


F DA, 24 Temmuz günü kendi site-
sinde uyarı yayımlayarak, 100 ül-
kede faailiyet gösteren bir firmaya

ait pürtüklü yüzeyli silikonlarla ilgili
önemli bir uyarıda bulundu. Bu firmaya
ait pürtüklü yüzeyli silikonların bir lenf
kanseri türü olan anaplastik büyük hüc-
reli lenfomaya (ALCL) neden olabileceği
bildirilen uyarıda, dünya genelindeki
ölüm rakamlarına da yer verildi.

Kullanımı yasak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada bu firmaya ait silikonların, AB ül-
keleriyle aynı anda Nisan ayından
itibaren Türkiye'de yasaklandığını belirtti.
Firmanın Türkiye ofisi de yaptığı yazılı
açıklamada Sağlık Bakanlığı ve ilgili
uzman derneklerin konu ile ilgili bilgilen-
dirildiğini, ürünün Türkiye’den geri çe-
kilme sürecinin 11 Nisan’da
tamamlandığını bildirdi. Türkiye’de sa-
dece 1 kadında pürtüklü meme siliko-
nuna bağlı kanser gelişti. Hasta, erken
evrede yakalandığı için silikonu çıkarıla-
rak, tedavi edildi. Uzmanlar paniğe gerek
olmadığını ama belirtilere karşı dikkatli

olunmasını söylüyor.

481 kanserli
vaka 

İstanbul Tıp
Fakültesi İç

Hastalık-
ları Ana-
bilim
Da-

lı’ndan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr.
Mustafa Nuri Yenerel, pürtüklü yüzeyli
meme protezlerinin nadir görülen bir lenf
kanseri türüne yol açabildiğine işaret ede-
rek, “FDA, bugüne kadar tespit edilen
573 kadar implantla ilişkili lenfoma olgu-
sunun 481’inin tek bir firmaya ait oldu-
ğunu fark edince bu uyarıyı yayımlamak
durumunda kaldı. Bir markanın birkaç
farklı serideki implantlarıyla ilişkili bir
uyarı bu. Çok nadir görülen, erken yaka-
lanınca sadece implant ve etrafı kapsül sı-
vılı kısmın alınmasının bile tedavide
yeterli olduğu bilinen bir lenfoma türü
aslında. Meme protezleri kansere neden
oluyor mu? 9 milyon kadınla yapılan bir
çalışmada, protez taktıran bir kadının
taktırmayana göre 18 kat daha fazla len-
foma riski taşıdığı gösterilmiş. Bu len-
foma türü 30 binde bir görülüyor. Meme
tümörlerinin binde 4 kadarı ‘meme lenfo-
ması’ ve aslında kötü seyirli oluyorlar.
Ama meme implantı ile ilişkili ortaya çı-
karsa ve erken fark edilerek sadece prote-
zin etrafındaki sıvıda bu hücreler tespit
edilebilirse, sadece implantın çıkartılması
bile hastalığın tedavisi için yeterli. O yön-
den iyi ama daha yaygın halleri, metastaz
yapmış şekilleri oldukça kötü seyrediyor
ve ölümcül olabiliyor” dedi.

ABD’den önce yasaklandı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cer-
rahi Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Se-
lahattin Özmen ise bu marka protezlerin
Türkiye’de AB ülkeleriyle aynı anda ya-
saklandığına dikkat çekerek, “Şubat
ayında Fransa bu marka implantların
kullanımını yasakladı. Hemen akabinde
Avrupa ve Türkiye'de de yasaklandı.
Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin 7
Ağustos'taki güncel sayıları FDA’den
biraz daha farklı. Buna göre tüm dün-
yada 735 lenf kanseri vakası bildirilmiş ve

bunlardan 21'inde ölüm olduğu söyle-
niyor. Biraz korkutucu gibi görün-
mekle beraber Aslında 20 milyondan
fazla yapılmış meme implantını dü-
şünecek olursanız riski çok çok az.
Türkiye'de aslında bir vakamız var.

Meme kanseri tedavisi görmüş bir has-

tamızda, düzeltme ameliyatı için meme
implantı kullanılmış ve kanserli olan
değil, karşı memesinde sıvı kapsülüne
bağlı lenfoma geliştiği anlaşılınca hemen
silikonu çıkarılarak tedavi sağlanmış. Şu
ana kadar kaybedilen bir vakamız yok”
diye konuştu.

Yabancı madde gibi algılıyor

İmplant ya da protez olarak bilinen tıbbi
malzemelerin vücuda dışarıdan giren ya-
bancı bir madde olduğuna değinen Prof.
Dr. Yenerel, "Her ne olursa olsun, vücutta
immünolojik sistemi yani bağışıklık siste-
mini uyarıyor. Vücut bunu yabancı kabul
ediyor ve etrafını sınırlıyor, hatta ortadan
kaldırmaya uğraşıyor. Bu en aza insin
diye her türlü implant özel maddelerden
yapılır. Ama buna rağmen özellikle T
Lenfosit dediğimiz, bizim bağışıklık siste-
mimizin hücreleri, meme protezlerini de
sınırlandırıyor ve çoğu zaman genetik de
bir zemin varsa, bu hücrelerin malign
(kanserojen) özellik kazanmasına yol
açabiliyor ve lenfomaya neden oluyor"
dedi.

Pürtüklü yüzeyler tercih ediliyor

Prof. Dr. Selahattin Özmen de estetik
cerrahide neden pürtüklü yüzeyli im-
plantların daha çok tercih edildiğini,
"Düz, yani pürüzsüz yüzeyli implantlarda
kapsül dediğimiz, memeyi saran fibroz
yapıda sert bir kılıf oluşuyor. Bu sert kılıf,
düz implantlarda, pürtüklülere göre daha
çok meydana geliyor. Bu da ileride reviz-
yon ameliyatları gerektiriyor. Onun için
biz hala pürtüklü implantları daha çok
tercih ediyoruz. Düz yüzeyli implantların
neredeyse üçte birinde kapsül oluşmaya
bağlı revizyon ameliyatı yapılıyor. Burada
söz konusu olan ürün BioCell dediğimiz
teknoloji, yeni bir teknoloji. Protezin dış
yüzey kaplamasında kullanılan bir
madde. Sonradan, 1990'lardan 2000’ler-
den sonra biraz daha aktif kullanılmaya
başlandı. Pürtüklülük derecesi artırılmış
bir protez bu. Daha öncesinde yok. Ülke-
mizde çok tercih edilen bir marka değil.
Başka markalar daha sık kullanılıyor
bizde" şeklinde özetledi. DHA

2 YAŞAM
PAZARTESİ 2 EYLÜL 2019

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 tL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 tL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 tL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 tL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 tL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 SA YI  : 4357 2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

BUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKENBUYUTURKEN
DIKKAT

EDIN!
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), meme büyütme

ve meme kanseri tedavilerinde kullanılan pürtüklü
yüzeyli silikonların bir lenf kanseri türü olan 

anaplastik büyük hücreli lenfomaya (ALCL) neden
olabileceği uyarısında bulundu

MeMe protezi taktıran kişilerin kendilerini hep
muayene etmesi gerektiğini belirten uzmanlar,
asimetrik büyümeler, bir memede daha fazla
ağrı, şişlik olduğunda hemen doktorlarına
haber vermesi gerektiğini vurguladı. Hematoloji
Uzmanı Prof. Dr. Yenerel, “İmplant ile ilişkili bir
T hücreli anaplastik büyük hücreli lenfoma ol-
gusunda eğer etrafta kitle yoksa sadece implantı
çıkartmak yeterli oluyor. Eğer sıvı yanında kitle
ve ek metastazlar varsa implantı çıkartmak ye-
terli değil. Kemoterapi rejimleri kullanmak gere-
kiyor” dedi. Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Selahattin Özmen ise, eskiden takılan implant-
ların çıkarılmasına gerek olmadığını vurguladı
ve sözlerini şöyle noktaladı: “Diğer koydukları-
mızı çıkaralım mı? FDA de böyle bir tavsiyede
bulunmuyor. Çünkü kanser riski çok çok düşük.
Ama hastaların uyanık olması gerekiyor. Se-
roma dediğimiz, memede sıvı birikmesi, özel-
likle ilk 4 yıldan sonra memede aniden oluşan
asimetri, sıvı birikimi ki vakaların yüzde 70’inde
bu var, alarm veren durumlar. Belki bir kitle
veya kırmızılık, kaşıntı gibi değişik bir şey oluş-
muşsa hemen doktorunuza başvurmak lazım.
Önceden BioCell özellikli protez taktırmış olan-
lara ise yıllık MR takibi öneriliyor. Meme ameli-
yatı oldunuz,
implant konuldu,
bundan 3 hafta, 1
ay sonra hala şişlik
var, bu sizi korkut-
masın. Genellikle bu
lenfoma, ortalama 4
yıldan sonra ortaya
çıkıyor. Yani geç dö-
nemde hiçbir
sorun yok-
ken 
ani-
den
bir
şişme
sıvı biri-
kimi, bir
kitle elinize
geliyorsa o
zaman tedbirli
olmak lazım.”

Şişik olunca
doktora gidin

BUYUTURKEN

Ikizlerin hayali 

gercek oldu
Yeşim Salkım, 20 yaşındaki Serebral Palsi hastası Berfin ve
Osman Karakurt ikizleri için Bodrum’da özel konser verdi

Sanatçı Yeşim Salkım, 6 aylık-
ken erken dünyaya gelen ve
doğum anında yaşanan havasız-

lık nedeniyle Serebral Palsi teşhisiyle teker-
lekli sandalyeye mahkum olan 20 yaşındaki
ikiz kardeşler Berfin ve Osman için Yalıka-
vak Marina’daki Agency isimli mekanda
özel bir konser verdi. 

En güzel konserimi veriyorum

Salkım hayranı ikizler, sanatçının seslendir-
diği tüm şarkılara eşlik edince Salkım, göz-
yaşlarına hakim olamadı. "Şu anda
hayatımın en güzel konserini veriyorum.
Hiçbir konserim benim için bu kadar güzel
ve özel olmamıştı" diyen Salkım, mikrofonu
sırayla ikizlere uzatarak onlara şarkı söyletti.
Erken doğum riskinin olmasına rağmen
normal doğumla dünyaya gelen ve yaşama-
sına mucize gözüyle bakılan Denizlili ikizle-
rin oluşan beyin hasarı ve fiziksel engeline
rağmen derslerinin çok başarılı olduğu 
belirtildi.  AYNUR CİHAN

Limon kabuğunun
önemli faydaları

Başta C vitamini olmak
üzere sağlık açısından son de-
rece faydalı bileşenler içeren

limonun çoğunlukla suyunu sıkıp ka-
buklarını atıyoruz. Ama yanlış yapıyo-
ruz! Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı
Sıla Bilgili Tokgöz “Yapılan çalışmalar,
limonun suyu gibi kabuğunun da anti-
oksidan kaynağı olduğunu gösteriyor.
Limon kabuğunda bulunan polifenoller,
vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler
ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı
koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz dü-
şükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat
taşı varsa ya da geçmişte olduysa mut-
laka doktora danışmak gerekir. Yine
limon suyu büyük tansiyonu düşürdüğü
için, düşük tansiyonlu olan veya tansi-
yon ilacı kullanan kişiler doktora danış-
madan tüketmemeli” diyor. 

Diş etlerini güçlendiriyor
Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine
bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı 
diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt
hastalığının oluşumunu engelliyor. 
Limonda ve kabuğunda bulunan C 
vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Yağlanmayı azaltıyor

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel
yağlar ve PMF (polymethoxylated fla-
vones) sayesinde total kolesterol seviye-
sini, trigliserid düzeylerini, karaciğer
yağlarını azaltıyor.

Bağırsakları koruyor

Limon kabuğunda mevcut olan diyet
lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak
sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğu-
nun içerdiği pektin, kabızlığın önlenme-
sine de fayda sağlıyor.

Hücre hasarını önlüyor

İçerisindeki yüksek antioksidan kapasi-
tesi sayesinde hücrelerde hasar oluştu-
ran serbest radikalleri etkisiz hale
getiriyor. Ayrıca limon kabuğu antioksi-
dan özellik gösteren yüksek C vitamini
kapasitesi sayesinde DNA hasarını 
önlüyor.

Kanser riskini azaltıyor

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve
salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücre-
lerle savaşmaya yardım ediyor. Avus-
tralya’da yapılan bir çalışma ağız, boğaz
ve mide kanserini riskini 40-50 oranında
azalttığını ortaya koyuyor.

Damar sağlığını koruyor

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı
Sıla Bilgili Tokgöz “Limon, kabuğunda
bulunan flavonoidlerden olan hesperi-
din ve naringin sayesinde damar yapı-
sını korur ve pıhtılaşma riskini azaltır.
Yüksek C vitamini sayesinde koroner
arter hastalığını azaltır” diyor.



O lay öğle saatlerinde
Taksim Meyda-
nı'nda yaşandı.

Meydanda Azeri bir kadın,
beslemek istediği sokak köpe-
ğinin saldırısına uğradı. Elin-
den hafif yaralanan kadın
korkuyla olay yerinden uzak-
laştı. Bu olaydan yaklaşık 20
dakika sonra yine aynı köpek
kendisini sevmek isteyen Ür-
dünlü turist kadına da sal-
dırdı. Kolundan ciddi şekilde
yaralanan kadının damarı
parçalandı. Çığlıklar atarak

kaçan kadın biraz ileride bir
eczane çalışanlarından yar-
dım istedi, koluna tampon
yapılan kadın daha sonra te-
davisi için Taksim İlk Yardım
Hastanesi'ne götürüldü. 

Önlem alınması lazım

Kadının kolundan akan kan-
lar nedeniyle kaldırım adeta
kan gölüne döndü. Taksim
İlk Yardım Hastanesi'nde ko-
luna dikiş atılıp tedavisi yapı-
lan kadın daha sonra kuduz
aşısı için Şişli Hamidiye Eği-

tim ve Araştırma Hastane-
si'ne gönderildi. Bir kişi de
köpeği beslemek için çiğ et
verdi. Olaya şahit olan tu-
rizmci Vesim Kır "Bu köpek
yıllardır burada bugün 20 da-
kika arayla iki turist kadını
ısırdı. Köpeğe yemek vermek,
sevmek için yaklaştılar. Bu
köpeği daha önce belediye
ekipleri almak istedi. Vatan-
daşlar tepki gösterince ala-
madılar. Bu köpeğin bir an
önce buradan alınması gere-
kiyor" dedi.  DHA
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Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği 20 dakika
arayla biri Azeri diğeri Ürdünlü iki turist kadını
ısırdı. Kolundan ısırılan Ürdünlü kadının ciddi
şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Polisten şok baskın
Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

istAnbul Emniyet Müdür-
lüğü Şişli İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, 20

Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe
üzerine durudurdukları Hüseyin K.
(22)'nın üst aramasında bir adet Me-
tamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekip-
ler, Hüseyin K. 'nın uyuşturucu
maddeyi temin ettiği İran uyruklu
Abbas A. (50) da aynı gün Şişli'de ya-
kalandı. Abbas A.'nın İnönü Mahalle-
sinde bulunan evinde yapılan
aramalarda 1094,43 gram Metamfeta-
min, 108,17 gram Afyon sakızı,1 adet
hassas terazi, 3.990 gram Uyuşturucu
madde imalatında kullanılan ham
madde, 15 kilogramlık damıtma düze-
neği, 1 adet sahte ikamet izin kartı, 3
bin 510 lira para ele geçirildi. İfadeleri-
nin ardından mahkemeye sevk edilen
şüphelilerden Hüseyin K. savcılık tali-
matıyla serbest bırakılırken, İran uy-
ruklu Abbas A. tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Sultanbeyli’de 
kadın cinayeti
Sultansbeyli'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası
tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü

OlAy Sultanbeyli'de gece
saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgile göre 4

çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile
boşanma aşamasında olduğu öğre-
nilen Ömer Yavuz arasında henüz
bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ömer Yavuz,
Zeynep Yavuz'u boynundan ve sır-
tından defalarca bıçakladı. Bina sa-
kinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri

talihsiz kadının hayatını kaybettiğini
belirledi. Saldırgan Ömer Yavuz
polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı. Zeynep Yavuz'un cansız be-
deni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Genç
kadının daha önce de defalarca
dayak yediği belirtilirken Ömer Ya-
vuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu
İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği
kaydedildi. DHA

