HABERİ İÇ SAYFADA

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İLE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, bakanlığın
dev projeleri arasında
yer alan Ankara-Niğde
Otoyolu’nu açıldığı
günden bu yana yaklaşık 9
milyon aracın kullandığını
bildirdi.
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İKINCI EL OTOMOBIL

SATIŞINA DÜZENLEME
İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin
kilometre şartı getiren düzenleme Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni
düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı
ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden
itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce
araç satamayacak.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti
ile ilgili sektör paydaşlarının görüş
ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik
değişikliğinde öne çıkan hususlar
şunlardır: İlk tescil tarihinden itibaren
altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen
otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet
kapsamında satışı önlenmektedir.

Meteorolojinin Ankara da fırtına ve şiddetli yağış uyarılarının ardından dün akşam
saatlerinde etkili olan sağanak yağış Ankara’nın merkezinde etkili olurken sağanak
yağış şehir merkezinde su baskınlarına ve ulaşımın aksamasına neden oldu.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde
yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle
ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi
neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup,
hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri
maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı
vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir"
dedi.

STAJER HAYATINI KAYBETTİ
Fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun
devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin
stajyer mühendis olduğu ortaya çıktı. Hayatını
kaybeden kişinin stajyer inşaat mühendisi Taha
Öztürk (21) olduğu bilgisi paylaşıldı. Olayda
yaralanan genç stajyerlerine Ege Kıratlı (21) ve
Emre Çetin’in (22) de stajyer olduğu öğrenildi.
Haberi iç sayfada

ÜÇ KURUMDAN ORTAK EĞITIM
Ankara Büyükşehir
Belediyesinin öncülüğünde
başlatılan “Afet Farkındalık
ve Temel İlk Yardım Eğitim
Programı” tamamlandı. Eğitimin

sertifika törenine katılan ABB
Başkanı Mansur Yavaş, “Biz hem
Ankara için hem civarımız için
şimdiden afetlere hazırlanıyoruz.
İnşallah olmaz ama İstanbul’da

da Ankara’mızda da diğer
illerde de olabilecek bütün
afetlere, afetlerin her çeşidine
karşı hep birlikte mücadele
edeceğiz” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi

Turan'dan 'eylül' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,
'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki
vaka sayısı artışına ilişkin, "Şu anda
yavaş bir artış söz konusu. Belki
2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar
artabilir ancak aşı varken bu pikin
daha yavaş bir seyirle yükseleceği
düşüncesindeyim" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Turan, 'Haftalık Koronavirüs
Tablosu'ndaki vaka artışına ilişkin
açıklama yaptı.
Haberi dış sayfada

İLK İŞ GÜNÜNDE VEFAT ETTİ
Ankara'da, dün fırtınada
inşaattaki beton kalıplarının
üzerine devrilmesi sonucu hayatını
kaybeden Hacettepe Üniverisitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü
sınıf öğrencisi Taha Öztürk'ün
(21), stajyer olarak ilk iş günü
olduğu öğrenildi. Öte yandan
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
soruşturması kapsamında, inşaatta
çalışmalar durduruldu.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

YENIMAHALLE’DEN GERI
DÖNÜŞÜME DEV KATKI

Çevre bilincini
oluşturmak
amacıyla örnek
projelere imza
atan Yenimahalle
Belediyesi, Macun
Mahallesi’nde

konumlandıran 1.
Sınıf Atık Getirme
Merkezi ile geri
dönüşüme büyük
katkı sağlıyor.
Haberi iç
sayfada

Yaz Konserlerinde
Ankara Havası Rüzgârı

Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim
Akgül Amfi Tiyatrosunda düzenlediği
Yaz Konserlerinde bu hafta Veli Erdem
Karakülah, Ankara oyun havaları ile
vatandaşlara, unutulmaz bir akşam
yaşattı. Haberi iç sayfada

EN BÜYÜK

SULAMA HATTI

PROJESi
Kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli
üreticiye verilen destek sürdürülüyor. Tohum,
gübre ve mazot desteklerinin yanında şimdi
de en büyük tarımsal sulama projesi hayata
geçiriliyor. Haberi iç sayfada
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FIRTINA CAN ALDI
Meteorolojinin Ankara da fırtına ve şiddetli yağış uyarılarının ardından dün akşam
saatlerinde etkili olan sağanak yağış Ankara’nın merkezinde etkili olurken sağanak
yağış şehir merkezinde su baskınlarına ve ulaşımın aksamasına neden oldu.

