasso'nun ilk günden ilgi top-
ladığını söyledi. Gafuroğlu, "Picasso'nun bu eserinin
1930'lu yıllarda yaptığı çalışmalardan biri olduğu
düşünülüyor. Picasso genelde resimlerini yapmadan
önce eskiz çalışmaları yaparmış. Bu resim de bir
eskiz çalışması çini mürekkebi ile yapmış. 'Avignonlu
Kızlar'la ilgili 900 eser yaptığı biliniyor. Ressamın,
model olan kızları resmettiği bir eserinin eskizlerin-
den birisi. Bu eseri, önemli bir koleksiyonerden İs-
tanbul'dan aldım" dedi. İstanbul'da Nişantaşı ve
Arnavutköy'de iki sanat galerisi olduğunu belirten
Gafuroğlu, salgın döneminde tüm tedbirleri alarak
sergi açmaya devam ettiğini, ilerleyen bir ülke olarak
sanatta geri kalmamak için yılmadan çalıştığını söy-
ledi. Selvin Gafuroğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih
ve Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden
mezun olduktan sonra 2,5 yıl Milli Kütüphane'nin
Güzel Sanatlar Bölümü'nde çalıştığını ve Türk res-
mini orada tanıdığını kaydetti. 37 yıl önce başladığı
sanat galericiliğini tüm zorluklarına rağmen işini çok
sevdiği için devam ettirdiğini belirten Gafuroğlu, "İşi-
nizi sevmeden yapılacak bir iş değil” dedi. 

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve geçmişte endüstriyel bir bölge olan Umurbey Mahallesi,
sanatçılar ve bölgede yaşayanların desteğiyle adeta bir sanat merkezi haline dönüştü

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat
Fuarı'nda Pablo Picasso'nun kağıt 
üzerine çini eseri de satışa sunuldu

Thunberg’in heykeli tartışma yarattı

34ae1916 Plakalı, 1998 Model, BMW Marka, Z3 Tipli,
22178745 Motor No'lu, WBACJ31040LB08047 Şasi
No'lu, Rengi Yeşil, araçta gözle görülür belirgin bir hasar
yoktur. kullanımdan dolayı muhtelif çizikler mevcuttur.
aracın motor ve mekanik aksamında  yapılan incele-
mede araç çalışır durumdadır. ekranda motor arazı ışığı
yanmaktadır. aracın iç aksamı gözle görüldüğü kada-
rıyla sorunsuzdur. koltuklar ve diğer aksamları kullanım-
dan dolayı yıpranmalar vardır aracın elektrik ve
elektronik kasamında yapılan incelemede arcın elektrik
ve elektronik aksamı sorunsuzdur. ruhsat olmadığından
fenni muayene süresi tespit edilemedi. aracın iç aksamı
gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuz koltuklar ve diğer
aksamları kullanımdan dolayı yıpranmalar vardır

SANAT MERKEZI 
GIBI  MAHALLE!

İnsuyu Mağarası'nın
gizemli galerileri 
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu'nda,
toplamda 8 bin 350 metre olduğu tahmin edilen ziyarete kapalı galeriler ve göller için etüt ve tespit çalışmaları yapıldı

DkMP 6'ncı Bölge Mü-
dürlüğü'nce, Burdur'a 13
kilometre uzaklıkta Çata-

ğıl köyü sınırlarında yer alan ve
1965 yılında Türkiye'nin tu-
rizme açılan ilk mağarası
unvanına sahip İnsuyu
Mağarası'nda ziyarete
kapalı alanların keşfi

için çalışma başlatıldı. DKMP 6'ncı
Bölge Müdürlüğü koordinasyo-
nunda Türkiye Mağaracılık Federas-

yonu Başkanı Bülent Genç,
Akdeniz Üniversitesi ve

İstanbul Teknik Üni-
versitesi Mağara
Araştırma Kulübü
üyelerinin katılımıyla
26 Mart tarihinde
mağara içerisindeki

ziyarete kapalı galeri-
lerde ve göllerde etüt ve

tespit çalışmaları gerçekleş-
tirildi. Yaklaşık iki yıldır süren res-

torasyon çalışmaları sonrasında
yeniden ziyarete açılan ve oluşumu
binlerce yıl öncesine dayanan ma-
ğara, jeolojik olarak kalkerden mey-

dana geliyor. Bu kalkerlerin suyla bir-
leşmesi sonucu sarkıtlar, dikitler ve
dehlizler oluşturduğu mağarada, 1
metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin
yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Yatay
uzunluğu 597 metre olan mağaranın
ziyaret edilebilen 500 metreye kadar
olan bölümünde 9 göl bulunuyor.
Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölge-
deki aşırı sondajlar nedeniyle ciddi
oranda kurudu. DKMP 6'ncı Bölge
Müdürlüğü'nden yapılan açıkla-
mada, mağaranın yaklaşık 500 met-
relik kesiminin ziyaretçiye açık
olmakla birlikte mağara içerisindeki
galerilerin toplam uzunluğunun
2012 yılındaki haritalama çalışmaları
ile 8 bin 350 metre olarak tespit edil-
diği belirtildi. 

İş Sanat’ta klasik
müzik konseri

ArtAnkArA İş Sanat’ın çevrim içi
nisan programı, ayın ilk günü yayınla-
nacak Camerata Saygun konseriyle

başlıyor. İlk Türk operası Özsoy'un bestecisi Prof.
A. Adnan Saygun’un adını taşıyan klasik müzik
topluluğu Camerata Saygun, keman sanatçısı
Prof. Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kuruldu.
Kendi yetiştirdiği öğrencilerle Camerata Saygun’u
kuran İyicil, Adnan Saygun Oda Konçertosu’nun
seslendirilişini yönettiği ilk konserden kısa bir süre
sonra hayatını kaybetti. 