Maltepe
alevlere teslim

Maltepe'de bir spotçu dükkanında çıkan yangın
kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda
itfaiye ekibi sevk edilirken, bir çalışan iş yerindeki

eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı

MAltepe Küçük-
yalı Mahallesi
Rüştü Sarp Cad-

desi üzerinde bulunan iki
katlı binanın giriş katında
bulunan dükkanda saat
11.00 sıralarında yangın
çıktı. Elektrik tesisatından
çıktığı öğrenilen yangında
alevler kısa sürede tüm bi-
nayı sardı. Çıkan dumanları
fark eden mahalle sakinleri
durumu itfaiye ekiplerine

bildirdi. Yangın kısa sürede
yan tarafta bulunan binaya
da sıçradı. Burada oturan
apartman sakinleri tahliye
edildi. Kısa sürede olay ye-
rine gelen itfaiye ekipleri
yangını yarım saatlik ça-
lışma sonrası kontrol altına
aldı. Bir çalışan, iş yerindeki
eşyaları dışarıya çıkarırken
elinden yaralandı. Yaralıya
ilk müdahale ambulansta
yapıldı. DHA

Minibüsle otomobil 

çarpıştı
Ümraniye'de minibüsle otomobilin
çarpışması sonucu meydana gelen kazada
6 kişinin yaralandı. Kazanın güvenlik
kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cengiz Topel Caddesi ile Böğürtlen
Sokak kesişiminde 19 Ağustos'ta mey-
dana gelen kazada, Güray Öztürk yöneti-

mindeki 34 M 2349 plakalı yolcu minibüsü,
Böğürtlen Sokak'tan önüne çıkan 06 FU 5632 pla-
kalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki biri
bebek 3 kişi ile minibüsteki 2 yolcu ve 1 yaya olmak
üzere 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yan-
sıdı.  Görüntülerde, minibüsün cadde üzerinde iler-
lediği ve sokaktan önüne çıkan otomobile çarptığı
görülüyor. Bazı görgü tanıklarınca kaza sırasında
aşırı hızlı gittiği iddia edilen minibüs sürücüsü
Güray Öztürk. hızlı gitmediğini, bunun da trafik pol-
islerinin tutanaklarında yer aldığını söyledi.DHA

Düğün yemeğinden 80 kişi zehirlendi
ArnAvut-
köy’de katıldık-
ları düğünün

yemeğinden zehirlendikleri
şüphesiyle 80 kişi, hasta-
nede tedavi altına alındı.
Arnavutköy’de bir düğüne
katılan 80 kişi, iddiaya göre
yedikleri tavuklu pilavdan
zehirlendi. Bulantı ve
kusma şikayeti ile Arnavut-
köy Devlet Hastanesine
gelen vatandaşlar tedavi al-
tına alındı. 80 kişinin sağlık
durumlarının ise iyi olduğu
öğrenildi. DHA

Azeri bir kadın, beslemek istediği
sokak köpeğinin saldırısına uğradı.



B iri göz arkasında diğeri beyninde olmak
üzere iki tümör bulunan Neslişah'ın İs-
tanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teda-

visi sürüyor. Riskli olması nedeniyle henüz
ameliyat edilemeyen Neslişah'ın hayallerini, ken-
dilerine "Neslihan abla ve Gönüllüleri" adını veren
Neslihan Dural ve arkadaşları gerçekleştirdi. Nes-
lişah'ın ilk isteği ise Beşiktaş'ın maçını tribünden
seyretmek oldu ancak doktorunun sağlık sorun-
ları nedeniyle maça gitmesine izin vermemesi
üzerine ise Duran ve arkadaşları, onu Beşiktaş
antrenmanına götürdü. Neslişah geçen ay Beşik-
taşlı futbolcularla buluştu. Ardından Dural ve ar-
kadaşları, Neslişah'ı çok sevdiği "Reynmen"
lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf
Aktaş ile telefondan görüntülü konuşturdu.

Külünk, hastaneye getirdi

Geçen hafta da Neslişah'ın motosiklete binme ha-

yalini gerçekleştirmek üzere Muhafazakar Motor-
cular Kulübü (MMK) üyeleri harekete geçti. AK
Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, özel ara-
cıyla Neslişah'ı evinden alarak hastaneye götürür-
ken, MMK üyeleri, yol boyunca Külünk'ün
otomobiline eskortluk ederek Neslişahla birlikte
hastaneye gitti. MMK üyeleri, hastane yakınla-
rında Neslişah'ı motosiklete bindirerek bir haya-
lini daha gerçekleştirmiş oldu. 

Neslişah'ı o gün mutlu ettik

MMK üyesi Mahmut Sami Gönül, "Neslişah
kardeşimizin motosikletlilere ilgisi olduğu için bir
kortej yaptık. Hastaneye biz götürdük. Bize Nesli-
han Hanım ulaştı. Neslihan Hanım vasıtası ile
Neslişah ile tanıştık. Motorcu ağabeyleriyle bir-
likte bir kortej yaptık, hastaneye biz götürdük.
Gayet mutlu bir şekilde hastaneye ulaştırdık.
Köprüyü kartal pençesi yaparak geçtik. Neslişah'ı

o gün mutlu ettik. Biz motosikletliler olarak sosyal
sorumluluk projelerinde bulunuyoruz. MMK ola-
rak rahmetli başkanımızın mirasını devam ettiri-
yoruz" dedi.

Giderken ona eşlik ettik

Grubun bir diğer üyesi Murat Koyuyeşil ise "Nes-
lişah kardeşimizin ufak bir rahatsızlığından ötürü
hastaneye gitmesi gerekiyordu. Giderken ona
eşlik ettik. Motora binme hevesi ve merakı oldu-
ğunu duyduk. Ona bu yolda mutluluk katabilmek
için veya moral, motivasyon verebilmek için yak-
laşık 15 motorcu arkadaşımızla beraber bir sürüş
yaptık. Kendi zevkimiz için motor sürüyoruz as-
lında, merakımızdan ötürü ama bir başkasının
mutluluğuna parmak bastığımız için bu sefer
daha da mutluydum. Neslişah da bizimle beraber
çok mutlu oldu. Böyle bir sürüş gerçekleştirdik"
şeklinde konuştu. DHA
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İSTANBUL

Tümör tedavisi gören 11 yaşındaki Neslişah Demirkır, hayalleri
arasındaki motosiklete binme isteğinin gerçekleşmesiyle büyük
mutluluk yaşadı. Neslişah izlemek istediği ve çok sevdiği 
Beşiktaş'ın maçını tribünden seyredemese de Beşiktaşlı 
futbolcularla bir araya gelerek onlarla tek tek fotograf çektirdi
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Y argıtay ilke kararında belirtildiği
üzere; Deneme süresi, hizmet sözleş-
mesine konulacak bir hükümle; işçinin

çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstle-
nilen işin somut duruma uygunluğu ve işi ya-
pabilme becerisini anlaması, işverenin ise
işçinin sözleşme ile üstlendiği işi yapabilme ye-
teneğini verimini, ölçen bir süredir.

İş sözleşmesinde bir deneme süresi belirlen-
mesi zorunlu değildir. Deneme süresi öngörül-
meden de iş sözleşmesi yapılabilir. Ancak
taraflar böyle bir deneme süresi öngörmüş-
lerse bunun süresi, uzatılması ve sonuçları Ka-
nunda düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 15 inci madde-

sinde düzenlenmiş olan deneme süresi, belirsiz
süreli iş sözleşmelerinde olduğu gibi belirli sü-
reli iş sözleşmelerinde de geçerlidir.

Deneme süresi 4857 sayılı Yasaya
göre en çok iki ay olabilir. Deneme süresinin
uzun bir süre olarak belirlenmesi işçinin aley-
hine bir durumdur. Bunun için yasa koyucu
deneme süresinin üst sınırını belirlemiştir.
Ancak toplu iş sözleşmeleriyle en çok dört aya
kadar uzatılmasına imkân tanınmıştır.

Deneme süresinin başlangıcı işçinin fiilen
işe başladığı tarihtir. İşçi, iş akdinin yapıldığı
tarihten sonraki bir tarihte işe başlamışsa, de-
neme süresinin başlangıcı sözleşme tarihi
değil, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarih

olmalıdır. Hastalık, grev gibi iş
akdini askıya alan nedenler deneme süresinin
işlemesine engel oluşturmaz.

Deneme süreli iş sözleşmesinin en önemli
özelliği, tarafların deneme süresi içinde bildi-
rim öneline uymaksızın ve tazminatsız olarak
iş sözleşmesini feshedebilmeleridir.

Deneme süresi içinde taraflar sözleşmeden
doğan borçlarını yerine getirmekle yükümlü-
dürler. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve
diğer hakları saklıdır. Bunun dışında bir iş
karşılığı olmaksızın hafta tatili, bayram ve

genel tatil ücretine hak kazanılır.
Deneme süresi içinde işçinin sigorta primi-

nin ödenmesi gerekir. İşçi deneme süresi
içinde sendikaya üye olabilir, toplu iş sözleş-
mesinden yararlanır, grev hakkını kullanabilir.
Deneme süresi içinde işverenin fesih hakkı da
sınırsız değildir. Deneme süresi içinde sendikal
nedenlerle işçinin iş sözleşmesinin feshi ha-
linde işçinin sendikal tazminat talep etme
hakkı vardır. Aynı şekilde deneme süreli iş söz-
leşmesi, işverenin 4857 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinde öngörüldüğü üzere, fesihte eşit
davranma borcuna aykırı davranması imkâ-
nını tanımaz.

Deneme süreli iş sözleşmesi yapma hakkı-
nın kötüye kullanıldığı durumlarda, deneme
süreli iş sözleşmesinin varlığından söz edile-
mez. Deneme süresi, işçi ve işverene sözleşme-

den daha kolay bir şekilde dönme imkânı sağ-
lamaktadır. Amaç tarafların birbirlerini tanı-
malarıdır. Ancak salt işçinin haklarını ortadan
kaldırmak için bu yola gidilmesi halinde, yasal
bir hakkın kötüye kullanımından söz edilir. İş-
verenin işyerinde yıllarca çalışmış bir işçisiyle
aynı işte çalışması için deneme süresi öngören
yeni bir sözleşme yapması buna örnek olarak
verilebilir. Yine, işverenin sürekli olarak 2 şer
aylık deneme süresi öngörülerek işçi çalıştır-
ması ve bunun genel bir uygulama halini al-
ması durumunda kötüniyetin varlığından söz
edilebilir. İşçinin aynı işverene ait işyerinde ça-
lışırken veya daha önce çalıştığı işyerine ikinci
kez işe girişinde öngörülen deneme kaydı ge-
çersizdir (Yargıtay 9.HD. 13.10.2008 gün,
2008/36062 E, 2008/26704 K). 

Saygılarımla... 

Deneme süreli iş sözleşmeleri
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

neslİşah'ın tedavi süreci ile ilgi-
lenen Neslihan Dural, "Neslihan
Dural ve Gönüllüleri" olarak Nes-
lişah'ın durumu bize anlatıldı-
ğında "Bir kızımızın birkaç isteği
var. Gerçekleştirir misiniz?' de-
nildi. Biz de seve seve koştuk ken-
disine. İsteklerinden birisi de
motosiklete binmekti. O süreç içe-
risinde hastaneye gitmesi gereki-
yordu. Hemen Muhafazakar
motorculara haber verdik. Sayın
Metin Külünk, bir telefonumuzla
çıktı, geldi. Neslişah'ı arabasıyla o

götürdü. Yaklaşık 15 motorcu da
etrafında konvoy yaptı. Yarım
saat, 40 dakika süren bir serüve-
nin ardından hastaneye, mutlu bir
şekilde gittik. Neslişah ve Neslişah
gibi çocuklarımıza, destek olmaya
devam edeceğiz. İnsanlık adına,
hayata dokunmak adına çok
büyük maddiyata ihtiyacınız yok.
Ufacık şeyler bile insanları mutlu
etmeye yetebilir. Biz bu konuda
herkese teşekkür ediyoruz. En çok
da MMK'ya teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Seve seve koştuk

Kücükcekmece 
Gölü’nde senlik var
Beş yıl aradan sonra Küçükçekmeceliler yeniden Göl Şenliği’nde buluştu. Küçükçekmece Gölü
Amfi Tiyatro’da Kahraman Deniz konseri ile başlayan şenlikte birçok sanatçı sahne alacak

31 ağustos-15 eylül tarihleri
arasında düzenlenecek Göl Şenliği;
kültür ve sanat dolu akşamlarla yazın

son günlerinde İstanbul ve Küçükçekmecelilerin
buluşma noktası olacak. Şenlikte Türkiye’nin
sevilen sanatçılarının konserlerinin yanı sıra in-
teraktif oyunlar ve karaoke gibi eğlenceli etkin-
liklerle gölde eğlence ikiye katlanacak. Dostluk,
kardeşlik, sevgi ve samimiyete sahne olacak
şenlik, beş yıl aradan sonra birbirinden renkli
kültür – sanat etkinlikleri ile Küçükçekmece’de
dolu dolu yaşanacak.

7’den 70’e her yaşa eğlence

7’den 70’e herkese hitap eden Göl Şenliği’nde
alanda yer alan lunaparkta çocuklar, çarpışan
araba, uçak, tren, dönme dolap ve gondola bi-
nerek doyasıya eğlenebilecek. Etkinlik alanında
lezzet ve alışveriş çadırları da yer alacak. Şenliğe
katılanlar, çadır alanda her yöreden lezzetlerin
sunulduğu stantlar ve tezgahlardan yöresel lez-

zetleri tadıp, alışveriş yapabilecek.

Gölde her gece farklı eğlence

Pop, Etnik, Balkan, Karadeniz gibi farklı türler-
den pek çok esintiyi içerisinde barındıran şenlik,
göl esintisiyle birleşerek daha da keyifli bir orga-
nizasyona dönüşecek. Her akşam dans gösteri-
leri, karaoke, interaktif oyunlar, DJ performansı,
keman dinletisi, stand up, hediyeli yarışmalar ve
çocuk eğlenceleri ile renklenecek göl akşamla-
rında, bölgelerin yöresel halk oyunları da katı-
lımcılarla buluşacak. Küçükçekmece Göl
Şenliği, İBB Küçükçekmece Sosyal Tesisleri
Yanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştiriliyor. Küçük-
çekmece Belediyesi şenliğe katılmak isteyenler
için ilçedeki 6 noktadan ring seferleri düzenli-
yor. Mehmet Akif Bilgi Evi, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi, Cennet Kültür ve Sanat Mer-
kezi, Yarımburgaz Bilgi Evi, Armoni Park AVM,
Sefaköy Metrobüs Durağı önünden her gün
saat 17.00’de ring seferleri gerçekleştirilecek.

İBB önündeki eylem
4. GününE GİRDİ

Silivri’de balıkçılar
‘vira bismillah’ dedi

DenİzlerDe bulunan av
yasağı, dün gece itibariyle
kalktı. Silivri'de de balıkçılar,

gırgır tekneleriyle denize açılarak ağla-
rını bıraktı. Balıkçıları Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Ha-
reket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer
Yalçın, Ülkü Ocakları İstanbul 6.
Bölge Başkanı Erhan Özkök ve Silivri
Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel

Silivri Limanı'ndan uğurladı. Gırgır
teknesi kaptanları ve mürettebatları ile
konuşan belediye başkanı Yılmaz, se-
zonun kazançlı geçmesini diledi. Yıl-
maz ve beraberindekiler sezonun
bereketli geçmesi için yere nar attı.
Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi
denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağla-
rına ise yaklaşık 300 kasa istavrit 
takıldı. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin,
belediye binası önünde sürdürdükleri oturma eylemi dördüncü gününe girdi

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'ndeki işlerinden çı-
karılan bir grup çalışan

Saraçhane'deki belediye binası önünde
oturma eylemi başlatmıştı. Oturma
eylemi dördüncü gününe girdi. Geceyi
beton üzerine serdikleri battaniyelerde
geçiren işçi temsilcileri, gece eylemle-
rini nöbetleşe sürdürdü.