Meteorolojinin Ankara
da fırtına ve şiddetli yağış
uyarılarının ardından dün akşam
saatlerinde etkili olan sağanak
yağış Ankara’nın merkezinde
etkili olurken sağanak yağış şehir
merkezinde su baskınlarına ve
ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ankara da dün akşama saatlerinde
etkili olan sağanak yağış ve fırtına
can aldı.
ANKARA VALİSİNDEN
FIRTINA AÇIKLAMASI
Ankara Valisi Vasip Şahin,
"İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle
Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta
kolon devrilmesi neticesinde
3 vatandaşımız yaralanmış
olup, hastaneye kaldırılan
vatandaşlarımızdan biri maalesef

hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı
vatandaşımızın tedavisine devam
edilmektedir" dedi.
GENÇ STAJER
HAYATINI KAYBETTİ

Fırtına nedeniyle bir inşaatta
kolonun devrilmesi sonucu hayatını
kaybeden kişinin stajyer mühendis
olduğu ortaya çıktı. Hayatını
kaybeden kişinin stajyer inşaat

mühendisi Taha Öztürk (21) olduğu
bilgisi paylaşıldı. Olayda yaralanan
genç stajyerlerine Ege Kıratlı (21)
ve Emre Çetin’in (22) de stajyer
olduğu öğrenildi.
AFAD BİNASI HASAR ALDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD), şiddetli
fırtınada başkanlık binasının
kaplamalarının söküldüğünü
bildirdiği açıklamada, "Bugün
Ankara'da meydana gelen
şiddetli fırtınayla birlikte yağan
yağmur esnasında Başkanlık
binamızda AFAD logomuzun
bulunduğu alandaki kaplamada
kopmalar meydana gelmiştir.
Başkanlık binamızda herhangi bir
yapısal hasar bulunmamaktadır."
açıklamasını yaptı.

ÜÇ KURUMDAN ORTAK EĞITIM
Ankara Büyükşehir Belediyesinin
öncülüğünde başlatılan “Afet Farkındalık
ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı”
tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin
öncülüğünde başlatılan “Afet Farkındalık
ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı”
tamamlandı. Eğitimin sertifika törenine
katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Biz hem
Ankara için hem civarımız için şimdiden
afetlere hazırlanıyoruz. İnşallah olmaz
ama İstanbul’da da Ankara’mızda da diğer
illerde de olabilecek bütün afetlere, afetlerin
her çeşidine karşı hep birlikte mücadele
edeceğiz” dedi. AFAD, AKUT ve ABB iş
birliğiyle verilen eğitim programı ile bin 643
kişi sertifika almaya hak kazandı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Başkentte doğal
afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve
farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Şubat 2022
tarihinde başlattığı “Afet Farkındalık ve Temel
İlk Yardım Eğitim Programı”nı tamamladı.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Daire Başkanlığı tarafından 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi’nin 23. Yılına ithafen “Afet
Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimleri
Katılım Sertifikası ve Afet Ekipmanları Dağıtım
Töreni” Ankara Büyükşehir Belediyesi

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. AFAD,
AKUT ve ABB iş birliğiyle verilen eğitime
katılan STK’lar, muhtarlar, yerel dernekler ve
ABB gönüllüleri düzenlenen törenle katılım ve
teşekkür belgesini aldılar.
“DAYANIŞMANIN KAÇINILMAZ
OLDUĞUNU GÖRDÜK”
Törende konuşan Başkan Mansur
Yavaş, “Bugün gönüllü eğitim programını
tamamlamış bulunuyoruz. Dünyanın her
yerinde insanlar destek olmak istedikleri
herhangi bir faaliyete gönüllü olurlar.
Maalesef henüz Türkiye’de istediğimiz