Ailede tek sporcuyum

Başarıyla dolu bir ömür

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 

31 MART 2021 ÇARŞAMBA

MILLI oyuncu Ozan 
Tufan, “Her futbol-
cunun olduğu gibi 
benim de hayalim 
yurt dışında kendi-
mi gösterebilmek, 
orada ülkemi temsil 
edebilmek. Oynamak 
istediğim yer Ingilte-
re Premier Lig. Orada 
kendimi görmek 
istiyorum. Inşallah 
bu da en kısa sürede 
gerçekleşir” dedi 
Fenerbahçe’nin yıldız 
ismi Ozan Tufan, 
açıklamalarda bulun-
du. Premier Lig’de 
oynama isteğini dile 
getiren Ozan Tufan, 

“Hocamın dediği gibi 
daha yeni başlıyoruz. 
Önümüzde Avrupa 
Şampiyonası var. 
Çok önemli bir 
turnuvamız var. 
Tabii ki her futbol-
cunun olduğu gibi 
benim de haya-
lim yurt dışında 
kendimi göstere-
bilmek, orada ülkemi 
temsil edebilmek. 
Oynamak istediğim 
yer Ingiltere Premier 
Lig. Orada kendimi 
görmek istiyorum. 
Inşallah bu da en 
kısa sürede gerçekle-
şir” diye konuştu.

M ANISA’DA henüz 
3 yaşındayken an-
nesinin ‘kızım çok 

hareketli, enerjisini atsın’ di-
yerek spora başlattığı Burçak 
Şenman, 18 yıllık hayatına 32 
madalya ve 14 kupa sığdır-
dı. Ailesinin Manisa’dan 
İzmir’e yerleşmesiyle birlikte 
Şenman’ın henüz 7 yaşın-
dayken profesyonel spor 
hayatı başladı. Cimnastikteki 

yeteneğiyle kısa sürede ant-
renörlerinin dikkatini çeken 
Şenman, 11 yaşında milli 
takıma seçildi. Çalışmaları-
nı özel bir spor kulübünde 
sürdüren Şenman, “Her gün 
8 saat antrenman yapıyo-
rum. Spor, ders başarısını da 
artırıyor. Milli takımda yeni 
başarılara imza atmak için 
çalışmalarımı disiplin içinde 
sürdürüyorum” dedi.

SPORUN bütün hayatını dü-
zenlediğini kaydeden Burçak 
Şenman, okul başarısını da ar-
tırdığını ifade etti. Sporun yanı 
sıra eğitimini İzmir Ekonomi 
Üniversitesi (İEÜ) Meslek 
Yüksekokulu Uygulamalı 
İngilizce ve Çevirmenlik Prog-
ramı’nda sürdüren Şenman, 
“Spor, hayatımın vazgeçilme-
zi. Ailede tek sporcu benim. 

Ancak bugüne kadar sürekli 
ailem destek oldu. 3 yaşında 
hobi olarak başladığım cim-
nastikte yeteneğim olduğunu 
ve bu noktalara gelebileceğimi 
hiç kimse tahmin etmiyordu. 
Antrenörlerim cimnastikteki 
yeteneğimi keşfedince bu nok-
taya gelebildim. Spor ve eğitim 
hayatımı tamamlayan iki vaz-
geçilmezim” diye konuştu.

PROFESYONEL spor 
hayatına pek çok madalya 
sığdıran Burçak Şenman 
son olarak geçen 26 Mart’ta 
düzenlenen Bakü Cimnastik 
Şampiyonası’nda birincilik 
elde etti. Çok sayıda yarış-
maya katılan Şenman, 2016 
yılında Fransa’da düzenlenen 

Aerobik Cimnastik Aquae 
Lex Bains Dünya Kupası’nda 
milli takım ile birincilik elde 
etti. Milli sporcu 2019’da 
Türkiye birinciliğine ulaş-
tı. Şenman’ın Uluslararası 
Ritmik Cimnastik Çevrim İçi 
Şampiyonası’nda da birincili-
ği bulunuyor.      n DHA

TRABZONSPOR, bir günlük 
iznin ardından bugün yaptığı 
antrenmanla, Süper Lig’in 
32’nci haftasında deplasman-
da Demir Grup Sivasspor ile 
oynayacağı maçın hazırlıkları-
nı sürdürdü. Teknik Direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde 
saat 11.30’da Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen ant-
renmanda; teknikle 
bağlantılı dinamik 
ısınma hareketle-
rinin ardından 5’e 
2 çalışmaları, geniş 
alan oyunları ve topa 
sahip olma oyunları 
oynandı. Antrenman-
da, ülkelerinin milli 
takımlarında bulunan 
oyuncuların yanı sıra 
tedavisi devam eden 
Abdülkadir Ömür yer 
almadı, Berat ve 
Kamil Ahmet de ta-
kımdan ayrı olarak 

çalıştı. Trondsen ise antren-
manın bir bölümünde takımla 
çalıştı, daha sonra ise bireysel 
olarak çalışmalara devam etti. 
Ayrıca özel olarak verilen 
iznini tamamlayan Nwakaeme 
de bugün çalışmalara başladı. 
Bordo-mavililer, yarın yapaca-
ğı antrenmanla Sivasspor maçı 
hazırlıklarına devam edecek.

BB Erzurumspor, 
teknik direktör 
Yılmaz Vural ile 
sözleşme imzala-
dıklarını açıkladı. 
Kulüpten yapılan 
açıklamada, “Teknik 
Direktör Yılmaz 
Vural’la bu akşam 
kulüp tesislerimizde 
başkanımız Sayın 
Ömer Düzgün ve 
yönetim kurulumu-
zun hazır bulunduğu 
törenle resmi sözleşme 
imzalandı. Hocamız 
Yılmaz Vural’ın yardımcı-
lığını, Mehmet Demirtaş, 
İlhan Var, Cemal Tosun, 

Barış Gürol, Muham-
med Türkmen yapacak. 
Değerli hocamıza ve 
Erzurumspor camiamıza 
hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz” denildi.