Tek isteğimiz işe alınmak

Oturma eylemine katılan Şevki Selim
Yılmaz, tek isteklerinin işe geri alınmak

olduğunu belirterek, "İşçinin tek derdi
akşam eve götüreceği ekmeğidir. Bele-
diye başkanımız sayın İmamoğlu ko-
nuşmalarında 16 milyon İstanbulluyu
kucaklayacağını, sahip çıkacağını söy-
lemişti. Bizi de kucaklasın, biz de 16
milyon içerisindeyiz. Bizi ayırmasın.
Bize üvey evlat muamelesi yapmasın.
Diğer siyasiler de 'kimse işten atılma-
yacak' demişti. Verilen sözlerin tutul-
masını ve bizlerin işlerine geri
alınmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu"
dedi. DHA
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Neslişah çok sevdiği "Reynmen" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile telefondan görüntülü konuşturuldu.



Beyoğlu'nda bulunan Bayezid-ı Cedid Camii Derneği, her cumartesi günü cami önüne kurdukları
hayır pazarında ihtiyaç sahibi aileler için meyve ve sebze dağıtıyor. Camii cemaati ve semt
sakinleri tarafından 3 yıldır devam edilen uygulama sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

B ayezid-ı Cedid Camii Derneği Baş-
kanı Refik Yavuz, ihtiyaç sahiplerine
destek olmak için hayır pazarı kurdu.

Aynı zamanda hal esnafı olan Refik Yavuz,
camii cemaati ve Tophane sakinlerinin de
desteğini aldı. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan uy-
gulama ile her cumartesi günü, ihtiyaç sahip-
lerine yardım ediliyor. Dernek başkanı Refik
Yavuz, sabah saatlerinde hale giderek kendi
aralarında toplanan paralarla, meyve ve sebze
satın alıp, Karaköy'deki cami önüne diziyor.
Hayır pazarına yardım eden gönüllüler de ka-
saların içindeki meyve ve sebzeleri birer birer
poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verilmek
üzere hazırlıyor. Hayır pazarına gelen ihtiyaç
sahipleri birer birer poşetlenip kaldırıma dizi-
len meyve ve sebzeleri, hayırseverlerin 'burada

para geçmez' sözleri arasında alıyor.

Burada para geçmez

Bayezid-ı Cedid Camii Derneği Başkanı Refik
Yavuz, "Burada 3 yıldır her hafta cumartesi
günü Bayezid-ı Cedid Camii önünde eki-
bimle birlikte fakir fukaraya meyve sebze da-
ğıtıyoruz. Biz zaten etrafımızda, çevremizde
mevcut olan garip gurebayı göz önünde bu-
lundurduğumuz zaman, zaman zaman bir
vicdanı muhasebe yapıyoruz. Ne yaparız? Ne
ederiz? soruları neticesinde böyle bir faaliyeti
hayata geçirme kanaati oluştu bizde. Biz de
'Ya Allah' dedik önce kendi semtimizin içeri-
sinde bulunan garipleri düşünerek böyle bir
faaliyeti yürütmeye karar verdik ve bu işe el
attık. İlk haftalarda 20 veya 40 aileye ulaştık

fakat daha sonraki zamanlarda bu artarak
devam etti. Şu an 170 aileye ulaştık. Zamanla
duyulunca muhtelif semtlerden veya ilçemizin
mahallelerinde gelmeye başladılar. Genelde
Kasımpaşa'dan, Yeniçarşı'dan, Cihangir ta-
raflarından, Tophane'den, Fatih'ten ve bazen
başka uzak semtlerden ilçelerden gelenler de
oluyor" dedi.

Hesap kullanmıyoruz

Maddi olarak kimsenin kapısını çalmadıkla-
rını belirten Yavuz, "Vicdani bir muhasebe 
neticesinde gerçekleştirdik bu işi. Açıkçası
kimseyi dahil etmeyi düşünmedik. Bu kendi
bütçemizle,  kendimizin rahatlıkla kaldırabile-
ceği bir sistem gerçekleştirmeye çalıştık.
Maddi olarak kimsenin kapısını çalmadık. 

İlkesel olarak da banka hesap numarası da
açtırmadık. Yeterince yardım kuruluşları da
var. Onlar güzel bir şekilde vazifelerini yürü-
tüyorlar. Yazın yaz meyvesi ucuz oluyor, kışın
kış meyvesi ucuz oluyor. Onlara da dikkat
ederek, aile reisi olmam hasebiyle de bir evin
ihtiyacı olan nelerdir sorusunun cevabı ola-
rak, her hafta farklı ve ekonomik olan ürünleri
buraya getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yaz kış sürüyor

"Biz yaz kış, yazın sıcağında, yağmurda,
karda, kışta hangi şartlarda olursa olsun gü-
cümüzün yettiğince bu sokağı boş geçmiyo-
ruz" diyen Yavuz, "Yazın da kışın da bu
sistemimiz yürüyor. Sadece Ramazan ayla-
rında ara veriyoruz. Ramazan aylarında da

sokak iftarlarını gerçekleştiriyoruz. Bizim ba-
şından beri hedeflerimiz hayallerimiz vardı.
Özellikle camimizin önünde bu faaliyeti ger-
çekleştirmemizin bir farkındalık oluşturması
açısından tespit edilmiş bir yerdir. Çünkü biz
istiyoruz ki, camilerimiz merkezlerimiz olsun.
Yani bu işin altından kalkılabilir. Çok küçük
imkanlarla da 3-5 cami cemaatinde gönüllü
arkadaş kendi camilerinin önlerinde buna
benzer faaliyetler yürütebilirler neden olma-
sın. 84 bin camimiz var. 84 bin tane camide
bir tane fakir doysa, bir anda 84 bin fakir doy-
muş olur. 'Komşusu açken tok yatan, bizden
değildir' buyruğuna hepimiz müşahidiz. Efen-
dimizin böyle bir buyruğu var, biz de bir an-
lamda bu buyruğu pratiğe döküyoruz"
ifadelerini kullandı. DHA

PARA GECMIYOR
BU PAZARDA

İNSANLIĞI
İYİLİK 
KURTARACAK
Gönüllülerden İbrahim Yürek ise
"Burası hayır pazarı, burada fakir
fukaraya bunları dağıtıyoruz."
derken, bir başka gönüllü Meh-
met Mazhar Akyüz ise, "Biz bu-
rada cumartesi günleri 3-5
gönüllü arkadaş burada toplanıp
Allah rızası için fakir fukaraya,
yaz kış demeden sebze ve meyve
dağıtıyoruz. 50 aileye yardım ile
başladık şu an 180 aileye kadar
ulaştık" diye konuştu. Orhan
Güleç ise, "Dini, ırkı, mezhebi ne
olursa olsun fark etmiyor, yeter
ki yanımıza gelsin. Elimizden ne
geliyorsa kardeşlerimize onu da-
ğıtıyoruz. Burada para yok. Her
şey parasız. İnsanlığı iyilik kurta-
racak" açıklamasını yaptı. 
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Cocuklarıyla
CÖP TOPLADI
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temiz çevre ve sıfır atık 
projelerine dikkat çekmek amacıyla kendi çocuklar ve Başakgiller’le 
birlikte Sazlıdere Barajı’nda piknikçilerin çevreye bıraktığı çöpleri topladı

sazlıdErE Barajı
kıyısındaki çöp
toplama etkinliğine

Başkan Kartoğlu’na çocukları
Beren ve Yusuf da eşlik etti.
Başakşehir Belediyesi’nin
başlattığı “Sıfır Atık, Güzel
Gelecek” projesinin sevimli
maskotları "Başakgiller" de

daha temiz bir Başakşehir için
kolları sıvayan Başkan
Kartoğlu’na yardım etti.

Farkındalık oluşturuyoruz

İki çocuğu ve Başakgillerle çöp
toplayan Kartoğlu, "İçtiğimiz
suyun, solduğumuz havanın,
ayak bastığımız toprağın,

kirlettiğimiz çevrenin, bilinç-
sizce tükettiğimiz kaynakların
geleceği için farkındalık
oluşturmak adına buradayız.
‘Başka Başakşehir, başka İs-
tanbul, başka Türkiye yok’
diyor ve daha temiz bir çevre
için kolları sıvıyoruz” diye
konuştu. DHA

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), metro
ulaşımının haftanın iki

günü 24 saat olmasının ardından
ilk haftanın bilgilerini paylaştı. 30
Ağustos'u 31 Ağustos'a, ve 31
Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan iki

gecede 35 binden fazla kişi gece
metrosunu kullandı. İBB Sözcüsü
Murat Ongun Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda “İstanbullular
24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapı-
lan 24 saat metro seferlerinden
Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise

22362 vatandaşımız yararlandı”
ifadelerini kullandı. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 6
metro hattıyla 24 İETT hattında
24 saat ulaşım başlayacağını du-
yurmuştu. Gece ulaşımı saat
00.30-5.30 arasında yapılıyor.

Gece metrosuna ilgi büyük oldu

Umduklarını
bulamadılar!

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kaldırıldı.
Ancak balıkçılar ilk günden umduğunu
bulamadı. ilk gece ağlara en çok hamsi

ve istavrit takılırken iki balığın da 
kilogramı ortalama 30 TL'den satılıyor

1 Eylül av yasa-
ğının kalmasıyla
birlikte ‘Vira Bis-

milah' diyen balıkçılar um-
duğunu bulamadı. Tüm
Türkiye'de dün gece 00.00
itibariyle balık avı yasağı
kalktı. Marmara Deni-
zi'nden de yüzlerce balıkçı
serin sulara ‘Vira Bismillah'
diyerek açıldı. Limandan
havai fişeklerle büüyük
coşku ile ayrılan balıkçılar
umduğunu bulamadı. Ağla-
rını denize büyük bir gay-
retle bırakan balıkçılar,
Marmara Denizi'nde sezo-

nun ilk gecesinde beklentile-
rini karşılayamadı.

Fiyatlar el yakıyor

Yasağın kalktığı ilk gece ağ-
lara en çok hamsi ve istavrit
takıldı. Hamsinin kasası
halde 200-250 TL arasında
alıcı buldu. Av yasağının
kalktığı ilk gün balık tezgah-
larında hamsi ve istavrit or-
talama 30, mezgit de
ortalama 25 TL’den satışa
çıktı. Balıkçılar sezonun iler-
leyen günlerinde avlanan
balık miktarının artmasıyla
fiyatların düşeceğini belirtti.
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BALIK VAR 
YIYEN YOK

T ZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar, yazılı açıklama-
sında, denizlerde av yasağı-

nın 1 Eylül itibarıyla sona ereceğini
bildirdi. Üç tarafı denizlerle çevrili,
8 bin 333 kilometre kıyı şeridine
sahip olan Türkiye’nin büyük su
ürünleri potansiyeli bulunduğunu
belirten Bayraktar, var olan potan-
siyelin tam olarak değerlendirile-
mediğini söyledi. 

Gerekli çalışma yapılmalı

Su ürünleri avcılığının son yıllarda
önemli ölçüde azaldığını ifade eden
Bayraktar, "2011 yılında 514 bin
755 ton olan avcılık yoluyla elde
edilen su ürünleri miktarı, 2014 yı-
lında 302 bin 212 tona düşmüştür.
2015 yılında ise bir önceki yıla göre
yüzde 42,9'luk artışla 431 bin 907
tona yükselen avcılık miktarı, 2016
yılında bir önceki yıla göre yüzde
22,4 oranında azalmış ve 335 bin
320 ton olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılında yüzde 5,7'lik artışla
354 bin 318 ton olan su ürünleri

avcılığımız, 2018 yılında da yüzde
11,4 azalmış ve 314 bin 94 tona in-
miştir. 2018 yılı deniz ürünleri avcı-
lığı bir önceki yıla göre yüzde 11,9,
iç su ürünleri avcılığı da yüzde 6,2
azalmıştır. Sektörün geleceği için
sürdürülebilir avcılığı sağlamamız
şarttır. Bu amaçla stokları koru-
yucu ve geliştirici yönde gerekli ça-
lışmaların ve araştırmaların
yapılması ve koruma kontrol çalış-
malarının arttırılmasına öncelik ve-
rilmesi gerekmektedir" dedi. 

Su ürünleri üretimi

Su ürünleri üretiminin 2013 yılında
607 bin 515 tonken, 2014 yılında
537 bin 345 tona gerilediğine işaret
eden Bayraktar, "2015 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 25,1 ora-
nında artarak, 672 bin 241 ton ola-
rak gerçekleşmiş, 2016 yılında ise
yüzde 12,4 oranında azalmış ve
588 bin 715 ton olmuştur. 2017 yılı
üretimimiz yüzde 7,2 artarak 630
bin 820 ton olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı su ürünleri üretimimiz ise,

yüzde 0,3 oranında azalarak, 628
bin 631 ton olmuştur. Bu üretimin
yüzde 35,3'ünü deniz balıkları,
yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri,
yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde
50'sini yetiştiricilik ürünleri oluştur-
maktadır" diye konuştu.

Dünya ortalamasının altında

Bayraktar, ülkede kişi başı su ürün-
leri tüketimi dünya ortalamasının
altında olduğunu vurgulayarak,
"Kişi başına düşen yıllık balık tüke-
timi Japonya, Norveç gibi ülkelerde
80, İspanya’da 40, Yunanistan’da
23, dünyada 19 kilogram, AB'de 25
kilogram iken Türkiye’de 8 kilo-
gramı bulmamaktadır. Tüketimin
artırılması için tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Balık tüketimi teşvik
edilmelidir. Balıkçılık sektöründeki
ürünlere yönelik dondurma, tuz-
lama, konserve ve paketleme üni-
tesi içeren işleme tesislerinin
kurulması ekonomik anlamda 
sektöre katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu. DHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
"Kişi başına yıllık balık tüketimi Japonya, Norveç gibi ülkelerde 80,

İspanya'da 40, Yunanistan'da 23, dünyada 19, Avrupa Birliği'nde
(AB) 25 kilogram iken Türkiye'de 8 kilogramı bulmamaktadır. 

Tüketimin artırılması için tedbirlerin alınması gerekmektedir" dedi

Avcılıktaki sorunun kıyı avcılığına dayan-
ması olduğunu söyleyen Bayraktar, "Kıyılar
aşırı av baskısı altındadır. Yeterli altyapı
oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı
yeterince yapılamamaktadır. Oysa balıkçı-
lığımızın geleceği açık denizlerdedir. Kıyı-
larımızda av baskısı sona erdirilmeli, açık
deniz balıkçılığı desteklenmelidir. Sürdürü-
lebilir su ürünleri üretimi ülkemizde ana
politika olmalı ve bu politika çerçevesinde

gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun va-
deli eylem planları ve hedefler belirlenme-
lidir. Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi
için su ürünleri eğitim merkezleri kurula-
rak, eğitimler yapılmalı ve Ar-Ge çalışma-
ları desteklenmelidir. Su ürünleri
sektöründe örgütlenme yapısı mutlaka
güçlendirilmelidir. Balıkçılıkta arz-talep
dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balık-
çılığın sağlanması gereklidir" dedi.

Kıyılar aşırı av baskısı altında

Büyüme rakamları 
bugün açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün
açıklanacak. Ekonomistler ekonominin yılın ikinci çeyreğinde daralacağı görüşünde

Gayri safi yurt içi hasılanın
(GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde iç
talepteki yavaşlama ve yatırımlar-

daki zayıf seyrin etkisiyle yüzde 2 daralması
beklenirken, 2019’un tamamında ise sıfır bü-
yüme öngörülüyor. Reuters’ın 18 kurumun ka-
tılımı ile yaptığı ankete göre ikinci çeyrek
GSYH tahminleri yüzde 1 ile yüzde 2.2 da-
ralma bandında yer alıyor. Yılın tamamında
sıfır büyüme beklenirken, tahmin aralığı yüzde
2 daralma ile yüzde 1 büyüme bandında bulu-
nuyor. Buna göre Reuters’ın Temmuz orta-
sında 41 kurumla yaptığı ve 2019 için daralma
beklenen anket ile karşılaştırıldığında öngörüler
daha iyimser hal almış durumda.