oranda bu gönüllülük ve gönüllü katılımı
tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Ancak
artık iş birliğinin, dayanışmanın her alanda
kaçınılmaz olduğunu görüyoruz” dedi.
“DEPREMLERE KARŞI ŞİMDİDEN
HAZIRLANIYORUZ”
“Artık afet dendiği zaman depremi
değil, şehir sellerini de görmeye başladık”
diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “İklim
krizinin sonucu olarak artık şehirlerde, kentşehir selleri olmaya başladı. Böyle bir olay
olduğu zaman ne yapabiliriz? Buna nasıl
tedbir alabiliriz? Nasıl bir alarm sistemi
kurabiliriz? Artık bunların tartışılma zamanı
geldi. Doğal olarak iklim krizinin yarattığı
şehir selleri, çarpık kentleşmenin yanında
yangınlar, arkasından kuraklık ve heyelanlar
oluşmaya başladı” dedi. Koronavirüsün de
bir afet biçimine dönüştüğüne vurgulayan
Yavaş, şunları kaydetti: “Koronavirüsle de
dünya karşılaştığı zaman ne yapacağını
bilemedi, nasıl davranacağını bilemedi.
Dolayısıyla bizim mutlaka her türlü afetten
bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Sadece
Ankara için değil, Allah korusun, ileride
gerçekleşebilecek muhtemel bir İstanbul
depremine karşı da mutlaka ve mutlaka çok
sayıda gönüllüye ihtiyaç var" diye konuştu.

EN BÜYÜK

SULAMA HATTI

PROJESi
Kırsal kalkınma projesi kapsamında
yerli üreticiye verilen destek
sürdürülüyor. Tohum, gübre ve mazot
desteklerinin yanında şimdi de en
büyük tarımsal sulama projesi hayata
geçiriliyor. Şereflikoçhisar’ın Şanlıkışla
Mahallesi’nde 2 bin 850 dekarlık
tarımsal alan suya kavuşuyor. Hirfanlı
Barajı’ndan çekilecek 4 bin 428 metre
tarımsal sulama hattı ile yerli üretici,
ihtiyacı olan suya kavuşmuş olacak.
ÇİFTÇİLERİMİZ
SUYA KAVUŞUYOR
Başkentli yerli üreticiye verdiği
destekleri çeşitlendirerek devam
ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi,
yeni bir destek projesini daha hayata
geçiriyor. Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı Şereflikoçhisar’ın Şanlıkışla
Mahallesi’nde yeni bir sulama alanı
projesi hazırladı. Proje kapsamında,
Hirfanlı Barajı’ndan 4 bin 428 metre
uzunluğunda bir sulama hattı ile 2 bin
850 dekarlık bir alan, sulama alanı
olarak kullanılacak.
Konuya ilişkin Kırsal Hizmetler
Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün,
şu bilgileri verdi: “Şereflikoçhisar
Şanlıkışla Mahallesi’ndeyiz. Kırsal
Hizmetler Daire Başkanlığının
tarımsal sulama konusunda yaptığı
en büyük proje. 2 bin 850 dekarlık
bir alanı sulamaya açıyoruz. Toplam
4 bin 428 metrelik bir sulama hattını
oluşturuyoruz. Hattın üzerinde 23 adet
su alma yapısı mevcut ve bununla
üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu suyu
ulaştıracağız. Umuyorum üreticilerimiz
bu sudan hayat bulacak, daha fazla
gelir elde edecek ve köyden kente
göçü bu sayede engellemiş olacağız.”
Proje hakkında değerlendirmelerde
bulunan üreticilerin değerlendirmeleri;
Yücel Ersöz (Şanlıkışla Mahallesi
Muhtarı): “Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarımsal sulama projesi için
mahalleme tarımsal sulama borusu
desteğinde bulundu. Bu destekle 4-5
dönümlük arazimiz sulanacak ve 30
kişi buradan ekmek yiyecek. Başta
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş
olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.’’
Tekin Taylan (Çiftçi): “30 yıllık
çiftçiyim. Mansur Başkanımız çiftçilere
her zaman destek verdi. Bize nohut,
mercimek verdi bugün de tarımsal
sulama borusu desteğinde bulundu.
Kardeşin kardeşe vermediği desteği
Mansur Başkanımız bizlere yaptı.”
Elvan Taylan (Çiftçi): “35 yıldır
çiftçilik yapıyorum. Mansur Başkanımız
kırsal tarım için bizlere nohuttan
mazota, tohumdan gübreye kadar her
konuda destek verdi. Şimdi de tarımsal
sulama borusu desteğinde bulunuyor.
Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”
Haber Merkezi
17 AĞUSTOS 2022
ÇARŞAMBA
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YENIMAHALLE’DEN GERI
DÖNÜŞÜME DEV KATKI