SPOR Toto Süper 
Lig’in 32’nci haftasın-
da Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor’a 
konuk olacak İttifak 
Holding Konyaspor 
hazırlıklarına ara-
lıksız devam ediyor. 
2 oyuncunun kart 
cezalısı olduğu 
Konyaspor’da, 3 isim 
sarı kart sınırında 
bulunurken, sakatlığı 
devam eden 4 oyuncu-
nun ise tedavisi sürüyor. 
Konyaspor, Süper Lig’in 
32’nci haftasında 4 Nisan 
Pazar günü saat 13.30’da 
Erzurumspor ile Kazım 
Karabekir Stadyumu’n-
da oynayacağı maçın 
hazırlıklarını sürdür-
dü. Kayacık Tesisleri’nde 
teknik direktör İlhan Palut 
yönetiminde gerçekleşti-
rilen antrenmana; Alper 

Uludağ, Marin Anicic, 
Musa Çağıran katılmaz-
ken, Marko Jevtovic 
takımdan ayrı fizyoterapist 
eşliğinde çalıştı. Kon-
yaspor’da ayrıca sarı kart 
sınırında bulunan; Kravets, 
Guilherme ve Skubic,Er-
zurumspor maçında kart 
görmeleri halinde, 33’üncü 
haftadaki MKE Ankara-
gücü mücadelesinde cezalı 
duruma düşecek.

SPOR 
Toto 
Süper Lig 

takımlarından Aytemiz 
Alanyaspor, Kayseri’de 
faaliyet gösteren Mustafa 
Uğur Futbol Akademisi 
sporcusu Eren Akin (11) 
ve Enes Tulgay (13) ile 
anlaşma sağladı. Futbola 
Mustafa Uğur Futbol 
Akademisi’nde başlayan 
sol açık ve forvet arkası 
mevkinde oynayan Eren 
Akin ile sol açık mevkiin-
de koşturan Enes Tulgay, 
1 yıl süren transfer süreci-
nin ardından kendilerini 
Aytemiz Alanyaspor’a 
bağlayan sözleşmeye imza 

attı. Eren Akin ile Enes 
Tulgay’ın Aytemiz Alan-
yaspor’a transferi hak-
kında konuşan Mustafa 
Uğur Futbol Akademisi 
Genel Koordinatörü Zeki 
Akparlar, “Türk futbo-
luna 2 yıldız adayı daha 
kazandırdık. Kayserimizin 
gençlerini yetiştirmeye, 
Türk futboluna kazan-
dırmaya, ülke futboluna 
katkılar sağlamaya devam 
ediyoruz. Mustafa Uğur 
Futbol Akademisi’nde yıl-
dız oyuncular çıkarmaya 
devam edeceğiz. Sporcu-
larımıza başarılar diliyo-
ruz. Futbolcu yetiştirmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

TEKNIK direktör Sezgin 
Köprülü, Gümüşha-
nespor’un deplasmanda 

karşılaşacağı Uşak Spor A.Ş 
maçının hazırlıklarını sürdürdü-
ğünü belirterek, “Takıma ilk 
geldiğim andan itibaren 
teknik ekibimizle oyun-
cularımıza yönelik hem 
fiziksel, hem zihinsel 
tespitler yaptık. Fut-
bolcularımızla yapmış 
olduğumuz bire bir 
görüşmelerde olumlu 
geri dönüşler aldık. Oyun-
cularımız maalesef, gerek 
sezonun yorgunluğu, gerek kamp 
süreci geçirememe gibi durum-
lardan kaynaklı zaman zaman 

eksiklikler yaşıyorlar. Fakat bu 
tür durumlar giderilmeyecek 
durumlar değil. Bakıldığında 
önümüzde kısa bir zaman var, 

bu tarz eksiklikler seviye 
seviye yapılacak ant-

renman ve görüş-
melerle atlatılacak 
durumlar. Saha 
içi ile ilgili tek-
nik ekibimizle 
yapmış olduğu-

muz antrenman 
planlamalarımızda 

ise hem kendi oyu-
numuzu pekiştiriyoruz, 

hem de rakibin oyunu ve 
oyuncu grubuna yönelik çalışma-
lar yapıyoruz. Tabi bunları yapar-

ken dikkat etmemiz gereken bir 
durum var, bu da sağlık durumu. 
Futbolcularımızın sakatlanma-
ması için önlemler alıyoruz ve 
çalışmalarımızı bu düzeyde ger-
çekleştiriyoruz. Sezon boyunca 
yaşanılan sportif başarısızlık ve 
takımın ligde ki sıralama olarak 
bulunduğu konum futbolcuları 
haliyle olumsuz etkilemiş duru-
munda. Sonuçta oyuncularımızda 
insan, onlarında duyguları var. 
Biz oyuncularımızı dinleyerek, 
anlayarak yardımcı olmaya gayret 
ediyoruz” diye konuştu.

Yöneticilere teşekkür
Yöneticilere de teşekkür eden 
Köprülü, “Gerek oyuncularımıza 

gerek bizlere tüm desteği imkan-
lar doğrultusunda sağlıyorlar. 
Büyük bir çaba ve gayret içeri-
sindeler. Bu birlik ve beraberlik 
umut verici bir durum. Sınırsız, 
koşulsuz vermiş oldukları destek 
bizim işimizi daha da kolay-
laştırıyor. Sezonun geri kalan 
her bir maçına tek tek bakarak 
istediğimiz puanları almaya çalı-
şacağız. Gümüşhanespor’umuz 
kuruluşundan bugüne her zaman 
sahaya kazanmak için çıkmıştır 
ve bundan sonra da bu hep böyle 
olacaktır. Perşembe günü dep-
lasmanda karşılaşacağımız Uşak 
Spor A.Ş maçından istediğimiz 
sonucu alarak döneceğimize 
yürekten inanıyorum” dedi.