İlk çeyrekte küçülme oldu

Öte yandan ikinci çeyrekte ekonominin ilk çey-
reğe göre sınırlı pozitif büyüme kaydedeceği
öngörülüyor. Türkiye ekonomisi, 2017’de iç
talep ağırlıklı yüzde 7.4 büyümüştü. Bu dö-
nemde aşırı ısınma tartışılırken ekonomi
2018’in ilk çeyreğine yüzde 7.2 seviyesinde yük-
sek bir büyüme ile başladı. İkinci çeyrekte bü-
yüme yüzde 5.3’e, üçüncü çeyrekte yüzde

1.6’ya yavaşladıktan sonra son çeyrekte ise
yüzde 3 daralma yaşandı. Bu yılın ilk çeyre-
ğinde ise TL’deki sert değer kaybı ve finansal
koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle geçen yılın
aynı dönemine göre ekonomi yüzde 2.6 küçü-
lürken, daralmanın yıllık bazda ikinci çeyrekte
de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan mev-
sim ve takvim etkilerinden arındırıldığında ise
GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre
yüzde 1.3 büyüdü. Bazı ekonomistlere göre
mevsimsellikten arındırılmış veri arka arkaya
üç çeyreklik daralmanın ardından ekonominin
teknik resesyondan çıktığına işaret ediyor.

Tüketimin etkisi sınırlı olacak

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayrak-
tar Gökşen, ikinci çeyrekte özel tüketimin katkı-
sının negatif olmaya devam etmesini
beklediğini, bu noktada tahminlerde önemli bir
girdi olan perakende satış hacminin ikinci çey-
rekte yüzde 4.1 düştüğünü söyledi. “Yine yatı-
rım tarafındaki zayıf seyrin devam etmesini ve
dolayısıyla GSYH’da bir önceki çeyreğin de
üzerinde negatif katkıda bulunmasını bekliyo-
ruz” diyen Gökşen, “Kamu tüketiminin etkisi-

nin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. Net ih-
racat ise GSYH’ya en güçlü pozitif etkiyi sağ-
layacak kalem olmaya devam edecek; pozitif
katkının 6.5 yüzde puan kadar olması beklene-
bilir” dedi.

Eylülde ekonomi sıcak geçecek

Reuters’ın Temmuz ayı ortasında 41 kurumun
katılımı ile gerçekleştirdiği ankette Türkiye eko-
nomisinde TL’de gözlenen sert değer kaybının
ardından 2018’in son ve bu yılın ilk çeyreğinde
gözlenen daralmanın üçüncü çeyreğe kadar
devam etmesi, son çeyrekte ise düşük de olsa
pozitife geçmesinin ardından yılı yüzde 1.5 da-
ralma ile tamamlaması bekleniyordu. Yeni
Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi
2019 için yüzde 2.3, 2020’de yüzde 3.5,
2021’de ise yüzde 5 olarak öngörüldü. Türkiye
ekonomisi yüzde 5’in üzerinde büyüme potan-
siyeline sahip ancak ABD ile ilişkiler ve jepoli-
tik gelişmelerin yanı sıra ticaret savaşları
nedeniyle küresel büyüme endişeleri ve yerli ya-
tırımcının yüksek döviz talebi TL’de değer kay-
bına, makro verilerde de bozulmaya neden
olmasıyla baskı altında.

Vatandaşın cebini 
faturalar yakacak
Seçimlerin bitmesiyle akaryakıttan sigaraya, elektrikten ulaşıma peş peşe
yapılan zamlar vatandaşın belini büküyor. Son olarak geçen gece yarısı
yapılan zamla doğalgaza bir ay içinde ikinci kez zam yapılmış oldu

Seçimlerin hemen ardından
başlayan zam yağmuru, dün
gece yarısı doğalgazla devam

etti. 1 Ağustos'ta doğalgaza yapılan yüzde
14.97 zammın ardından, Boru Hatları ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) 1 ey-
lül'den geçerli olmak üzere dün gece yarısı
yüzde 14.90'lık yeni zam daha yaptığını du-
yurdu. Böylece vatandaş son 1 ayda iki
büyük zamla karşılaşmış oldu. Yapılan bu
zamlarla birlikte vatandaşın örneğin 100  Tl
ödediği bir doğalgaz faturası, 132.1 Tl'ye
çıkacak.

Enflasyon nasıl düşecek?

Kış aylarında faturalar kuşkusuz büyüyerek
iyice kabaracak. Geçen yıl kış aylarında or-
talama 300 Tl doğalgaz faturası ödeyen va-
tandaş, bu yıl başka zam gelmezse en az
396 Tl fatura ödemek durumunda kalacak.
Akaryakıttan sigaraya, elektrikten toplu ta-
şımaya peş peşe yapılan zamlar, devam
eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaten
zorlanan vatandaşın belini iyice bükecek.
Yapılan son zamlar, hükümetin ve merkez
Bankası'nın “enflasyon düşecek” açıklama-
ları ile de çelişiyor. 1 Ağustos'ta sanayi böl-
geleri için de yüzde 13.73 oranında zam
yapılmıştı. Bununla beraber okul servisi,
taksi ve minibüs ile birlikte bazı arabalı
vapur ücretleri geçen günlerde çeşitli oran-
larda artırılmıştı. elektriğe de en son tem-
muzda yüzde 14.98 zam yapılmıştı. CHP
ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada zamlara

sert tepki gösterdi. Tüm dünyada ve uluslar-
arası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının düş-
tüğünü hatırlatan Öztrak, “Ona rağmen
Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında yapılan ar-
tışın iki tane önemli nedeni var. Türk lira-
sı'nın yabancı paralar karşısında değer
kaybı, ikinci nedeni de bundan önceki zarar-
ların seçim döneminde kapatılamamış ol-
ması. Şimdi bütün gücüyle buradaki
zararları tüketiciye ve sanayiciye yüklüyorlar.
Bugün doğalgaza yüzde 15+15 zam yapan
iktidar, dönüyor memura ve emekliye yüzde
4+4 veriyor. Bu, ülkeyi idare etmek falan
değil, bu savrulmak. Yönetemiyorlar, vatan-
daşın sesine kulakları tıkandı diyoruz. mil-
leti görmüyorlar. iktisat politikası eğer
insanları memnun etmiyorsa, o zaman onun
adı iktisat politikası değildir. Dolayısıyla bu
iktidar Türkiye'yi yönetemiyor” dedi.

Para yandaşa akıyor

Zamların devam edeceğini vurgulayan Özt-
rak, “işin kolay yanı bu. Artır vergileri, yap
zamları, sonra çık ben bütçeyi dengeledim
de. Zamları yapıyorsun, vergileri artırıyor-
sun, götürüyorsun parayı da yandaşa kaptı-
rıyorsun. Yok yap işlet devretler, yok kamu
özel işbirliği… Kendi çıkardığınız krizin,
ekonomik sıkıntıların yükünü vatandaşa, es-
nafa, üreticiye yüklüyorsun. Dengelendik,
uçuyoruz diyorlar ya, evet kendi uçan saray-
larında uçuyorlar. Kendi saraylarında dinle-
niyorlar, zamlarla da vatandaşın canını
okuyorlar. Vatandaşın sıkıntısını giderecek
tedbir almak yerine, vur vatandaşın sırtına”
diye konuştu.

Üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin büyük su ürünleri potansiyeli bulunuyor.
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1 Eylül Dünya Barış Günü diye ilan edilen bir
günde bile her gün operasyonlarla günde en az
10-15 teröristi öldürdüklerini haberleştiren

ülkeme komşu Suriye'nin topraklarında meydana
gelen iç savaşın bitme noktasına geldiği ileri sürülse
de yeni saldırı ve çatışmalarla Irak ve diğer Ortadoğu
hatta Afrika ülkelerin de olduğu gibi bölgedeki 
çatışma ve savaşların devam ettiğini izlemeye 
devam ediyoruz.

Başkan Erdoğan'ın 'Güvenli Bölge' başlığı ile ABD
ile Rusya arasında gidip, geldiği şu günlerde İdlip diye
bir yerde de barış çağrılarına rağman çatışmaların
yoğunlaştığını öğreniyoruz.

Ve bu bölgeye yapılan saldırıyı yapan o kentin, o
toprakların resmi sahibi Suriye Ordusu sanki başka
bir ülkenin asker ve ordusuymuş gibi basın ve havuz
medyası kanalıyla sürekli olarak 'Rejimin saldırısı'
başlığı ile pompalanıyor.

Ve bir kaç kez 'İdlip hangi ülkenin toprağı?' diye
merak edip, yazılarımla ele aldığım ve hangi ülkenin
olduğunu birilerine sorup, baktığım İdlip'in ayrı bir
devletin olmadığını ve Suriye'ye ait bir toprak oldu-
ğunu ve o toprakta terörist olarak ilan edilenlerce yani
dışarıdan gelenler değil, kendilerinin olan o toprakları
Suriye Ordusu gibi dış mücadeleleri sonucu bölgeye
yerleşmeye çalışan asıl teröristlerle mücadele 
ettiklerini görüyorum.

Suriye'de yaşananları gayet doğal ve 'olması gere-
ken de bu' derken bizim de kendi ülkemizi dış müda-
haleden korumak için dakika başı yeni isimler verilen
operasyonlarla aynı mücadeleyi ortaya koyduğumuzu
da kabul ediyorum.

Yani ülkem Türkiye'nin kendi topraklarını yabancı
güçlerin verdiği silahlarla bölmeye çalışanlar karşı-
sında nasıl mücadele ediyorsa Suriye'nin de kendi top-
rağı olan İdlip ve diğer bölgelerini yabancı güçlerden
temizlemek için gerek Rusya'dan gerekse, 'Suriye Irak
gibi bölünürse sıra bana gelecek?' diye düşünen
İran'dan gelen desteklerle topraklarına giren ve böl-
meye çalışan güçler karşısında en doğal mücadeleyi
verdiğini görüyorum.

Ama başta iktidara  yakın olanlar olmak üzere 
iktidarın yaptığı yanlışlara rağmen gerçekleri 
görmek istemiyorlar. 

Yani İdlib'in cihatçıların kontrolünde olduğu 
kabul edilmiyor.

İnanmıyorsanız google amcaya 'İdlib hangi ülkenin
toprağı?' diye yazın bakın karşınıza ne çıkıyor.

Çünkü Suriye'nin resmi bir toprak parçası olan
İdlib bölgesi cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tah-
rir el-Şam’ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık
25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları
yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS; Şam,
İdlib ve Hama’da hem Suriye rejim güçleri hem de
ılımlı muhaliflerle çatışıyor.

Yani Alevi yönetiminin ağırlıkta olduğu iktidarı
göndermek ve yerine başka bir yönetimi getirmek 
isteyenler bunu başaramayınca 'Güvenli bölge' adı 
altında Suriyeyi bölme hesapları içinde olanların 
teröristleri var, İdlib denen topraklarda ve sınırımız
vede bizi rahatsız eden o bölgede..

İdlip hangi ülkenin toprağı?
REIS ARAMIZDA
BALIK AGIMIZDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılışına katıldı. Poyrazköy Limanı'ndaki açılış töreni
alanı Türk bayraklarıyla süslendi. Bir teknenin üstüne ise “Reis aramızda, balık ağımızda” yazılı bir pankartın asıldığı görüldü

P oyrazköy'de düzenlenen balık se-
zonu açılışında konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, "İnşallah bu

geceden itibaren balıkçılarımız 'Vira bismil-
lah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki
7,5 ay boyunca rızıklarını arayacak. Tüm
balıkçı kardeşlerimize mevladan bereketli
ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın
hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni
ediyorum" dedi.

370 balık türü bulunuyor

"Üç tarafının denizlerle çevrili Türkiye,
iklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel
konumlarından birine sahip" diyen Erdo-
ğan, "Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet
olmak üzere toplam 26 milyon hektar su
yüzey alanımız var. Denizlerimizde 500, iç
sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Bu
türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcı-
lığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü, 53 bin ki-
şiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı
istihdam sağlıyor. Allah'a hamdolsun her
sene 600-700 bin ton civarında su ürünü
istihsal ediyoruz. 2018'de 314 bin tonu av-
cılıktan, 314 bin 600 tonu yetiştiricilikten
olmak üzere toplam 628 bin 600 ton su
ürünü ürettik. İnşallah mevlanın yardımı,
sizlerin de çabalarıyla bu rakamın yeni se-
zonda daha da artacağına inanıyorum"
şeklinde konuştu.

21 milyon lira ödeme yaptık

Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle bekle-
diği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği
teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin
açılmasıyla beraber milletvekillerimiz, az
önce bakanımızı dinlediniz, gerekli yasa
teklifini parlamentomuza sunacaklardır.
Tarım ve Orman Bakanlığımız, soğuk hava
depolarına, balık işleme ve muhafaza tesis-
lerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden
küçük boyda gemisi olan 10 bin kıyı balık-
çımızı 2017'den itibaren destek kapsamına
aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık" diye
konuştu.

Denizlerimiz tehdit altında

Konuşmasını, "Denizler, göller, ormanlar
yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş
her şey emanet" şeklinde sürdüren Erdo-
ğan, "Tabiatla münasebet, özellikle bu mü-
nasebeti geliştirdiğimiz sürece sadece

bugünü değil, yarınları, sadece kendimizi
değil, çocuklarımızı da düşünmeliyiz.
Emaneti sahibine teslim edinceye kadar da
onu en iyi şekilde korumak, kollamak, mu-
hafaza etmek zorundayız. Milyonlarca in-
sanın rızık kapısı olan denizlerimiz,
göllerimiz, okyanuslar maalesef çok ciddi
tehdit altında. Her yıl on binlerce ton plas-
tik atık denizlerimize boca ediliyor. Suyu-
muz, toprağımız, havamızla beraber
denizlerimiz de kirleniyor. Balık adeta o
naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik
sadece insanlara değil, denizde yaşayan
canlılara, balıklara da çok ciddi zararlar ve-
riyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik
şişenin çözülmesi 600 yılı, naylon kuma-
şınki 40 yılı, misinanın çözülmesi ise yakla-
şık 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahimi
bu atıkların deniz canlıları tarafından yenil-
mesidir. Son dönemde balık türlerinin azal-

masının ana sebeplerinden biri işte artan
bu kirliliktir. Bir diğer önemli sebep ise av
yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesi-
dir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesil-
lerin hakkını gasp etmek demektir. Ben
hiçbir zaman, hiçbir balıkçımızın böyle bir
yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Deniz-
lerimizi korumak herkesten önce balıkçıla-
rımızın görevidir. Öyle mi? Biz devlet
olarak sene başında attığımız adımla ülke-
mizdeki plastik poşet kullanım oranını
yüzde 300 oranında geriletmeyi başardık.
Kaçak, kuralsız avlananlara yönelik yaptı-
rımları da ağırlaştıracağız" ifadelerini kul-
landı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
konuşmasının sonunda, bereketli, bol ka-
zançlı bir sezon dileyerek, "Pruvanız neta,
dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtı-
nız açık olsun diyor, hepinizi Allah'a ema-
net ediyorum" ifadesini kullandı. DHA

En çok hamsiyi
sEvErim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından, su
ürünleri kontrol yeleği giye-
rek gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Erdoğan, en sevdiği
balığın sorulması üzerine,
“Hamsi. Balıkta doğrusu ben
mezgiti çok severim, ama
tabii ehlinin elinden tava
mezgit süper. Tavsiye ederim.
Hamsi tava süper. Merhum
anam çok iyi yapardı. Ger-
çekten iyi yapan olduğu
zaman hamsi tava, hele hele
bir de mısır unuyla olduğu
zaman bambaşkadır" dedi.

Gökten ne yağar ki yer kabul etmez?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl hangi
balıkların bol olduğunu yetkililere sora-
rak, “Gökten ne yağar ki yer kabul
etmez? Biz Allah'tan gelene 'Eyvallah' di-
yoruz. Orkinosu kendimiz yemiyoruz,
ihraç ediyoruz. Bir de orkinosta kon-
serve olayımız bayağı iyi. Japonya'ya ih-
racatımız var. Orkinosun da gerçekten

konservesi süper. Yolculuklarda tavsiye
ederim. Sanal yetiştiricilik olayı, turistik
yerlerde sıkıntı üretiyor, turistik yerler-
den uzak olursa güzel, ama turistik yer-
lere yakın olduğu zaman orada bana
gelen şikayetleri söylüyorum, kirlilik
üretiyor. Çiftlik olayında böyle bir durum
söz konusu. Ne kadar uzak olursak tu-

rizmi de o kadar koruma altına almış
oluruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Denize açılacak mısı-
nız?" sorusu üzerine yarın Mali
Cumhurbaşkanı ile kahvaltı edeceğini
ardından, Konya seyahati olduğu için
gemiye çıkıp balıkçılara başarılar dile-
yeceğini, denize açılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından balığa açılacak teknelerin yanına giderek,
sezonun bereketli geçmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen yavru kalkan ba-
lıklarını denize bıraktı. Azizler II Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılara başarılı bir sezon diledi.