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İLE

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA AZALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
bakanlığın dev projeleri arasında yer alan AnkaraNiğde Otoyolu’nu açıldığı günden bu yana
yaklaşık 9 milyon aracın kullandığını bildirdi ve
“Seyahat süresinin yarı yarıya düşmesiyle birlikte
vatandaşlarımızı sevdiklerine güvenli, konforlu ve hızlı
bir şekilde kavuşturuyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Son 20 yılda ulaşımın her moduna yatırım yaptıklarını
ve Türkiye’nin altyapı sorununu büyük ölçüde
çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle
devam etti:
“Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan
projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi
sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık,
çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri
milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden
biri de Ankara-Niğde Otoyolu…. Otoyol
ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde
Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55
kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam
330 kilometre uzunluğunda. Tamamı 16
Aralık 2020’de trafiğe açılan otoyol, Edirne’den
başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden
Güneydoğu’ya kadar uzanan ve
yapılması planlanan ŞanlıurfaHabur Sınır Kapısı kesimini
de kapsayan TEM (Trans
European Motorway)
Otoyolu’nda kesintisiz
ulaşım sağladı.”

ANKARA-NİĞDE ARASI
2 SAAT 22 DAKİKAYA İNDİ
Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde
arası seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat
22 dakikaya indiğine vurgu yapan Karaismailoğlu,
“Açıldığı günden bu yana otoyoldan 8 milyon 961
bin araç geçiş yaptı. Zamandan yıllık 450 milyon TL,
akaryakıt tüketiminden yıllık 278 milyon TL olmak üzere
yıllık toplam 728 milyon TL tasarruf edildi. 57 bin ton
karbon emisyon azaltımı sağlandı” değerlendirmesinde
bulundu.
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ
İNŞA EDİYORUZ
20 yılda otoyol ağını 2 kattan fazla
artırarak, 3 bin 633 kilometreye
ulaştırdıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı
Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve
Lojistik Ana Planı ışığında projeleri
hayata geçirmeye devam edeceklerini
kaydetti. 2053 yılına kadar otoyol
uzunluğunun 8 bin 325 kilometreye
yükseleceğini belirten Karaismailoğlu,
“Türkiye’nin geleceğini inşa etmeyi
sürdüreceğiz. Yaptığımız her yatırıma
bir kulp bulmaya çalışanlara rağmen,
yolumuzda ilerliyoruz. Biz,
Türkiye’nin, milletimizin
geleceği için
çalışıyoruz,
çalışmaya da
devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Çevre bilincini oluşturmak
amacıyla örnek projelere imza atan
Yenimahalle Belediyesi, Macun
Mahallesi’nde konumlandıran 1.
Sınıf Atık Getirme Merkezi ile geri
dönüşüme büyük katkı sağlıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hizmet Kampüsü içerisinde, bin 125
metre kare alana konumlandırılan
1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi,
geri dönüşüme katkı sunmak isteyen
ilçe sakinleri içinde fırsat sunuyor.
Atık Getirme Merkezi
hizmetinden yararlanmak isteyen
ilçe sakinleri, evlerinde oluşan kağıt,
plastik, metal, cam, kompozit, ahşap
gibi ambalaj atıkları, elektrikli ve
elektronik atıklar, bitkisel sıvı ve
katı yağ, floresan lambalar ve diğer
cıva içeren atıklar, kurşunlu piller,
akümülatör ve diğer pil atıklar,
sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları,
tekstil ambalaj ve ürünleri, hacimli
atıklar ve ömrünü tamamlamış
lastikleri teslim edebiliyor.

Geri dönüştürülebilen atıkları
doğaya bırakmak yerine yeniden
kullanıma kazandırmak isteyen
Yenimahalleliler, atıklarını hafta
içi 08:00-17:00, cumartesi günleri
08:30–13:00 saatleri arasında 1’inci
Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim
edebilirler.
Yaşanabilir bir dünya için geri
dönüşüm konusuna önem verilmesi
gerektiğini belirten Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Gelecek nesillerimizi güvence
altına almak ve yaşanabilir bir dünya
bırakmak için kaynaklarımızı verimli
şekilde kullanmalı ve bu kaynakları
kirletmemek için çaba sarf etmeliyiz.
Atıklarımızı kaynağında ayırmak ve
geri dönüşüme dahil etmek büyük
önem taşıyor. Yenimahalle’de
bu bilinçle çalışıyor ve duyarlı
vatandaşlarımızı temiz bir dünya
ve çevre için kurduğumuz 1. Sınıf
Atık Getirme Merkezine atıklarını
bırakmaya davet ediyorum” dedi.