TÜRKIYE Kayak Federasyonu 
Snowboard Milli Takımı, Bulgaris-
tan’da gerçekleşen National CUP 
yarışında 3 madalya 
kazandı. Bulgaristan 
Bansko’da organi-
ze edilen National 
CUP’taki PGS yarı-
şına Türkiye’nin yanı 
sıra Slovakya, Çekya, 
Yunanistan, Gürcis-
tan, Bulgaristan ve 
çok yüksek puanlı 
sporcu katıldı. Milli 
sporcu Emre Boydak 

büyük finalde gümüş, Uras Uça-
noğlu küçük finalde bronz madalya 
kazandı. Milli sporcu Selin Gülce 

Güler ise büyük final yarışarak gümüş 
madalyanın sahibi oldu. Snowbo-
ard Milli Takım Antrenörü Hasan 

Batıkan Yılmaz yaptığı 
açıklamada, “Sporcuları-
mızın performansı sezon 
başından itibaren giderek 
yükseliyor. Çalışmala-
rımız bu şekilde devam 
ettiği takdirde başarı ka-
çınılmaz olacaktır. Türk 
sporcularının podyumda 
bayrağımızı bundan sonra 
da dalgalandıracağına 
inanıyoruz” dedi.

Ozan’ın hayali 
PREMIER LIG

ALTIN KIZ 
BURÇAK
İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli takım 
sporcusu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte 
şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu. 
Günde 8 saat antrenman yapan Şenman 
çocukken çok hareketli ve yaramaz olduğunu 
belirterek, “Annem, ‘kızım enerjisini atıp, 
sakinleşsin’ diyerek spora göndermiş. 
Cimnastikte yetenekli olduğumu ise antrenörlerim keşfetti” dedi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’un 
teknik direktörü Sezgin Köprülü, “Sezonun geri kalan her bir maçına tek 
tek bakarak istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Önümüzdeki tüm 

karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz” dedi

Lige tutunacağız

Kayakta madalya geldi ERZURUMSPOR
Vural’a emanet

KONYASPOR’DA 
4 oyuncu sakat

Trabzonspor
sıkı çalışıyor

Alanya’ya
genç isimler



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

*

31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Fenerbahçe’nin menfaatleri için 
birçok hayalinden vazgeçtiğini ve kariyer 
planlamasını farklı yaptığını söyleyen genç 

teknik adam, “Sezon başında da söylemiştim. 
Birçok hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. 

Bu benim kendim için planladığım bir kariyer planla-
ması değildir ama ne olursa olsun Fenerbahçe’nin içe-
risindeki süreç bizi bu kararları almaya iter. Fenerbahçe 
için aldığım kararlardan pişman olmayacağımı da herkes 

bilsin. Ben burada Fenerbahçe’nin başarısı için bana 
verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 
Beğenen ve beğenmeyenler oldu. Benim kariyer 

planlamam, beni tanıyan herkes bilir ki böyle 
değildi. Sonuç bizi buraya getirdi ve eli-

mizi taşın altına sokmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu 
Emre Belözoğlu, bugün yapılan 
antrenmanın ardından basın 

mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Sözlerine milli takımı tebrik, Erol 
Bulut’a ise teşekkür ederek başlayan 
Emre Belözoğlu, “Milli takımımızın 
gösterdiği büyük başarıdan dolayı, 
oyuncularımızı, Şenol hocayı ve milli 
takım yetkililerini tebrik ediyorum. Ül-
kemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah 
sonu da çok güzel olur. Avrupa Şam-
piyonası’nın ardından bir de Dünya 
Kupası bu jenerasyona yakışır diye 
düşünüyorum. Son olarak da Erol 
Bulut hocamıza verdiği hizmetler-
den, iradesinden ve ekibiyle birlikte 
bir bütün olarak çalışmasından 
dolayı kendisine teşekkür etmek 
istiyorum. Onunla çalışmak bizim 
için keyifliydi. Önemli bir tecrübe 
oldu. Kendisine de bundan sonraki 
kariyerinde teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Sezon sonunudüşünmüyorum
Sezon sonunda teknik direk-

törlük görevine devam edip 
etmeyeceğinin belli olmadığını 
söyleyen genç teknik adam, 
“Sezon sonu için kafamda 
hiçbir plan yok. Yapmam 
gerekenin ne olduğunu 
saha içine girdikten sonra 
biliyorum. Nasıl futbolcu-
luğumda Fenerbahçe’nin 
her maçı için mücadele 
ettiysem bana verilen 

sportif direktör-
lük görevinde 

de günümün tamamını buna ayırarak 
geçirdiysem bugün de saha içinde aynı-
sını yapmaya çalışacağım. Hem zekamı 
hem kalbimi buraya koymaya devam 
edeceğim. Birazcık daha farklı teknik 
direktörlüğün dinamikleri. Oyunculara 
biraz daha yakın olacağım. 10 haftalık 
planım bütün Fenerbahçelilerin yüzü-
nü güldürmek, onlara ümit vermek. 
7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir 
nebze dağıtabilmek, en büyük hede-
fim” ifadelerini kullandı.

Büyük teknik adam olmalıyım
Teknik direktör olarak başarılı 

bir kariyer hedeflediğini söyleyen 
Belözoğlu, “Erol Bulut’un Fener-
bahçesi veya Emre Belözoğlu’nun 
Fenerbahçesi olarak görmüyorum. Bu 
Fenerbahçe’ye gönül veren herkesin 
Fenerbahçesi. Teknik adam olarak 
herkesin bir oyun anlayışı ve bakış 
açısı var. Ben de sahanın içerisinde, bu 
ülkede en fazla top oynayan futbol-
cu olarak ortaya koyduğum şeyleri, 
gelişimimi arkadaşlarımıza anlatmaya 
çalışacağım. Bu söylemiş olduğunuz 
isimler, ülke futboluna çok büyük hiz-
metlerde bulunmuş kişiler. Çok büyük 
saygı duyuyorum. Benim de hayalim, 
ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik 
adamlardan biri olmak. Benim kendi 
hedeflerim ve hayallerim çok büyük. 
İnandığım doğrulardan vazgeçmeyece-
ğim” diye konuştu.