ERDOĞAN, DENİZE BALIK BIRAKTI

CHP’li Kaya’dan PKK’ya çağrı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayınladığı mesajında üç büyükşehir
belediyesine atanan kayyımları eleştirdi. Terör örgütü PKK'ya da çağrı yapan Kaya, “Silahlı mücadele yürütenlere, 
silahların çözüm getireceğine inananlara çağrımdır; Silahların gölgesinde barış olmaz! Silahları bırakın” dedi

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Ankara Millet-
vekili Yıldırım Kaya 1

Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin
yazılı açıklamasında silahları bı-
rakma çağrısı yaptı. Kaya, “Silahlı
mücadele yürütenlere, silahların
çözüm getireceğine inananlara çağ-
rımdır. Silahların gölgesinde barış
olmaz. Silahları bırakın. Silahları
toprağa gömüp, kitapları raflara di-
zelin. Gelin hep birlikte, eşit koşul-
larda bir arada yaşamak için
demokrasi mücadelesi verelim” dedi.

Savaş insanlığın düşmanıdır

Tüm barış sevdalarının 1 Eylül
Dünya Barış Günü’nü kutlayan
Kaya, 1 Eylül’ün İkinci Dünya Sava-
şı’nın başlama tarihi olduğunu hatır-
latarak, “Dünyanın en büyük
emperyalist paylaşım savaşında 65
milyon insan hayatını kaybetti. Mil-
yonlarca insan sakat kaldı. Kendi
kendini yok eden insanlık, bir daha
bu acıları yaşamamak için 1 Eylül
tarihini ‘Dünya Barış Günü’ ilan
etti” dedi. Açıklamasında üç büyük-
şehir belediye başkanının yerine kay-

yım atanmasına da değinen ve
“Bugün, Diyarbakır halkının, Mar-
din halkının, Van halkının iradesine
sahip çıkabiliyorsak barışı savunu-
yoruz demektir. Eğer halkın irade-
sine sahip çıkamıyorsak
demokrasiden, cumhuriyetten, ba-
rıştan, özgürlükten söz etmemiz
mümkün değildir” diyen Kaya,
"Bizim görevimiz savaş naraları
atanlara karşı, barış politikalarını
hayata geçirmektir. Savaş insanlığın
en büyük düşmanıdır. İnsana, hay-
vana, doğaya yaşam hakkı tanımaz;
yakar, yıkar, yok eder! Kan ve gözya-
şından başka bir şey getirmez. Tam
bağımsız Türkiye sevdalıları şunu
bilmelidir ki; ekonomik özgürlüğü
olmayan bir ülke tam bağımsız ola-
maz, barış olmayan bir ülkede de-
mokrasi yeşeremez. Türkiye son bir
yılda tek adam diktatörlüğünce yö-
netiliyor. Sancılı olan demokrasinin
son kırıntıları da yok ediliyor" ifade-
lerini kullandı. 

Silahların gölgesinde 
barış olmaz!

"Demokrasi yoksa halkın özgür ira-

desi de yoktur" diyen Kaya, "Bunun
örneğini, 19 Ağustos 2019’da Diyar-
bakır’da Mardin’de, Van’da halkın
iradesine darbe yaptıklarında gör-
dük. 19 Ağustos’ta Diyarbakır, Van
ve Mardin Büyükşehir Belediye Baş-
kanlarını görevden alıp yerine kay-
yım atayanlar, sadece bu illerde
yaşayan vatandaşlarımızın iradesini
yok saymadılar. Onlar, Türkiye hal-
kının iradesini yok saydılar, demok-
rasiye kayyum atadılar. Demokrasi
sevdalılarına, cumhuriyet sevdalıla-
rına, barış sevdalılarına, özgürlük
sevdalılarına sesleniyorum. Silahın
gölgesinde demokrasi olmaz! Sila-
hın gölgesinde özgürlük olmaz! 
Silahın gölgesinde barış olmaz!
Çünkü silahın gölgesinde Cumhuri-
yetimiz yaşayamaz! Silahlı müca-
dele yürütenlere, silahların çözüm
getireceğine inananlara çağrımdır.
Silahların gölgesinde barış olmaz!
Silahları bırakın! Silahları toprağa
gömüp, kitapları raflara dizelim.
Gelin hep birlikte, eşit koşullarda bir
arada yaşamak için demokrasi 
mücadelesi verelim" çağrısında 
bulundu. 

Türkoğlu, Çin’deki 
maça niye gitmedi?

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış
Yarkadaş, Çin'de başlayan Dünya
Basketbol Şampiyonası'nın ilk ma-

çını izlemeye gitmeyen TBF Başkanı Türkoğ-
lu'nu eleştirdi. Yarkadaş birbirinden ilginç
bilgileri de paylaştı ve birçok soruyu gündeme
getirdi. "Bu yıl Çin'in ev sahipliğinde gerçekle-
şen Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ilk
maçında, Japonya'yı 86'ya 67 yendik" didyen
Yarkadaş, "Çin'e giderek ülkemizi temsil eden
tüm ekibimizi kutlarım. Ancak gönül isterdi
ki; bu mutluluğu yaşayan oyuncularımız ilk
günlerinde yalnız bırakılmasın. Maçın ardın-
dan Türkiye Basketbol Federasyonu Başka-
nı'nın profiline baktıktan sonra yazma ihtiyacı
hissettim. Bir de ne göreyim! TBF Başkanı
galibiyeti kuru bir kutlama yapmış" eleştiri-
sinde bulundu. 

Tarifeli uçak mı istiyor?

Türkoğlu'nun Çin'e gitme ve o sevinci pay-
laşma ihtiyacını hissetmediğini belirten Yar-
kadaş, "Böyle önemli bir turnuvaya neden
gitmedi? sorusunun cevabı acaba "Türkoğlu,
uzak mesafelere tarifeli uçakla gitmek istemi-
yor" iddiası olabilir mi? Basketbol çevreleri bu
iddiayı sık sık dillendiriyor ve Türkoğlu'nun
tarifeli uçağa binmemek için uluslarası müsa-
bakalara uçak kiralama yöntemiyle gittiğini
iddia ediyor. Türkoğlu'nun Sırbistan'a gider-
ken, ülkeye kendisinden önce makam aracını
gönderttiği bile dile getiriliyor" dedi. 

CHP Genel 
Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya

Barış 
Yarkadaş
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Türkiye genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010 yılında başlatılan evde sağlık hizmetle-
rinden bugün, yüzbinlerce hasta ücretsiz yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 9 yıl
önce 66 bin hastayla yola çıkılan uygulamadan şu ana kadar toplam 1 milyon 350 bin hasta yararlandı

1.3 milyon hasta
evde tedavi edildi

8

E vde sağlık uygulaması, sadece
hasta ve yakınlarının hayatını ko-
laylaştırmakla kalmıyor; ülkenin

sağlık maliyetlerine de önemli katkı sağlı-
yor. Örneğin yapılan bazı araştırmalara
göre bir hasta için ameliyat sonrası günlük
bakımın hastanedeki maliyeti 300-450 do-
ları bulurken, bu bakım evde sağlandı-
ğında rakam 25 dolara kadar düşüyor.
Kronik hastalığı bulunan yaşlı bakımı
içinse günlük hastane maliyeti 75-150 do-
lara ulaşıyor. Bu hastalar evde bakıldı-
ğında rakam 50 dolara kadar iniyor. Yine
Amerika’da özel bir sigorta firmasının
yaptığı bir çalışmaya göre ise son dönem
kronik bir hastada evde bakım hizmeti kul-
lanmak, hasta başına yıllık 78 bin dolar ta-
sarruf sağlıyor.

Tek merkezden koordine ediliyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu, evde sağlık uy-
gulamasının İstanbul'da ilk başla-
dığı 2010 yılında her hastanenin
kendi ekibiyle ihtiyaç duyan hasta-
lara hizmet sunduklarını anlatarak
bugün gelinen süreci şöyle özet-
ledi: "Bunun koordinasyonu çok
sağlıklı gerçekleştirilemiyordu.
Bunun üzerine Kuzey bölgesi dediği-
miz Anadolu yakasında pilot bir uy-
gulama başlattık. İkamet bölgesine göre
hastanelere başvuran hastaların tek bir
çağrı merkezinden koordine edilmesini
sağladık. Yani hastanelerden gelen taleple-
rin hepsini bir network ağı ile tek bir mer-
kezde topladık. Bu merkezi yapı sayesinde
daha çok hastaya daha kısa zamanda ula-
şabilir hale geldik."

50 bin kan tahlili, 30 bin rapor

İstanbul’da bu yılın ilk 6 ayında 90 bin kez
hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan
Prof. Dr. Memişoğlu, "50 bin adet kan tet-
kiki, 30 bin hastaya sağlık kurulu ilaç ra-
poru hazırlanması işlemi gerçekleştirildi.
Bu hastalar evlerinde, yataklarından dahi
çıkarılmadan bu hizmetleri aldı. Bütün
hastanelerimizde evde sağlıkla ilgili direkt
başvuru alınabiliyor ama asıl 444 38 33
(444 EV DE) numaralı çağrı merkezinden
talep kaydı oluşturuluyor. Daha sonra

ekip-
ler adrese

gidip ihtiyaçları
belirliyor ve hastayı sisteme dahil ediyor-
lar. Evde sağlık, randevulu sistemle çalışan
bir uygulama. Şu anda İstanbul'da 4’ü Av-
rupa yakasında olmak üzere 6 başkanlık
ve bunlara bağlı uzak bölgeler için 5 bi-
rimle hizmet veriyor. Hemşire, doktor veya
terapistlerden oluşan toplam 322 perso-
nel, 77 araçla bakım hastalarının tıbbi ta-
kiplerini yapıyor. Hastanın ihtiyacına göre
doktorlu ekip veya kan alma personeli,
pansuman ekibi gibi farklı organizasyonlar
yapılıyor" diye konuştu.

Diş tedavisi bile evde yapılabiliyor

Evde sağlık hizmetinin diş tedavilerinin de
büyük bir kısmını kapsadığını anlatan

Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Yaklaşık 4 bin 500 hastamıza da
kendi ev ortamlarında diş hizmeti verdik.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizden yön-
lendirilen diş hekimleri, hastaya yatağı ba-
şında muayene, diş çekimi hatta protez
uygulaması bile yapabiliyor. Ayrıca gerek-
tiği zaman psikiyatri ve psikolog desteği,
fizik tedavi rehabilitasyonu da sağlanıyor.
1000’in üzerinde has-
taya fizik tedavi
hizmeti verdik
örneğin. Hatta
bazı durumlarda
yoğun bakım gibi
şartlarda takip
edilmesi gereken
hastalar için, ci-
haza bağlı hasta-
lar oluyor bunlar,
evde takip de ger-
çekleştirilebiliyor.
Şu anda 32 hasta-
mız da bu şekilde 
izleniyor." DHA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlık-2 Evde Sağlık
Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Ceyda Öncül Gerze
ise evde sağlık hizmetlerinin randevulu bir sistem ol-
duğuna dikkat çekerek, "Acil bir durum olduğunda,
örneğin yüksek ateş ya da nöbet vb beklenmeyen

bir durum geliştiğinde, yani hemen hastaneye
başvurulması gereken bir durum varsa,
mağduriyet yaşanmaması için 112 acil

sağlık hizmetlerinin aranması
daha uygun olacaktır"

dedi.

ACİL DURUMLARDA 
112 ARANMALI

AŞÇI TAM İKİ KEZ 
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Yaklaşık 2,5 yıl önce Ordu’da otomo-
biliyle denize uçan ve 45 dakika
suyun altında kalarak son anda kurta-
rılan 25 yaşındaki Tufan Aşçı da evde
sağlık hizmeti alan hastalardan biri.
Yatağa bağımlı olarak yaşamını sür-
dürmek zorunda kalan genç adam
için solunum cihazı da kullanılıyor.
Evde Sağlık ekibinden Uzm. Dr. Tur-
gay Samancı, Tufan'ın gerekli tıbbi
bakımlarının düzenli olarak yapıldı-
ğını ve aileye de hasta bakımıyla ilgili
eğitimlerin verildiğini belirtti. Baba
Cavit Aşçı, “Kaza sonrası ilk 15 gün
iki kez ölümden döndü, uzun süre
hastanede yattı. 13 ay oldu İstan-
bul’a getirdik. Eve çıktıktan sonra da
Evde Sağlık Hizmetleri’ni aradık ve
yaklaşık 8 aydır bu hizmeti alıyoruz.
Hemşirelerimiz, doktorlarımız sağ
olsunlar yakın takibini ve yara bakı-
mını yapıyorlar. Bize verilen eğitim-
lerle biz de elimizden geldiğince
Tufan’la ilgileniyoruz” diye konuştu.

CATALCA’DA TARIHE YOLCULUK
Çatalca Belediyesi ve ÇADOSK işbirliği ile düzenle-
nen bisiklet turu yoğun bir katılımla Erguvan 
Festivali kapsamında Çatalca’da gerçekleştirildi

saBahın erken saatlerin-
den itibaren Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanan bi-

siklet grupları burada belediyenin ik-
ramı ile kahvaltı ederken günün
anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ve eşi Aydan Üner, Çatalca
Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al,
Belediye Başkan Yardımcıları, Bele-
diye Meclis Üyeleri de katılım gös-
terdiği Cumhuriyet Meydanı’ndaki
buluşmaya ÇADOSK, Bisikletliler
Meclisi, ANKA Bisiklet Grubu,
EDOST Bisiklet Grubu, Beylikdüzü
Triatlon Grubu ve Eski Milli Bisik-

letçi Cengiz Özdoğan katıldı. 

Startı Üner verdi

Cumhuriyet Meydanı’ndaki buluş-
mada Bisiklet Turu’nun startı Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner ve Ça-
talca Cumhuriyet Başsavcısı Orhan
Al tarafından verildi. Çatalca’nın ta-
rihi değerlerini ziyaret etmek üzere
yola çıkan bisiklet grupları Kaleiçi,
Topuklu Çeşmesi, İnceğiz ve İki Göz
mağaralarını dolaşarak İhsaniye Ma-
hallesi'nde mola verdi. Çatalca Bele-
diyesi tarafından yapılan ikramlarla
dinlenme fırsatı bulan bisiklet severler
dönüş yolunda İnceğiz Mağarala-
rında fotoğraf çektirerek günü 
ölümsüzleştirdiler.

Doğaseverler yürüyüş yaptı
Çatalca Belediyesi ve Çatalca
Kültür ve Turizm Derneği iş-
birliği ile 20. Erguvan Festivali
kapsamında düzenlenen
doğa yürüyüşü Ormanlı Ma-
hallesi'nde gerçekleşti. Ergu-
van Doğa Yürüyüşü etkinliği
cumartesi günü Çatalca’dan
ve İstanbul’un birçok ilçesin-
den gelen doğa severin saat
10.00’da Cumhuriyet Meyda-
nı’nda buluşmaları ile baş-
ladı. Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ve Çatalca Cum-
huriyet Başsavcısı Orhan Al,
Belediye Başkan Yardımcıları,
Belediye Meclis Üyelerininde
katılım gösterdiği Cumhuriyet

Meydanı’ndaki buluşma nok-
tasında Çatalca Kültür ve Tu-
rizm Derneği Başkanı ve AK
Parti Belediye Meclis Üyesi
Ahmet Rasim Yücel, Çatalca
ve doğa yürüyüşünün gerçek-
leşeceği güzer-
gah hakkında
konuklara bilgi
verdi. Alanda
katılımcıların
grup liderle-
rine Çatalca
Belediye Baş-
kanı Mesut
Üner’in teşek-
kürlerini sun-
duğu katılım

belgeleri, Çatalca Cumhuriyet
Başsavcısı Orhan Al ile Ça-
talca Kültür ve Turizm Derneği
Başkanı ve AK Parti Meclis
Üyesi Ahmet Rasim Yücel ta-
rafından takdim edildi.