İLK İŞ GÜNÜNDE VEFAT ETTİ

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA

Ankara'da, dün fırtınada inşaattaki
beton kalıplarının üzerine devrilmesi
sonucu hayatını kaybeden Hacettepe
Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha
Öztürk'ün (21), stajyer olarak ilk iş
günü olduğu öğrenildi. Öte yandan
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
soruşturması kapsamında, inşaatta
çalışmalar durduruldu. Olay, dün
saat 16.30 sıralarında, Yenimahalle
ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site
inşaatında meydana geldi. Kent
genelinde aniden etkili olan fırtına
sonrası inşaatta bulunan tahtalar,
sağa sola uçuşmaya başladı. Bu
sırada inşaatta görevli Hacettepe
Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha
Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi
Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre
Çetin (22), yakınlarındaki beton
kalıplarının altında kaldı. Kurtarılan
gençler, lk müdahalenin ardından
ambulanslarla Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina
Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk,
yapılan tüm müdahaleye rağmen
hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Taziye mesajı yayımlayan
Hacettepe Üniversitesi'nce
"Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği
bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha

Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına
nedeniyle meydana gelen elim kaza
sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize
Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine
baş sağlığı dileriz" denildi.
Taha Öztürk'ün, dün stajyer
olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi.
Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet
Efendi Camii'nde kılınacak namaz
sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda
toprağa verilecek.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI,
ÇALIŞMALAR DURDU
Öte yandan Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında, inşaattaki
çalışmalar durduruldu.
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İKINCI EL OTOMOBIL

SATIŞINA DÜZENLEME
İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin
kilometre şartı getiren düzenleme Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni
düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı
ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden
itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç
satamayacak.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili
sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla
hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan
hususlar şunlardır:
İlk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı
bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi
taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı
önlenmektedir.
Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç
kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında
ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan
kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine
kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi
taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil
tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre
geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen
pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023
tarihinde sona erecektir.
Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal
edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi
taşıtları 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi
bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve
satılabilecektir.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile
iştigal edenlerin hâlihazırda kendi adlarına
tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar
satılabilmesine imkân sağlanmıştır. Söz
konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine
kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların
pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden
itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği
sürece yapılamayacaktır.
Bireysel satışlara kısıtlama getirilmemiştir
Nihai tüketiciler tarafından yapılan
ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu
düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak,
nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı
içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi
taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında
değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların
satışı ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve
altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer
alabilecektir.
Yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının
pazarlanması ve satışına kısıtlama

Yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil
ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı
kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet
vb. taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer
almamaktadır.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle
iştigal edenler tarafından doğrudan veya
dolaylı olarakyapılacak tüm satışlar ile
pazarlama faaliyetleri bu kısıtlama kapsamında
değerlendirilecektir.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal
edenler tarafından kendileri üzerinealınan
taşıtların yanı sıra, herhangi bir üçüncü kişi
üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler
aracılığıyla pazarlanması veya satışı da bu
kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir.
Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı
ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen
ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında
değerlendirileceğinden denetime tabi
olacaktır.
Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı
faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlığımızca
satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler
ile saha denetimleri artırılacaktır.Ayrıca
vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal
işleme alınacaktır.
Düzenleme geçici süreyle uygulanacak
olup ihtiyaç olması halinde altı ay daha
uzatılabilecektir.
Düzenleme ile hâlihazırda sektörde
yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının

önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu
Yönetmelik hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine
kadar geçici bir süre yürürlükte kalacaktır.
Bakanlığımızca, piyasa koşulları ve kamuoyu
beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin
uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir.
Bakan Muş, karara dair açıklamada
bulunmuştu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 10 Ağustos
2022’de yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye
ilişkin bilgi vermişti. Muş, şirketlerin,
galerilerin ve rentacar’ların aldıkları sıfır aracın
hemen satımına kısıtlama getireceklerini
duyurmuştu.
Muş, yaptığı açıklamada, “Bir bakıyorsunuz
sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni
araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam
konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında
birbirini tetikleyen durum söz konusu.
Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra
şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve
6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır
araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek
anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda
ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak
fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi
konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı
ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık
gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik
yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde
daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz.
İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya
kalmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu Üyesi