Erol hocaya karışan olmadı 
Erol Bulut’un oyun sistemine, 

taktiksel planına hiç kimsenin ka-
rışmadığının altını çizen Belözoğlu, 
“Fenerbahçe çok büyük bir değer. 
Başkanımız, çok cefakarca taşın 
altına elini sokuyor. Erol hoca eski 

arkadaşım. Onunla birbirimizi çok iyi 
tanıyoruz. Buradan futbolla sorumlu 
olarak yönetici kimliğindeki tek kişi 
bendim. Tercihleriyle, oyun dizilişiyle 
alakalı Erol hoca ile konuşma yapa-

cak bir kişi olmadığımı kendisi çok iyi 
bilir. Sayın başkanımız da benim şahit 
olduğum kadarıyla birebir şekilde 
hocanın işine karışacak bir tavır göster-
memiştir. Fenerbahçe’nin beklentileri 
çok yüksek. Burada şampiyonluklar da 
yetmez. Erol hocaya sahanın içerisine 
konsantre olması için elimizden gelen 
ortamı sağladık. Hepimizin hataları 
vardır. İnsanız hata yaparız. Burada hiç 
kimse hiç kimsenin işine karışmadı. İyi 
bir teknik adam da buna izin vermez 
zaten. Erol hocaya da bunu hakaret 
sayarım. Dışarıdan Volkan Demirel’e 
kulaklıkla bir şeyler söyleyen kişi, yine 
Erol hocanın ekibinden biriydi” açıkla-
masında bulundu.

Topa sahip çıkmak gerek 
Oyun felsefesi hakkında da ipuçları 

veren Belözoğlu, “Sezonun başında 
bir planlama yapıyoruz. Vedat’ın 
ayrılmasıyla birlikte elimizde bir 
Allahyar kaldı. Onun da ayrılmasıyla 
yeni oyuncuları aramıza dahil ettik. 
Samatta, Premier Lig’e gitmiş. Bize 
gelmeden 8-9 ay önce 30 küsur gol 
atmış bir oyuncuydu. Aston Villa’da 
istediği ortamı bulamayan bir oyuncuy-
du. Cisse, 20 küsur gol attı. Vedat, 20 
golün altında kaldı ve biz, 17 milyon 
Euro artı bonuslarla sattık. Planlama 
yaparken bazen pragmatik çözümler 
olması nedeniyle ligimizi bilen oyuncu-
lar seçtik. Futbolda bazen hesaplarınız 
tutmaz. Hiç beklemediğiniz bir oyun-
cudan ciddi bir çıkış da alırsınız, çok 
büyük beklenti içerisinde olduğunuz 
oyunculardan da o karşılığı alamazsı-
nız. Ben, iyi bir takım kurduğumuzu 
ama hatalarımız da olduğunu düşü-
nüyorum. Oyunun daha da gelişmesi 
adına çalışmalar yapıyoruz. Topa sahip 
olan, kaptırdığında hemen reaksiyon 
verebilen bir takım üzerine çalışıyoruz. 
İşimizin kolay olmadığı bilincinde, 
başaracağımıza inanıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Teknik ekibinin oluşması konusun-
da çalışmaların sürdüğünü söyleyen 
Emre Belözoğlu, “Covid olan iki tane 
hocamız var. Bu doğrultuda mecburen 
Selçuk Şahin’i sahaya indirdik. Dedi-
ğim gibi Selçuk da Volkan da ben de 
Fenerbahçe bize ne görev verirse bunu 
yapacak kişileriz. İkisi de Fenerbahçe’ye 
aynı ruhla hizmet edecek olan arkadaş-
larımdır. Bize Fenerbahçe gel dediğinde 
geldik, git dediğinde gittik. Biz Fener-
bahçeliyiz. Yeni ekibimizin içerisinde 
yurt dışından gelecek birisi olacak. Belki 
bir ihtimal ligi bilen bir hoca daha dahil 
olacak. Bunları en yakın süre içerisinde 
size açıklayacağız” dedi.

Kendimi hazırlıyorum
Örnek aldığı bir teknik adam var mı, 

sorusuna ise Belözoğlu, “Benzeri bir 
taktik anlayış oluşturmayacağım teknik 
adamlarla da çalıştım. İlişki anlamında 
da oyuncularına çok mesafeli ya da 
yakın oyuncularla da çalıştım. Mutlaka 
ilişkilerde de mesafe olmalıdır. Mesafe 
olmazsa o ilişki de uzun süreli olmaz. 
Oyuncuların beni sayacakları ve onlara 
dokunduktan sonra sevecekleri bir 
ortam hazırlamak istiyorum. Kendimi 
mental anlamda son 10 haftaya çok iyi 
hazırlamaya çalışacağım” cevabını verdi.