Çatalcalılar sıra gecesinde eğlendi
Çatalca’da 20. Erguvan Festivali
kapsamında düzenlenen Sıra
Gecesi eğlenceli anlara sahne
oldu. Çiğ köfte ziyafetinin ya-
şandığı gecede Çatalcalılar tür-
külerle eğlendi. Çatalca’da
Cengiz Kurtoğlu ile müzik şöleni
yaşayan dinleyiciler konser son-
rasında düzenlenen Sıra Gecesi
programı ile de muhteşem ge-
ceye devam etti. Mehmetçik
Meydanı’nda düzenlenen geceye
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, Belediye Başkan Yardımcı-
ları ve Meclis Üyeleri ile vatan-

daşların yoğun katılımı oldu.
Davullu zurnalı Sıra Gecesi et-
kinliğinde çiğ köfte de unutul-
madı. Çatalca Belediyesi
tarafından alandaki tüm vatan-
daşlara çiğ köfte ikramı yapıldı. 

Barış adaletle
gelecek

İstanBul Emek Barış ve Demok-
rasi Güçleri’nin, Kartal Meyda-
nı’nda düzenlediği 1 Eylül Dünya

Barış Günü mitingi binlerce kişinin katılı-
mıyla yapıldı. Mitinge, Halkların Demokratik
Partisi (HDP) milletvekilleri, CHP İstanbul
Milletvekili ve PM üyesi Ali Şeker, CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ÖDP
Genel Başkanı Alper Taş ve çok sayıda siyasi
parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Türk, gönderdiği
mesajda, "Bugün barış mücadelesi için alan-
larda olan her birimiz biliyoruz ki barış ada-
letle, eşitlikle özgürlükle gelecek" dedi.

Ortak açıklama yapıldı

Tertip Komitesi adına yapılan ortak açıkla-
mayı Orhan Alkaya ve Şebnem Korur Fin-
cancı okudu. Yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verildi: "Bu ülkenin yurtseverleri, savaşa
karşı barış diyen emekçiler, doğamıza, suyu-
muza, havamıza, madenlerimize sahip çıkan-
lar, halkların kardeşliğin için, ortak vatan, eşit
haklar mücadelesinde yer alanlar, kadın cina-
yetlerine, çocuk istismarına karşı direnen yü-
rekli kadınlar, işi, ekmeği, geleceği için
mücadele eden ezilen halklar, emekçiler, Nazi
Almanyasının 80 yıl önce Polanya'yı işgal
ederek ikinci Dünya Savaşı’nı başlatmasının
yıl dönümünde düzenlediğimiz 1 Eylül
Dünya Barış Günü mitingimize hoş geldiniz.
Barış, bir çocuğun gördüğü en güzel düştür.
Alman şair Bertold Brecht, savaş hakkında
en kısa şiirini yazdı. 'Savaş istiyoruz. En önce
vuruldu bunu söyleyen.' İki dünya savaşının
kayıplarını, acılarını, tahribatını görmüş olan
dünyamızda barış jâlâ kazanılamadı. Barış
sloganlarını duvarlara, defterlerine yazan
gençlerimiz hâlâ vurulur, gözaltını alınır.
Savaş makineleri, hâlâ milyonlarca insanı öl-
dürmeye, yerinden, yurdundan etmeye
devam ediyor. Libya'da, Suriye'de, Afganis-
tan'da, Yemen'de yaşandığı gibi. Akdeniz, bir
ölü deniz ve mülteci mezarlığına dönmüştür."

Sosyal medyadan
şampiyonluğa

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen World
Raw Powerlifting Asya Şampiyo-
nası Bayrampaşa Semih Erdem

Spor Salonunda yapıldı. 8 ülkeden 100 spor-
cunun katıldığı yarışmaya İsrail'de yaşayan
Türk vatandaşı Suzi Avni de katıldı. Türkiye
adına yarışan Avni sosyal medyada takip et-
tiği bir sayfadan Powerlifting sporuna ilgi
duydu. Üç yıldır özel eğitim alarak Powerlif-
ting yapan Avni, Strict Curl kategorisinde
Asya şampiyonu oldu.

Çok heyecanlıyım

Avni, "Ben İsrailliyim aynı zamanda Türk va-
tandaşıyım. Son yıllarda Powerlifting sporuna
başladım. Sosyal medyada bu federasyonu
takip etmeye başladım. İlk defa bu yarışmaya
geldim. Çok başarılı bir yarışma olduğu için
Asya şampiyonasına katıldım ve birinci
oldum. Geçen seferde birinci olmuştum. Çok
seviyorum. Bu yıl da İsrail'de bir yarışmaya
katılmayı düşünüyorum. İsrail'de bir sigorta
şirketinde çalışıyorum. Bu şampiyonada Hol-
landa, İran, Ukrayna gibi ülkeler var. Çok he-
yecanlıyım. Yarışmayı birincilikle bitirdim."
dedi.

Yükselen bir değer

Türkiye Powerlifting Federasyonu Başkanı
Evren Temel ise "Sporumuz Türkiye'de yükse-
len bir değer. Yaklaşık 7 yıldır bu sporla ilgili-
yiz. 3 yıldır Asya şampiyonası yapılıyor dünya
genelinde. Üçüncüsü Türkiye'de düzenleni-
yor. Gün geçtikçe Türkiye'de daha fazla yarış-
macıyla ilerliyoruz. Kendi mücadelemizle bu
sporu daha ileriye taşımayı düşünüyoruz.
Suzi hanımı tebrik ediyoruz. İsrail'den geliyor.
Hem İsrail hem Türk vatandaşı. İsrail'den sa-
dece bizim yarışmalarımız için geliyor. Çok
başarılı bir sporcumuz yine şampiyon oldu.
Bundan sonraki spor hayatında başarılar 
diliyorum." diye konuştu. DHA

Uzm. Dr.
Ceyda Öncül

Gerze
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engellı temsılcılerınDen

Özel gereksinimli çocukların ve dezavantajlı grupların temsilcileri olan Türkiye geneli tüm sivil
toplum kuruluşları Pendik Divan Otel’de özel eğitimin yeniden dizayn edilmesi için bir araya geldi

T oplantıya Türkiye Otizim Meclisi, Tohum Otizm
Vakfı, Anadolu Otizm Federasyonu, Özel Özel
Eğitim Kurumları Federasyonu, Disleksi Vakfı,

Tüm Özel Rehabilitasyon Merkezleri Derneği, Balıkesir
Otizmli Bireyler Derneği,Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eği-
tim Derneği, Özel Özel Eğitim Kurumları Bursa Derneği,
Kahramanmaraş Derneği  İstanbul Derneği ve daha bir
çok sivil toplum örgütü katıldı. Özel gereksinimli bireylerin
eğitimlerinin gündeme alındığı toplantıda özel eğitimle
alakalı tüm konularda ortak hareket etme kararı alındı.
Önümüzdeki günlerde ilk adım olarak özel eğitim çalıştayı
yapılmasına karar verildi. Organizasyona Özel Özel Eği-
tim Dernekleri Federasyonu ve ANOFED öncülük yaptı.

Birlikte hareket edilecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Özel Eğitim Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, "Toplantının ana
gündem maddesi ise özel eğitimde nitelikli eğitim için bir-
likte hareket etme konusuydu" bilgisini vererek, "Tüm ku-
rumlar olarak birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum.
8 saatlik eğitimin yetersiz olduğu,seansların artırılması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra aile eğitimlerinin
de büyük önem taşıdığının farkındayız bu noktada da faa-
liyetler sürdürmemiz gerekiyor. Yakın zamanda yapılacak
olan çalıştaya kadar ön hazırlıkların yapılması, raporların
özel eğitimin önde gelen profesörler eşliğinde hazırlan-
ması, Türkiye Otizim Meclisi üzerinden Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne rapor olarak sunulması, aynı zamanda
aynı raporun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na,
Milli Eğitim Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, Sağlık Ba-
kanlığı’na da gönderilmesini hedefliyoruz. Bu hususta ge-
rekli olan tüm çalışmaları tüm sivil toplum kuruşları olarak
hep birlikte hazırlayacağız" diye konuştu. BARIŞ KIŞ

ZAYİ İLANLARI
Geçici kimlik belgemi kaybettim 

hükümsüzdür
Mohamad Aldaher 99770282082

Geçici kimlik belgemi kaybettim 
hükümsüzdür

Mohamad Khaled Şouşı
990005613452

Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür. Ömer KURT 

EsEnlEr’dE
uçurtma şenliği
Esenler Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında “Uçurtma Şenliği” düzenledi.
Çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirerek eğlenmeleri amacıyla gerçekleştirilecek
etkinlikte hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir gün yaşadı

"mutluluktan Uçuyoruz!" sloganıyla 15
Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen
Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne

oldu. 200 çocuğa aileleriyle birlikte 600 uçurma dağıtıldı.
Ters esen rüzgar nedeniyle aileler ve çocukları uçurtma
uçururken zor anlar yaşadı. Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu da çocuklarla birlikte uçurtma
yapım atölyesine katıldı. Başkan Göksu’yla birlikte
uçurtma uçuran çocukların mutlulukları gözlerinden
okundu.

Barışın sembolü çocuklar

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Belli
periyotlarda bu şenlikleri yapıyorduk. Bunu özellikle
bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yapmak iste-
dik. İnsanlığın barışa, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir
dönemde yaşıyoruz. Barış ve huzurun sembolü çocuklar-
dır. Çünkü Allah korusun barış ve huzurun bozulduğu
yerde en çok acı çekenler çocuklardır. Çocukların gökyü-
zünün semasına bayraklarıyla veya uçurtmalarıyla süsle-

dikleri mesajla yeryüzünde huzur ve bereket istediklerini,
kardeşlik istediklerini bütün dünyaya mesaj vermelerini is-
tedik. Bugün çocuklarımızla beraber 1 Eylül Dünya Barış
Günü münasebetiyle uçurtmalarımızı uçuruyoruz. İnşal-
lah bu yeryüzünde uçurttuğumuz uçurmalar inşallah
dünyaya mesaj vermiş olur" diye konuştu.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Uçurtma uçurmakta zorluk yaşayan Davut Bahadır ve
kızı Delal Helbes Bahadır, “Uçurtma uçurmak güzel bir
duygu. Çocukları ne kadar sevindirebiliyorsak bizde o
kadar seviniyoruz. Uçurtmayı yukarıda tutamıyoruz
çünkü rüzgar hep farklı taraftan geliyor. Rüzgara göre po-
zisyon almak gerekiyor” dedi. Sabire Bodur, “Çok mutlu-
yuz çocuklarımızla birlikte etkinlik yapabiliyoruz. Esenlere
böyle katkı sağladığı için. Uçurtmam tele takıldı herhalde
o da biz gibi heyecanlı” dedi. Ergün Köten ise "Demek ki
böyle alanlara ihtiyacımız oluyormuş. Çocuklarla olmak
ve böyle alanları böyle işler için ayırmak güzel" diye 
konuştu. DHA

Diyarbakır’da
neyi konuşuyor?

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Diyarba-
kır ziyareti üzerinden İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak,
"İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi ko-
nuşuyor? Bakıyorsunuz, teröre
bulaşmış olanlarla el ele. Onlara,
"Biz sizlerle beraberiz" diyor. Bölücü
terör örgütü nedeniyle görevlerinden
alınan belediye başkanlarına destek
veriyorlar. Terör örgütüne tavır koya-
mayandan belediye başkanı olmaz,
siyasetçi hiç olmaz" ifadelerini 
kullandı.

Vermedik söz bırakmadılar

"25 yıldır bu ülkede yepyeni bir bele-
diyecilik inşa ediyoruz. Her şey gibi
hizmet de nasip işidir" diyen Erdfo-
ğan, "Aynı zamanda niyet işidir. Na-
sibimizde bulunmuyorsa, niyetiniz
de yoksa, seçim de kazansanız hiz-
met yapamazsınız. Son seçim kam-
panyası dönemi boyunca CHP'li
belediye başkan adayları ve genel
başkanları her konuda attılar, tuttu-
lar. Ulaşımdan internete her şeyi be-
dava yapmaktan, belediyelerden işçi
çıkartmayana kadar vermedik söz bı-
rakmadılar. Bay Kemal "Kazandığı-
mız belediyelerden kimseyi işten
çıkartmayacağız" demediler mi?
Şimdi ne oldu? Bütün bunlar karşı-
sında bizim de yapacaklarımız var"
açıklamasını yaptı. 

Yatılı kursta 
istismar iddiası

İStanbul Ümraniye'de
Fıkıh-Der’e ait yatılı kurstaki
6 öğrenci cinsel istismara

maruz kaldıklarını belirterek şikayetçi
oldu. Mağdur çocukların savcılığa gidip
şikâyette bulunmasının ardından başla-
tılan soruşturmada 3 sanık tutuklandı.
6 öğrenci şikâyetçi olurken 20'yi aşkın
mağdur çocuğun bulunduğu iddia
edildi. 

3 sanık tutuklandı

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın habe-
rine göre; Ümraniye'de Fıkıh-Der isimli
ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faali-
yet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs
sorumlusu Ömer I. ve eğitmenler Hacı
Serkan B. ile Tarık B.'nin kursta yatılı
olarak kalan çok sayıda öğrenciye cinsel
istismarda bulundukları ileri sürüldü.
Mağdur çocukların polise giderek şikâ-
yette bulunmasının ardından Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruş-
turma başlatıldı. 3 sanık tutuklanırken,
sanık Tarık Bektaş'ın Sancaktepe'de bu-
lunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaoku-
lu'nda ücretli öğretmenlik yaptığı ortaya
çıktı.

20'yi aşkın mağdur var

6 öğrenci şikâyetçi olurken 20'yi aşkın
mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi.
Kuran kursunda yaşanan skandal,
kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö.
isimli çocuğun ocak ayında yaşadıkla-
rını polise giderek anlatmasıyla ortaya
çıktı. H.R.Ö. ifadesinde Ömer I., Hacı
Serkan B. ve Tarık B.'nin kursta kalan
öğrencilere cinsel istismarda bulunduk-
larını ayrıca şiddet uyguladıklarını be-
lirtti. H.R.Ö'nün verdiği ifadenin
ardında başlatılan soruşturma kapsa-
mında 6 öğrenci de polise giderek şikâ-
yette bulundu. İddialar üzerine
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 
soruşturmayı derinleştirdi.
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Saadet Partisi Genel
Merkez Gençlik Kolları
yeni dönem çalışmaları

için 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri
arasında Yalova Armutlu'da 3
günlük eğitim kampına girdi. Yaz
kampını ziyaret eden Saadet Par-
tisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, “Ülkemiz aile şirketi
haline geldi. Hangi ülke ehliyete
ve liyakata önem vermezse sonu
hiç iyi olmuyor” ifadelerini 
kullandı.

Baştakilere hesap 
sorulmuyor

Milli Gazete’nin haberine göre;
Karamollaoğlu, “Ehliyet, liyakat

olmadan işler doğru düzgün git-
mez. Şu an ülkemizde bunun so-
rununu yaşıyoruz. Ülkemiz aile
şirketi haline geldi. Hangi ülke eh-
liyete ve liyakata önem vermezse
sonu hiç iyi olmuyor. Ehliyetli ve
liyakatli insanları göreve getirmek
için istişare yapılır. Ama istişare de
akillerle yapılır. Hatta istişare ya-
pılan kişiler, yanlış giden işleri gö-
rünce çıkıp uyarır. Ama şimdi
ülkemizde kimse kimseyi eleştire-
miyor ve eleştiren insan tenkit edi-
liyor. Sahabelerin içinde Halife
Hz. Ömer'e hesap soranlar vardı.
Şimdi kimse baştakilere hesap 
soramıyor” açıklamalarında 
bulundu.