Turan'dan 'eylül' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema
Turan, 'Haftalık Koronavirüs
Tablosu'ndaki vaka sayısı artışına
ilişkin, "Şu anda yavaş bir artış
söz konusu. Belki 2-3 hafta sonra
eylül gibi bu sayılar artabilir
ancak aşı varken bu pikin daha
yavaş bir seyirle yükseleceği
düşüncesindeyim" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Turan, 'Haftalık
Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka
artışına ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. Turan, şu an yavaş artış
olduğunu belirterek, "Önceki
dönemde yaşadığımız piklerdeki
gibi birkaç hafta içerisinde yüksek
bir değere ulaşma durumundan
farklıyız artık çünkü ortamda aşı
var. Aşı varken bu pikin daha
yavaş bir seyirle yükseleceği
düşüncesindeyim ben. Ama virüse
karşı dikkatlerin hiçbir şekilde
elden bırakılmaması gerektiğini
düşünüyorum. Belki 2-3 hafta
sonra eylül gibi bu sayılar artabilir.

TTIKÇA
VAKA AR
LIK DA
DUYARLI
ARTIYOR

Ancak aşılı bir toplumdaki artış hızı,
aşısız bir toplumdaki artış hızı gibi
olmayabilir" dedi.
Prof. Dr. Turan, artan vakalara
karşı Bilim Kurulu üyelerinin
sürekli diyalog halinde olduğunu
kaydedip, "Bilim Kurulu'muz şu
an toplanmıyor ama biz kendi
aramızda da görüşüyoruz.
Sürekli fikir alışverişindeyiz.
Vaka artışlarını her zaman kendi
içimizde değerlendiriyoruz. Neler
yapabiliriz, onu konuşuyoruz.

Bu oldukça önemli. Hepimizin
ortak noktası ve geldiğimiz
yer aslında aşılama. Hatırlatıcı
dozların yapılıyor olması ve bu
artış başladığından beri halkımızın
da duyarlılığı bir miktar arttı
çünkü pozitif vaka sayısı arttıkça
farkındalık artıyor ve 'Ben hatırlatma
dozumu olmamışım' diyenler
hemen gidip hatırlatma dozlarını
yaptırıyorlar. Aşılama da bunlara
paralel bir şekilde artıyor" diye
konuştu.

Pursaklar Yaz
Konserlerinde
Ankara Havası
Rüzgârı

Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim
Akgül Amfi Tiyatrosunda düzenlediği
Yaz Konserlerinde bu hafta Veli Erdem
Karakülah, Ankara oyun havaları ile
vatandaşlara, unutulmaz bir akşam yaşattı.
Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit
Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda her hafta
birbirinden değerli ünlü şarkıcıların
sahne aldığı Pursaklar Yaz Konserlerinde
vatandaşlar, dolu dolu bir Ağustos Ayı
geçirmeye devam ediyor.
Muhteşem konserler öncesi
vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaz Konserleri
ile vatandaşlarımızla birlikte keyif dolu bir
akşam yaşamak üzere bir araya geldik.
Hemşehrilerimizin ilçemizde kültür ve
sanatı her yönüyle yaşayabilmeleri için
farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz.
Önümüzdeki hafta Cumartesi de Pursaklar
Yaz Konserleri ile birbirinden değerli
sanatçılarımız Şehit Salim Akgül Parkı
Amfi Tiyatrosunda ağırlayacağız. Tüm
hemşehrilerimizi bu hafta olduğu gibi
önümüzdeki hafta da bu büyük coşkuyu
yaşamaya davet ediyorum’’ dedi.
Açılış konuşmasının ardından Pursaklar
Yaz Konserlerinin üçüncü haftasında
sahneye ilk olarak çıkan Ozan Ahmet
türküleri hızlı bir başlangıç yaparken, Veli
Erdem Karakülah'ın sahneye çıkması ile
birlikte konser alanını hınca hınç dolduran
müzik severler, Ankara oyun havaları ile
birlikte coşku dolu, keyif dolu bir yaz
akşamı geçirdi.
Yaşanan büyük coşkuya kayıtsız
kalmayan Başkan Ertuğrul Çetin, alanı
dolduran vatandaşlarla birlikte şarkılara
eşlik ederek, konserin tadını doyasıya
çıkardı.