Sportif direktörlük görevinin süreceğini söyleyen genç 
teknik adam, “Sportif direktörlük pozisyonu-
nun içinde fazlasıyla finansal ve hukuksal 
konular var. Ben sportif direktörlük 
görevime, sahaya daha fazla konsant-
re olmak şartıyla devam edeceğim. 
Hukuksal devam eden bazı problem-
ler var. Ayrıca finansal boyut da var. 
Önümüzdeki yılın kadrosunun şekil-
lenmesinde, bütçenin aşağıya çekil-
mesinde görevim devam edecek. 
Biz bu senenin takımını yaparken, 
%80 oranında bir sonraki senenin 
takımını da planlamıştık. Mutla-
ka ufak dokunuşlar yapacağız. 
Biz hesabımızı sahaya göre 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin sonu 
güzel olsun
Şu anda düşündüğü tek şeyin 
ligin son on haftası olduğunun 
altını çizen Emre Belözoğlu, 
“Şu an için ligin son 10 haftası. 
Başkanımız ve yönetim kurulu-
muz bir toplantı yaparak bana 
bu görevi tebliğ ettiler. Bizden 
yana ne isteniyorsa elimizden 
geleni yapacağız. 10 haftayı 
programlamaktan başka bir dü-
şüncem yok. Başka bir şeye kon-
santre olmak istemiyorum. Eki-
bimize minimum 1, belki 2 kişi 
dahil olacak. Biz Fenerbahçe’nin 
beklentilerini karşılarsak sezon 
sonu planlamamızı yaparız. 
Sonumuzu çok düşünmüyoruz. 
Fenerbahçe’nin sonu güzel 
olsun, biz bunu istiyoruz. Fe-
nerbahçe’ye uyandıklarında 
yüzlerini güldürecek bir ta-
kım izlettirmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Eski şampiyonluklar 
sayılsın
Fenerbahçe’nin şam-
piyonluk sayıları için 
yaptığı başvuruya da 
değinen genç teknik 
adam, “Ligimize isimlerini 
verdiğimiz bir sürü efsane 
oyuncularımızın oyna-
mış olduğu sezonları da 
federasyonumuzun dahil 
etmesinin daha hakkani-
yetli olacağını düşünü-
yorum. Federasyonun 
kurullarında da bu konu 
konuşuluyordur. En 
hakkaniyetli kararın 
çıkacağını düşünü-
yorum. Böylesine 
değerli isimleri 
çocuklarımıza an-
latıyoruz. Onların 
isimlerini ligle-
rimizin önüne 
koyduk ama 
şu anda da 
onların 
oynadığı 
dönem-
leri yok 
sayıyor-
muşuz 
gibi bir 
görüntü 
var” 
ifade-
lerini 
kul-
landı.

Ali Koç’un başkanlık görevine devam etmesini 
arzuladığını söyleyen Belözoğlu, “Başkanımızın 

başkanlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Biz oluruz olmayız ama o devam etmeli. Bizi 
layık görürlerse de biz Fenerbahçe için her türlü 
planlamada oluruz” dedi.

Emre Belözoğlu, milli oyuncu Ozan Tufan 
için ise şunları söyledi: “Ozan Tufan beraber 
oynadığım ve gelişimine şahit olduğum bir 
oyuncu. Eksiklerini gördüğümde söylüyorum 
biraz kızıyor, üzülüyor o da benim gibi biraz 
duygusal. Futbolcular, bazen kendisine 
gerçekleri söylemeyen oyuncuları yanların-
da bulundururlar. Evlilikle birlikte çok daha 
olumlu bir ivme kazanacağını düşünüyorum. 
Milli takımdaki performansı bizi memnun 
etti. Doğru oyunu oynamak istediğinde çok 
iyi bir oyuncu. Futbolcu kaç yaşına gelirse 
gelsin gelişmeye devam etmelidir. Her 
sabah kalktığınızda doğru bir iş yapacak-
sınız. Ozan da bu takımın çok değerli bir 
oyuncusu. Ozan gibi her oyuncumuza çok 
ihtiyacımız var.”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, “Biz Fenerbahçe’nin beklenti-
lerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmü-
yoruz. Fenerbahçe’nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraf-

tarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz” dedi

Sportif direktörlüğe 
devam edecek

Başkan görevine 
devam etmeli

Ozan Tufan bizi 
çok mutlu etti
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Fenerbahçe’nin menfaatleri için 
birçok hayalinden vazgeçtiğini ve kariyer 
planlamasını farklı yaptığını söyleyen genç 

teknik adam, “Sezon başında da söylemiştim. 
Birçok hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. 

Bu benim kendim için planladığım bir kariyer planla-
ması değildir ama ne olursa olsun Fenerbahçe’nin içe-
risindeki süreç bizi bu kararları almaya iter. Fenerbahçe 
için aldığım kararlardan pişman olmayacağımı da herkes 

bilsin. Ben burada Fenerbahçe’nin başarısı için bana 
verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 
Beğenen ve beğenmeyenler oldu. Benim kariyer 

planlamam, beni tanıyan herkes bilir ki böyle 
değildi. Sonuç bizi buraya getirdi ve eli-

mizi taşın altına sokmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu 
Emre Belözoğlu, bugün yapılan 
antrenmanın ardından basın 

mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Sözlerine milli takımı tebrik, Erol 
Bulut’a ise teşekkür ederek başlayan 
Emre Belözoğlu, “Milli takımımızın 
gösterdiği büyük başarıdan dolayı, 
oyuncularımızı, Şenol hocayı ve milli 
takım yetkililerini tebrik ediyorum. Ül-
kemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah 
sonu da çok güzel olur. Avrupa Şam-
piyonası’nın ardından bir de Dünya 
Kupası bu jenerasyona yakışır diye 
düşünüyorum. Son olarak da Erol 
Bulut hocamıza verdiği hizmetler-
den, iradesinden ve ekibiyle birlikte 
bir bütün olarak çalışmasından 
dolayı kendisine teşekkür etmek 
istiyorum. Onunla çalışmak bizim 
için keyifliydi. Önemli bir tecrübe 
oldu. Kendisine de bundan sonraki 
kariyerinde teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Sezon sonunudüşünmüyorum
Sezon sonunda teknik direk-

törlük görevine devam edip 
etmeyeceğinin belli olmadığını 
söyleyen genç teknik adam, 
“Sezon sonu için kafamda 
hiçbir plan yok. Yapmam 
gerekenin ne olduğunu 
saha içine girdikten sonra 
biliyorum. Nasıl futbolcu-
luğumda Fenerbahçe’nin 
her maçı için mücadele 
ettiysem bana verilen 