Partisinin gençlik kolları kampını ziyaret eden 
SP Lideri Temel Karamollaoğlu, “Ülkemiz aile şirketi
haline geldi. Hangi ülke ehliyete ve liyakata önem
vermezse sonu hiç iyi olmuyor” eleştirisinde bulundu
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Samyeli Özel Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir de “Bu gün tarihe geçmesi gereken bir
gündür. Çünkü bugün özel eğitim alan bireylerin aldığı erken müdahale programı, eğitimlerinin niteliğinin 
artırılması,eğitim sürelerinin artırılması, eğitmen eğitimleri, servis hizmeti, aile eğitmleri ve benzeri konuların
en kısa zamanda bir çalıştayla taçlandırılıp meclis komisyonuna, bakanlığa rapor olarak sunulmasına karar
verilmesi aynı zamanda toplantıların yılda birkaç kez yapılmasına karar kılınmıştır” açıklamasını yaptı. 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Belli 
periyotlarda bu şenlikleri yapıyorduk. Bunu özellikle bugün 
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yapmak istedik” dedi. 

olaganustu toplantı

Temel 
Karamollaoğlu

Recep Tayyip Erdoğan
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DIŞ HABERLER

F ransa’nı başkenti Paris’te 17
Kasım 2018’de akaryakıt fiyat-
larına yapılan zammın pro-

testo edilmesi için başlayan ve
ortalama yaklaşık 300 bin kişinin ka-
tıldığı Sarı Yelekliler eylemlerine katı-
lım, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un vergi indirim-
leri gibi aldığı önlemlerin ardından

hafiflese de devam ediyor.

Büyük katılım oldu

Dün başkent Paris’in yanında, çeşitli
kentlerde yapılan eylemlere en büyük
katılım, aralarında ABD Başkanı Do-
nald Trump ve Birleşik Krallık Başba-
kanı Boris Johnson gibi üst düzey
liderlerin G7 Zirvesi için bulundukları

Biarritz bölgesinde görüldü. Zirvede li-
derlerin ana gündeminde Brexit ve
AB-ABD ticaret anlaşması olmak
üzere, çeşitli küresel belirsizlikler yer
almıştı.

Engelleyemediler

Söz konusu eylemlere katılımın azal-
masının yanında, sosyal medyada yer

alan görüntülerde, Paris’in Mont-
mart bölgesindeki eylemlerde poli-
sin protestocuların yolunu kapatma
çabalarının başarısız olduğu gö-
rüldü. Polis ve eylemciler arasında
çıkan arbedede polis eylemcileri
engelleyemedi ve eylemciler geçişe
kapatılması planlanan yola ulaştı.
DHA

İran yeni İHA’sı 
‘Kian’ı tanıttı
İranlı mühendis ve ta-
sarımcıların geliştir-
diği, hedefe nokta atışı
yapabilen ‘Kian’ isimli
İHA, Savunma Komu-
tanı Tuğgeneral Alirıza
Sabahiferd’in katıldığı
törenle tanıtıldı. İranlı
mühendis ve tasarımcı-
ların geliştirdiği ‘Kian’
adlı İHA’nın, uzun süre
havada kalabilme kap-

asitesinin olduğu ve he-
defe nokta atışı yapabil-
diği belirtildi. Tanıtılan
İHA’ya dair konuşan
Sabahiferd, “Bu geliş-
miş İHA, yaklaşık bir yıl
boyunca, İran Ordusu
Genel Komutanının
desteğiyle genç uzman-
lar tarafından tasarla-
narak üretilmiştir” dedi.
DHA

Elektrik hattına takılan
helikopter nehre düştü
Rusya’da bir helikopter
elektrik hattına takılıp
nehre düştü. O anları,
amatör kameralar saniye
saniye görüntüledi. Kaza,
Dolgoprudni şehrinde
meydana geldi. İki kişilik
helikopter, elektrik hattına
takılıp Klyzma nehrine

düştü. Yerel medya, heli-
kopterde 1’i çocuk 3 kişinin
olduğunu bildirirken, sağlık
durumları hakkında henüz
bir bilgiye ulaşılamadı.
Düştükten sonra helikopte-
rin battığı duyurulurken,
olay yerine dalgıçlar gön-
derildi. DHA

KKtC'li iş insanı
mahkemeye çıkarıldı
KKTC'de gündem olan 
olay önceki gün patlak
verdi. Girne İlçesi'ne
bağlı Mali Suçlarla Mücadele
Şube Amirliği ekipleri Aka-
can'ın sahibi olduğu özel 
bir rezidansa baskın düzen-
ledi. Düzenlenen baskında
'yasa dışı bahis sitelerine call-
center hizmeti vermek suretiyle

bahis ve kumar oynattığı' tespit
edilen Akacan'ın dayısı Okan
E., Gizem P., Nilay Ş., Nuh Can
E., Batuhan Ç., Baran A., Burak
Ç., İrfan Ö., Edip Hüseyin A.,
Elif Ç. gözaltına alındı. Akacan,
dün Girne Kaza Mahkemesi'ne
çıkarıldı. Mahkeme, Akacan'ın
2 gün gözaltında kalması ka-
rarı aldı. DHA

11

Sarı ıSyaN 
deVam edıyOr

Fransa’da geçen hafta düzenlenen G7 Zirvesi sonrası, Sarı Yelekliler eylemleri 42’nci
haftasında, Paris’in yanında zirvenin düzenlendiği Biarritz bölgesinde de devam etti

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümü kapsamında anma törenleri
Polonya’da düzenleniyor. Wielun’da konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter
Steinmeier, “Alman zulmünün kurbanlarına boyun eğiyorum ve af diliyorum” dedi

İkinci Dünya Sava-
şı’nın başlamasının
80’inci yıldönümü kap-

samında anma törenleri, Nazi Al-
manya’sı tarafından ilk
bombalanan Polonya’nın Wielun
şehrinde başladı. Törende, Po-
lonya Cumhurbaşkanı Andrzej
Duda ve Almanya Cumhurbaş-
kanı Frank-Walter Steinmeier ko-
nuştu.

Dostluk vurgusu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej
Duda, savaşın başlamasına dair
yaptığı konuşmada, “Kim bu kor-
kunç savaşın bir barbarlık eyle-
miyle, bir terörizm eylemiyle,
sıradan insanlara bir saldırı ile
başlamasını beklerdi. Uluslararası
hukukun ilkelerine aykırı savaştı.
Tarihi hatırlayarak, gelecek yıl-
larda Polonyalılar ve Almanlar

dostça ilişkiler inşa edebileceğiz.
Burada bulunmalarından dolayı
ve tutumları için Almanya Cum-
hurbaşkanı’na teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.

Polanya'ya minnettarız

Duda’nın ardından konuşan Al-
manya Cumhurbaşkanı Steinme-
ier, “Unutmayacağız, tarihimizin
bize verdiği sorumluluğu üstleni-
yoruz. Geçmişte kalmadı, hala
devam ediyor. Wielu'a yapılan sal-
dırının kurbanlarına boyun eğiyo-
rum, Alman tiranlığının
kurbanlarına boyun eğiyorum ve
af diliyorum. Polonya’nın affet-
mek için uzanmış eli için minnet-
tarız” dedi. İkinci Dünya
Savaşı’nın başlamasının 80’inci
yıldönümü ile ilgili diğer törenler,
Varşova'daki Piłsudski Meyda-
nı'nda gerçekleşecek. DHA

Fotoğraflı yanıt; Günaydın Trump
İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Mu-
hammed Cevad Azeri Cehromi,
Trump'ın, infilak ettiğini öne sürdüğü
Nahid isimli uydu ile çektirdiği fotoğra-
fını paylaşarak, “Ben ve Nahid, Günay-
dın Donald Trump” mesajını paylaştı.

Emin olabilirsiniz!

İran’ın Mehr Ajansı da Bakan Ceh-
romi’nin konuşmasını paylaştı. İletişim
ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad
Azeri Cehromi, “Bir İranlı olarak şunu
ifade etmek isterim ki eğer iddia edilen
ve fotoğrafları yayınlanan patlamada

parmağınız yoksa, silahlı kuvvetlerimizin
hava sahamızı çiğnediği için İHA’nızı
düşürdüğünden emin olabilirsiniz” dedi.
Bakan, “Eğer ABD’liler yüksek kaliteli
görüntülere sahipse, İran roketinin
Amerikan İHA’sına isabet ettiği anı ve
kesin konumunu dünya kamuoyu ile
paylaşabilirler” dedi. Cehromi, “Olayla
ilgili ayrıntılara dair Savunma Bakan-
lığı’ndan açıklama yapılmalı, ancak bil-
diğimiz şey Nahid uydusunun (Nahid-1
telekomünikasyon uydusu) halen İran
Uzay Araştırma Enstitüsü'nde olması-
dır” diye konuştu.  DHA

42 haftadır
eylemdeler

Her pazar St. Peter Meydanı'na
çıkarak ayin yapan Katolik ale-
minin ruhani lideri Papa Fran-
cis bugün etkinliğe 25 dakika
geç gelerek herkesi şaşırttı.
Fakat Papa'nın geç gelmesinin
sebebi sonradan ortaya çıktı.
Herkesi selamlayan Papa, daha
sonra neden geç kaldığını açık-
ladı. Vatikan’daki asansör siste-
minde bir sorun yaşandığını ve
elektriğin gittiğini söyleyen
Papa, asansörde 25 dakika
mahsur kaldığını söyledi. Vati-
kan itfaiyesinin kendisini kur-
tardığını söyleyen Papa, itfaiye
ekiplerine teşekkür etti.

Papa Vatikan’da mahsur kaldı!

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, 
Paris’in Montmart bölgesindeki eylemlerde
polisin protestocuların yolunu kapatma 
çabalarının başarısız olduğu görüldü. 

Almanya Cumhurbaşkanı
Steinmeier, “Unutmayaca-
ğız, tarihimizin bize verdiği
sorumluluğu üstleniyoruz.
Geçmişte kalmadı, hala
devam ediyor” dedi. 
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Soldan Sağa:
1. Sabah namazı. - Defa, kere, sefer. 2. Her zaman gö-
rülen, olağan. 3. Koyun sütünden yapılan, çoklukla te-
kerlek biçiminde, sarımtırak, yağlı bir peynir. - Kenar. 4. 
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tin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın yönettiği bir 
oyun). - Yılaşırı. 9. Savaşta uygulanan türlü manevraları, 
araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev 
ve davranışını belirten kuralların toplandığı kitap.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Uyanık, gözü açık, müteyakkız. - Ölü beden, naaş. 2. 
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Bar tezgâhtarı. 7. Söz. - 1917’deki Rus devrimi öncesin-
deki Rus işçi sınıfının fakir yaşantısını anlatan, Maksim 
Gorki’nin yazdığı bir roman. 8. Sözcükler arasında an-
lam birliği olması durumu. 9. Delişmen, zırtapoz. - Bir 
bağlaç.
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2 013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yo-
lu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve
Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici

Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve
Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve
Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin
metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar
ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda
temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar ya-
pıldı. 

Çöp yığınları dikkat çekiyor

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan su sarnıcına giden tarihi
merdivenli yolda mermer üzerine kabartma işlemeli
sütun kaderine terk edilirken, çöp yığınları da dikkat
çekti. Kalenin dış duvarına yakın su sarnıcının içinde bu-
lunan merdivenlerden içeriye doğru yaklaşık 10 metre
ileride bir kuyuda su olduğu biliniyor. Ancak girişi demir

parmaklıklarla kapalı olduğu için turistler içeriye doğru
gidemiyor. Kale duvarlarının içinde büyüyen incir ağaçla-
rının köklerinin de taşları yerinden oynatarak, zamanla
yaşanan çökmelerde etken olduğu öğrenildi.

Çatlaklar ve çökme yaşanmıştı

2012 yılında Boztepe Mahallesi'ndeki 50 metre uzunlu-
ğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki kale burçlarında ve
duvarlarda çatlaklar meydan geldi. Zaman zaman aşırı
yağışlar sonrasında Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile
adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne
bağlayan, iki mahalleye yayılan
Amasra Kalesi’nin du-
varlarında ve burç-
larında çatlaklar
ve çökmeler
yaşanmıştı.
DHA
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Bartın’ın tarihi ve turistik
ilçesi Amasra’da, Roma 

döneminde yapılan 3 bin
yıllık kalenin çökmeler ve çöp

yığınları nedeniyle bakıma
ihtiyacı olduğu belirtildi.

Amasra Belediye Başkanı
Recai Çakır, “UNESCO geçici

miras listesinde bulunan
kalemizin kesin listeye

girmesi için çalışmalarımız
devam ediyor” dedi

lahitin içinde yemek pişirdiler!
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma 

Dönemi'ne ait lahitin içinde tencere ile
yemek pişirildi. Durumu görüp,

fotoğrafını çekenler, sosyal medyada
paylaşarak, tepki gösterdi

roma, Bizans, Cen-
eviz ve Osmanlı dö-
nemlerine ev sahipliği

yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan
2013'te, Dünya Miras Merke-
zi'nce, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda
Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar
Kale ve Surlu Yerleşimleri'
adıyla UNESCO Dünya Miras

Geçici Listesi'ne alındı. 3 bin yıl-
lık tarihi geçmişe sahip ilçede,
Amasra Müze Müdürlüğü'nün
bahçesinde yer olmadığı için 15
yıl önce Kum Mahallesi'ndeki
yürüyüş yoluna konulan Roma
dönemine ait lahitlerde tencere
ile yemek pişirildi. Alevin rüz-
garla sönmemesi için lahitin

içine konulan tencere ve ocağı
görenler, fotoğrafını çekip, sos-
yal medyada paylaşarak du-
ruma tepki gösterdi. İki hafta
önce de aynı yol üzerinde bulu-
nan bir lahit kapağına ve meza-
rına siyah sprey boya ile 'Gülay'
yazılmış, ve bu olay da tepki
toplamıştı.  DHA

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır yaptığı
açıklamada, “UNESCO geçici miras listesinde yer
alan kalemizin kesin listeye alınması için Kültür
ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak çalışmalar

yürütüyoruz. Tabi kalemizin bir bakıma ihtiyacı ol-
duğu da doğrudur. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan
Hisarpeçe bölgesinin turizme kazandırılması için
de ilgililerle ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

3 bıN yıllık kAlE
ılGı bEklıyOr
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doğa harikası yeni

2011 yılında Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından tabiat
parkı ilan edilen 70 hektarlık

alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri,
çevre iller arasında bölgesinin en fazla zi-
yaretçi alan tabiat parkları arasında yer
alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan
alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde
yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.
Şelaleler, kente gelen fotoğraf sanatçıları-
nın da ilgisini çekiyor. Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nün 2019 yılı Kurban Bay-
ramı tatili için yayınlamış olduğu ziya-
retçi raporunda Türkiye’nin en çok
ziyaret edilen Tabiat Parkları arasında
9'uncu sırayı alan şelaleler, yılda ortalama
200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi
ağırlıyor.

Ziyaretçi akınına uğradı

Milli Parklar 10'unu Bölge Müdürü
Hasan Başyiğit, "Sinop'ta 5 tabiat parkı-
mız mevcut. Bunların içinde en önemlisi,

en fazla ziyaretçi alan tabiat
parkımız buradaki Tatlıca Şe-
laleleri Tabiat Parkı. 45 hektar
olarak ilan edilmişti, fakat yeter-
siz bir alandı. 2016 yılında bir ça-
lışma başlattık. Nihayetinde 2017
yılı itibariyle burası yaklaşık 70 hektar
civarında alan halinde tescili yapıldı"
dedi. Başyiğit, "Kurban Bayramı tatilinde
geçmiş yıllara oranla Erfelek Tatlıca Şela-
leleri, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı.
Özellikle son 3 yılda bu ziyaretçi sayı-
sında artış olduğunu da gözlemliyoruz.
2017 yılında 180 bin olan Tatlıca Şelale-
leri ziyaretçi sayısı, 2018’de 210 bine yak-
laştı, bu yıl ise bugün itibariyle, daha yeni
yıla 4 ay varken ulaştığımız ziyaretçi sa-
yısı ise 226 bin rakamında. Bu gerçekten
iyi bir rakam. Yılsonuna kadar 250 bini
geçeceğiz diye tahmin ediyorum" dedi.