sportif direktör-
lük görevinde 

de günümün tamamını buna ayırarak de günümün tamamını buna ayırarak 
geçirdiysem bugün de saha içinde aynı-geçirdiysem bugün de saha içinde aynı-
sını yapmaya çalışacağım. Hem zekamı sını yapmaya çalışacağım. Hem zekamı 
hem kalbimi buraya koymaya devam hem kalbimi buraya koymaya devam 
edeceğim. Birazcık daha farklı teknik edeceğim. Birazcık daha farklı teknik 
direktörlüğün dinamikleri. Oyunculara direktörlüğün dinamikleri. Oyunculara 
biraz daha yakın olacağım. 10 haftalık biraz daha yakın olacağım. 10 haftalık 
planım bütün Fenerbahçelilerin yüzü-planım bütün Fenerbahçelilerin yüzü-
nü güldürmek, onlara ümit vermek. nü güldürmek, onlara ümit vermek. 
7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir 
nebze dağıtabilmek, en büyük hede-nebze dağıtabilmek, en büyük hede-
fim” ifadelerini kullandı.fim” ifadelerini kullandı.

Büyük Büyük teknik adam olmalıyı
Teknik direktör olarak başarılı 

bir kariyer hedeflediğini söyleyen bir kariyer hedeflediğini söyleyen 
Belözoğlu, “Erol Bulut’un Fener-Belözoğlu, “Erol Bulut’un Fener-
bahçesi veya Emre Belözoğlu’nun bahçesi veya Emre Belözoğlu’nun 
Fenerbahçesi olarak görmüyorum. Bu Fenerbahçesi olarak görmüyorum. Bu 
Fenerbahçe’ye gönül veren herkesin Fenerbahçe’ye gönül veren herkesin 
Fenerbahçesi. Teknik adam olarak Fenerbahçesi. Teknik adam olarak 
herkesin bir oyun anlayışı ve bakış herkesin bir oyun anlayışı ve bakış 
açısı var. Ben de sahanın içerisinde, bu açısı var. Ben de sahanın içerisinde, bu 
ülkede en fazla top oynayan futbol-ülkede en fazla top oynayan futbol-
cu olarak ortaya koyduğum şeyleri, cu olarak ortaya koyduğum şeyleri, 
gelişimimi arkadaşlarımıza anlatmaya gelişimimi arkadaşlarımıza anlatmaya 
çalışacağım. Bu söylemiş olduğunuz çalışacağım. Bu söylemiş olduğunuz 
isimler, ülke futboluna çok büyük hiz-isimler, ülke futboluna çok büyük hiz-
metlerde bulunmuş kişiler. Çok büyük metlerde bulunmuş kişiler. Çok büyük 
saygı duyuyorum. Benim de hayalim, saygı duyuyorum. Benim de hayalim, 
ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik 
adamlardan biri olmak. Benim kendi adamlardan biri olmak. Benim kendi 
hedeflerim ve hayallerim çok büyük. hedeflerim ve hayallerim çok büyük. 
İnandığım doğrulardan vazgeçmeyece-İnandığım doğrulardan vazgeçmeyece-
ğim” diye konuştu.ğim” diye konuştu.

Erol Erol hocaya karışan olmadı 
Erol Bulut’un oyun sistemine, 

taktiksel planına hiç kimsenin ka-taktiksel planına hiç kimsenin ka-
rışmadığının altını çizen Belözoğlu, rışmadığının altını çizen Belözoğlu, 
“Fenerbahçe çok büyük bir değer. “Fenerbahçe çok büyük bir değer. 
Başkanımız, çok cefakarca taşın Başkanımız, çok cefakarca taşın 
altına elini sokuyor. Erol hoca eski altına elini sokuyor. Erol hoca eski 

arkadaşım. Onunla birbirimizi çok iyi arkadaşım. Onunla birbirimizi çok iyi 
tanıyoruz. Buradan futbolla sorumlu tanıyoruz. Buradan futbolla sorumlu 

Sportif direktörlük görevinin süreceğini söyleyen genç 
teknik adam, “Sportif direktörlük pozisyonu-
nun içinde fazlasıyla finansal ve hukuksal 
konular var. Ben sportif direktörlük 
görevime, sahaya daha fazla konsant-
re olmak şartıyla devam edeceğim. 
Hukuksal devam eden bazı problem-
ler var. Ayrıca finansal boyut da var. 
Önümüzdeki yılın kadrosunun şekil-
lenmesinde, bütçenin aşağıya çekil-
mesinde görevim devam edecek. 
Biz bu senenin takımını yaparken, 
%80 oranında bir sonraki senenin 
takımını da planlamıştık. Mutla-
ka ufak dokunuşlar yapacağız. 
Biz hesabımızı sahaya göre 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin sonu 
güzel olsun
Şu anda düşündüğü tek şeyin 
ligin son on haftası olduğunun 
altını çizen Emre Belözoğlu, 
“Şu an için ligin son 10 haftası. 
Başkanımız ve yönetim kurulu-
muz bir toplantı yaparak bana 
bu görevi tebliğ ettiler. Bizden 
yana ne isteniyorsa elimizden 
geleni yapacağız. 10 haftayı 
programlamaktan başka bir dü-
şüncem yok. Başka bir şeye kon-
santre olmak istemiyorum. Eki-
bimize minimum 1, belki 2 kişi 
dahil olacak. Biz Fenerbahçe’nin 
beklentilerini karşılarsak sezon 
sonu planlamamızı yaparız. 
Sonumuzu çok düşünmüyoruz. 
Fenerbahçe’nin sonu güzel 
olsun, biz bunu istiyoruz. Fe-
nerbahçe’ye uyandıklarında 
yüzlerini güldürecek bir ta-
kım izlettirmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Eski şampiyonluklar 
sayılsın
Fenerbahçe’nin şam-
piyonluk sayıları için 
yaptığı başvuruya da 
değinen genç teknik 
adam, “Ligimize isimlerini 
verdiğimiz bir sürü efsane 
oyuncularımızın oyna-
mış olduğu sezonları da 
federasyonumuzun dahil 
etmesinin daha hakkani-
yetli olacağını düşünü-
yorum. Federasyonun 
kurullarında da bu konu 
konuşuluyordur. En 
hakkaniyetli kararın 
çıkacağını düşünü-
yorum. Böylesine 
değerli isimleri 
çocuklarımıza an-
latıyoruz. Onların 
isimlerini ligle-
rimizin önüne 
koyduk ama 
şu anda da 
onların 
oynadığı 
dönem-
leri yok 
sayıyor-
muşuz 
gibi bir 
görüntü 
var” 
ifade-
lerini 
kul-
landı.

Ali Koç’un başkanlık görevine devam etmesini 
arzuladığını söyleyen Belözoğlu, “Başkanımızın 

başkanlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Biz oluruz olmayız ama o devam etmeli. Bizi 
layık görürlerse de biz Fenerbahçe için her türlü 
planlamada oluruz” dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, “Biz Fenerbahçe’nin beklenti-Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, “Biz Fenerbahçe’nin beklenti-
lerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmü-lerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmü-
yoruz. Fenerbahçe’nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraf-yoruz. Fenerbahçe’nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraf-

tarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz” deditarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz” dedi

Sportif direktörlüğe 
devam edecek
Sportif direktörlüğe 
devam edecek
Sportif direktörlüğe Başkan görevine 

devam etmeli

GULDURMEK
iSTiYORUZ

OYUN PLANIMIZ iYi

GULDURMEKGULDURMEKGULDURMEK
TARAFTARIN YUZUNU

Takımdaki forvet oyuncularının perfor-
mansının bu süreçte yükseleceğine inandığını 
söyleyen Belözoğlu, “Oyuncularımızın hepsi 
değerli. Oyun sistemiyle beraber golcülerin 
de istedikleri yerlerde olacağını düşünüyo-
rum. Oyuncular da kendi performanslarını 
değerlendirebilecek kadar zekiler. Oyuncuları 
çok da saf zannetmeyin. Saha içerisinde kendi 
performanslarını değerlendirip geliştirmek 
isteyen çok oyuncumuz var. Onları biraz daha 
bilinçlendirip ait hissettireceğiz. Erol hoca 
da bunu geçmişte çok yaptı. Biz bir enkaz 
almadık onu da söyleyeyim. Oyun planımız 
değişince golcülerimizin de devreye gireceğini 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Her futbolcuya saygım var
Ümit Özat’ın söylemleri ile ilgili olarak 

ise Belözoğlu, “Üzülüyorum. Ümit Özat 
ile aynı dönemde oynamadım. Milli takım-
da beraberliğimiz oldu. Kendisiyle olayı 
kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. 
Antrenörlük olduğu dönemde beraber 
oynamışlığımıza istinaden, hemen 
hemen her maçta kendisine saha 
kenarına gidip selam vermişim-
dir. İş ne olursa olsun Fenerbah-
çe menfaatine geldiğinde ben 
söylemem gerekenler olmasına 
rağmen konuşmamayı tercih 
ediyorum ama herkesin hesabı 

da belli. Benim amacım bu 10 haftada bütün 
enerjimi Fenerbahçe’ye vermek. Hiçbir 
futbolcu arkadaşım için bu kadar rahat ve 
fütursuzca cümleler kullanmam” açıklamala-
rında bulundu.

İsmail Kartal’la alakamız yok
İsmail Kartal’ın Büyükşehir Belediyesi Er-

zurumspor’dan ayrılması üzerine ise genç tek-
nik adam, “Sezon başında Serkan Reçber ile 
görüşmemiz olmuştu ama devam 
etmedi. Bilgi alışverişi şeklin-
de oldu. İsmail hoca ile ilgili 
olarak benim bir görüşmem 
olmadı. Yönetimimizin de 
böyle bir görüşmesi olmadı. 
Kendisinin Erzurumspor’dan 
ayrılması bizimle alakalı bir 
durum değil” şeklinde konuştu.

Her maçı kazanmak istiyoruz
Emre Belözoğlu kalan 10 hafta ile ilgili 

olarak ise, “Her maçı kazanmak için oynaya-
cağız. Bunu hissettireceğimizi düşünüyorum. 
Bazen skorlar gelmiyor. Fenerbahçe tarihine 
baktığınızda kazanması gereken maçları 
kazanamadığını görüyoruz. Her maç önemli, 
benim için önemli olan maç ilk maç. Geçen 
sene de Denizlispor ile başlamıştık şimdi de 
Denizlispor ile başlıyoruz. Sonumuzu düşün-
müyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik ekibe Teknik ekibe 
1 isim daha1 isim daha

Gençlere öncelik vereceğiz

BeniBeni
tanıyanlar bilirtanıyanlar bilir

Pandemi döneminde altyapıdaki 
oyuncuların yaşadıkları zorlukla-
ra da değinen Emre Belözoğlu, 
“Geçen sene biz Ersun hocanın 
ayrılmasının ardından pandemi 
dönemi başladı. Ondan sonra zorlu 
bir süreç başladı. Genç oyuncuların 
gelişimi için sürekli oynamaları ve 
turnuvalarda olmaları gerekiyor. 
Onlara kendilerini geliştirebilecek-
leri fırsatlar sunmamız gerekiyor. 

Bütün takımlar gibi biz de bu fırsatı 
yaratamadık. O yüzden ben elimden 
geldiğince genç futbolcunun bizimle 
beraber olmasını sağlayacağım. 
Fenerbahçe’nin değerlerinin ortaya 
çıktığı bir sistem yaratmak istiyorum 
ama kolay değil. Fenerbahçe’nin 
altyapısından yetişmiş 300’e yakın 
oyuncu Türkiye liglerinde forma 
giymiş. Pandemi biraz bizi etkiledi” 
diye konuştu.

ÜmitÜmit
ÖzatÖzat

İsmail İsmail 
KartalKartal



   

   

BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.
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