Herkese tavsiye ediyorum

İstanbul'dan geldiği bölgede Erfelek Tat-

lıca
Şela-

lelerini
ziyaret eden

Alim Kanel, geziden çok memnun kaldı-
ğını söyleyerek, “Buraları bütün gurbetçi
arkadaşlarımıza tavsiye ederim gelip 
görmelerini. Tepeye çıkıp doğaya, tabiata
karşı ayran içmelerini isterim" izfadelerini
kullandı. Şelalelerin yeşilliğinin kış 
günlerinde daha ayrı güzelliğe büründü-
ğünü anlatan Celal Türkcan, "Yaz kadar
kışı da güzel. Buraya kar yağdığı zaman
arabasına güvenen çekinmeden gelsin,
kar manzarasını burada görsün. Mükem-
mel kış atmosferi var burada" diyerek,
herkesi şelaleleri yakından görmeye 
davet etti. DHA

kesfedildi
Sinop'un Erfelek ilçesinde iki
ormanın birleştiği derin vadi
içerisinden akan, irili ufaklı 
28 şelaleden oluşan Erfelek
Tatlıca Şelalelerini, her yıl 
ortalama 200 bini aşkın 

kişi ziyaret ediyor

7 bin kitap
bağışladı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ataol

Behramoğlu, kütüphanesinden yaklaşık 7 bin
kitabını Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladı

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, kütüphane-
sindeki şiir başta olmak üzere Türkçe ve birkaç
dilde edebiyat, sanat ve sosyal bilimler içerikli 7

bin kitabını Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na bağışladı.
Belediye tarafından tarihi evlerin bulunduğu bölgedeki 265
yıllık Yağcızade Konağı, restore edilerek, yazarın adını taşı-
yan kitaplık haline getirildi. Kitaplığının tasarımıyla yakın-
dan ilgilenen Behramoğlu, kitapları da raflara kendisi
yerleştirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un
jestinin aslında Türk edebiyatına ve şiire yapılmış vefa ha-
reketi olduğunu kaydeden Ataol Behramoğlu, "Yağcızade
Konağı'nın restore edilerek benim adımı taşıyan kitaplığa
dönüştürülmesi, Kazım Kurt'un fikridir. Bu vesileyle de ben
kütüphanemde yer alan belli başlı kitaplarımı göndermiş
oldum. Dolayısıyla bu Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda
benim yazdığım ve çevirdiğim kitapların yanı sıra benim
kütüphanemin kitapları olacak. Bu gerçekten büyük bir
olay; çünkü bizde yazarlar, sanatçılar ölüp gittikten sonra o
biriktirdikleri kitaplar genel de telef olur, sahaflara düşer.
Böyle bir girişim aslında örnekte bir olay" dedi.

Burası kültürevi olacak

Adını taşıyan kitaplığın Eskişehir'de yer alan üniversitelerde
yüksek lisans ve doktora çalışması yapacak olanlara, öğre-
tim üyelerine, lise öğrencilerine çok büyük katkı sağlayaca-
ğını kaydeden Behramoğlu, "Ataol Behramoğlu Kitaplığı
zaman içinde bir kültür merkezine dönüşecek. Genellikle
edebiyat ağırlıklı, edebiyatın içinde de şiir ağırlıklı bir kültür
merkezine dönüşecek. Mutlaka orada etkinlikler, buluşma-
lar yapacağız ve orası bir sanat, kültür evi olarak adını du-
yuracaktır" diye konuştu.  DHA
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galibiyetle başladıSP  R
A Milli Erkek Basketbol Takımı,
FIBA 2019 Dünya Kupası E
Grubu ilk maçında Japonya'yı
86-67 mağlup etti. Çin'in ev sa-
hipliğinde düzenlenen FIBA
2019 Dünya Kupası'nda ABD,
Çekya ve Japonya ile E Gru-
bu'nda yer alan Türkiye, ilk ma-

çında karşılaştığı Japonya'yı
rahat bir oyunla devirdi. Şang-
hay Oriental Spor Merkezi'nde
oynanan mücadeleyi Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF)
Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF
CEO'su Ömer Onan ve TBF
yetkilileri de takip etti.

Gürcistan’da 37’nci 
çiftler zaferini elde etti
Milli tenisçi Melis Sezer,
Uluslararası Tenis Fede-
rasyonu (ITF) tarafından
Gürcistan'da düzenlenen
turnuvada İsveçli partneri
Jacqueline Cabaj Awad
ile birlikte çiftler kategori-
sinde şampiyonluğa
ulaştı. Gürcistan'ın baş-
kenti Batum'da gerçek-
leştirilen toplam para
ödülünün 15 bin dolar
olduğu Batumi Ladies
Open turnuvasında 1
numaraları seribaşı ola-
rak mücadele eden
Melis- Jacqueline ikilisi
finalde Polonyalı Wero-
nika Falkowska- Paulina
Jastrzebska çiftiyle karşı-
laştı. Sert zeminde dü-

zenlenen organizas-
yonda milli sporcu Sezer
ve partneri Awad ilk sette
5-3 geriye düştükten
sonra toparlanıp tie
break sonucunda 7-6 ka-
zanarak açılış setini 1-0
hanelerine yazdırdılar.
Kritik oyunda daha az
hata yapan Sezer ve
Awad ikilisi 1 saat 39 da-
kika sonunda 7-6, 6-3'le
şampiyonluğu elde etti.
Türk tenisçiler arasında
en fazla çiftler şampiyon-
luğu bulunan 26 yaşın-
daki Melis Sezer bu
galibiyetle çiftler katego-
risinde 37'nci toplamda
ise 46'ncı şampiyonlu-
ğuna uzandı. DHA

Elimizden gelen ne 
varsa seferber edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı
Hamza Yerlikaya, yasa
dışı bahis ile ilgili Demi-
rören Haber Ajansı'na
(DHA) açıklamalarda
bulundu. Yerlikaya, "Yasa
dışı bahisin yapılmaması
için elimizden gelen ne
varsa seferber edeceğiz"
dedi. Spor Bakan Yar-
dımcısı Hamza Yerli-
kaya, yasa dışı bahisle
ilgili olarak şunları söy-
ledi; "Yasa dışı bahisle
mücadele içindeyiz. İçiş-
leri Bakanlığımız ve Spor

Toto Teşkilatımız bu-
nunla ilgili ciddi müca-
dele veriyor. Biz de yasa
dışı bahisin yapılmaması
için elimizden gelen ne
varsa devletimizin im-
kanlarını seferber ediyo-
ruz. Bu sosyal medya
denen ağın engellenmesi
kolay mı? Zor. Ama artık
teknoloji de gelişti, devle-
timizin emniyet güçleri
bu konuda taviz verme-
den yola devam ediyor.
Şu anda durum iyi, inşal-
lah daha iyi olacak" diye
konuştu. DHA

Trial Şampiyonası
Bolu’da start aldı
Bolu'da, 2019 Türkiye
Trial Şampiyonası
4'üncü ayağı start aldı.
Özel off-road araçları
zorlu parkurda kıyasıya
yarıştı. 2019 Türkiye Trial
Şampiyonası 4'üncü
ayak yarışları Çakmaklar
mevkinde bulunan Kö-
roğlu Motorsporları
Merkezi'nde gerçekleşti-
rildi. Bolu Doğa Sporları

ve Offroad Kulübü tara-
fından organize edilen
yarışlarda 2 ekip, 4 araçla
kıyasıya yarıştı. Yarışçılar
en fazla parkurun İtalyan
Çukuru olarak bilinen
noktasında zorlandı. Ya-
rışların ilk etabı 12.30'da
son buldu. Yarışların
ikinci kısmı ise 15.00'da
yeniden başlayacak.
DHA
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Eskişehir’de 20 kilometrelik yarı maratona yaklaşık
2 bin sporcu katılırken, yarış renkli görüntülere

sahne oldu. Yarı maratonda 6 aylık hamile Özlem
Işık eşiyle birlikte yarışa katılırken, sporculardan

Gökhan Kılıç ise sevgilisi Ebide Gökengin’e bitiş
noktasında sürpriz evlilik teklifi yaptı
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E skişehir Büyükşehir Belediyesi’nin
organize ettiği yarı maraton startı
Ulus Anıtı önünde verildi. Farklı il-

lerden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı
yar maratonda sporcular, Sazova Kültür
Merkezi önünden geçerek yeniden Ulus
Anıtı’na döndü. Yarı maratonu erkeklerde
1 saat 7 dakika ve 14 saniyelik süresiyle
Geyate Fisseha Gelaw birinci, Fetene
Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise
üçüncü oldu. Kadınlarda ise 1 saat 21 da-
kika 20 saniye ile Elif Dağdelen birinci, Se-
bahat Akpınar ikinci ve Gönül Çataltepe
üçüncü tamamladı. Engelli sporcular için
de özel bir koşu programı hazırlanan yara
maratonda katılım ücretlerinin yüzde 10’u
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ba-
ğışlandı. Yarışmada dereceye girenlere

ödülleri verilirken, yarı maratonun finiş
çizgisi renkli görüntülere sahne oldu.
Sporculardan Gökhan Kılıç yarışa birlikte
katıldığı sevgilisi Ebide Gökengin’e finiş
çizgisinde elindeki yüzükle diz çökerek ev-
lenme teklif etti. Gökhan Kılıç, sevgilisin-
den aldığı ‘evet’ cevabı üzerine büyük
sevinç yaşarken, çifti ilk kutlayan ise diğer
yarı maraton sporcuları oldu. Sporcu
Gökhan Kılıç, bu tür organizasyonlara sü-
rekli katıldıkları için böyle bir evlilik teklifi
planladığını ifade ederek, “Maratona bir-
likte çok güzel başladık. Ayrıca ilişkimizi
yarışta başlayıp yarışta taçlandırdık. Bu tür
koşulara her zaman devam etmeye çalışa-
cağız. Yuvamızı da bu şekilde kurmak ve
çocuklarımızı da bu şekilde yaşatmak isti-
yoruz” dedi. Aldığı sürpriz evlilik teklifiyle

şaşıran Ebide Gökengin ise, “Çok heye-
canlıyım. Bunu hiç beklemiyordum. Ben-
den önce bitiş çizgisine geldiği için içimden
söyleniyordum. Çok mutlu oldum" ifade-
lerini kullandı.

Karnında bebeğiyle yarışa katıldı

Eskişehir yarı maratonuna İzmir’den katı-
lan 6 aylık hamile Özlem Işık, eşi Uğur Işık
ile birlikte yarıştı. Çift finiş çizgisine geldi-
ğinde çevredekilerin büyük desteğini
gördü. Altı yıldır koşucu olduğunu ve ha-
mile olmasına rağmen yarışlara katılmak
istediğini ifade eden Özlem Işık, “6 yıldır
koşucuyum. Buraya İzmir’den geldik. Ha-
mileliğimde de koşmayı hayal ediyordum
ve şu anda 6 aylık hamileyim. Bugün 10
kilometreyi 59 dakikada koştum. Hayalim

dokuzuncu aya kadar bebeğimle beraber
koşmak. İnşallah bunu başaracağız. Eski-
şehir maratonu çok güzeldi. Organizasyon
harikaydı. Çok memnun kaldık. Hedefimiz
şu an tam maraton yapıp 42 kilometre
koşmak. Eğer antrenmanlara uyarsam, 
sekizinci ayımda 42 kilometre koşacağım”
dedi.

Doktor izin verdiği sürece koşacak

Uğur Işık ise doktorların izin verdiği sürece
destek eşine destek olarak yarışlara katıla-
caklarını belirterek, “Ben eşime her türlü
desteği vermeye çalışıyorum. Tabi önce-
likle doktorumuz ne derse o. Doktor eğer
uygun görürse ve eşim kendisini de iyi his-
sederse hedeflerimizi gerçekleştirebileceği-
mize inanıyorum” şeklinde konuştu. DHA

Anthoine Hubert 
hayatını kaybetti
Formula 2'de cumartesi günü ya-
pılan yarışın ikinci turunda Rai-
dillon'da aracının kontrolünü
kaybeden Guliano Alesi spin attı
ve Anthoine Hubert, rakibinden
kaçınmaya çalışırken bariyerlere
çarptı. Darbenin etkisiyle Hu-
bert'in aracı piste geri savruldu ve
Alfa Romeo Formula 1'in genç
sürücüsü Juan Manuel Correa,
Hubert'e çok yüksek hızda çarptı.
Kaza sonrası Anthoine Hubert

hayatını kaybetti.

Haber doğrulandı

Yaşanan kazadan sonra her iki
aracın da ikiye bölündüğü gö-
rüldü. Kazadan kısa bir süre
sonra olay yerine sağlık ekipleri
geldi. Tekrarlarda Giuliano Ale-
si'nin Kemmel Düzlüğü'nün so-
nunda aracını kenara çektiği
görülüyordu. Marino Sato da
olaya karışan isimlerden birisiydi.

Şampiyona lideri Nyck de Vries
yarışa pole pozisyonundan baş-
larken, ilk turun ardından liderli-
ğini korumuştu. Renault Formula
1 takımının genç sürücü progra-
mında yer alan Anthoine Hu-
bert, kazanın ardından
kaldırıldığı hastanede haya-
tını kaybetti. FIA, yaptığı
açıklamada Hubert'ın ha-
yatını kaybettiğini 
doğruladı.

Diagne transferi imzaya kaldı
Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Mbaye 

Diagne için Anderlecht ile anlaşma sağladı. İtalya basını ise Senegalli 
futbolcunun Verona ile el sıkıştığını yazarken son sözü Diagne söyleyecek

Galatasaray’ın geçen sezon kadrosuna
kattığı Mbaye Diagne sarı kırmızılı ta-

kımla yol ayrımında. Kasımpa-
şa’dan 13 milyon Euro’ya transfer

edilen Senegalli forvetin, Rada-
mel Falcao transferinin ar-

dından ayrılması
kesinleşti. Belçika ekibi

Anderlecht ile an-
laşma sağlayan

Galatasaray 3
milyon Eu-

ro’luk kira-
lama

bedeli

talep ederken 8 milyon Euro civarında bir
satın alma opsiyonu da olacak.

Yeni bir iddia ortaya atıldı

27 yaşındaki futbolcunun maaş konusunda
Anderlecht ile anlaşması halinde transferin
noktalanması beklenirken İtalya basınından
bir başka iddia daha geldi. Tuttosport’ta yer
alan haberde, Diagne’nin Verona için sağlık
kontrolünden geçmek için İtalya’ya gideceği
ifade edilirken, 2,5 milyon Euro kiralama
bedeli ve satın alma opsiyonuyla 1 yıllık ki-
ralık olarak anlaşma sağlandığı öne sü-
rüldü. Geçen sezonun ilk yarısında
Kasımpaşa formasıyla 20, ikinci yarısında

Galatasaray ile 10 gol atan Diagne,
30 golle gol krallığı

yarışında zir-
vede yer

aldı.
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G ündemi haftalardır meşgul eden transfer nihayet sonuç-

landı. monaco ile yapılan pazarlıklar dün noktalandı ve ra-
damel Falcao Galatasaraylı oldu. Şampiyonlar Ligi kurası

sonrası Başkan mustafa Cengiz istanbul'a dönerken monaco'da
kalan ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü
Hanedar, menajerler jorge mendes ve Ahmet Bulut ile birlikte
transfere son noktayı koydu.

Yüzde 60 pay

Ben Yedder ve Slimani'den sonra forvete Leipzig'den Augustin (ki-
ralık) takviyesi yapan monaco, Falcao'nun gitmesine onay verdi.
Fransız kulübü bonservis bedeli almayacak ancak kontrata ‘bir
sonraki satıştan yüzde 60 pay' maddesi konulacak. Galatasaray,
radamel Falcao ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki yıldız
golcü yıllık 5 milyon euro+bonuslar karşılığında Galatasaray'a
“evet” dedi. radamel Falcao, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde
tur atlaması durumunda ise 1.5 milyon euro daha kazanacak.

Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray, profesyonel futbolcu radamel Falcao’nun transferi
için futbolcu ve kulübü AS monaco FC ile görüşmelere başlandığını
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray Kulü-
bü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel
futbolcu radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi
konusunda futbolcu ve kulübü AS monaco FC ile resmi görüşme-
lere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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Futbola 
Arjantin’de
bASlAdı

STATTA 
ATACAK

Monaco sonunda 
ikna oldu. İkinci

Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,

33 yaşındaki
Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu
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ikna oldu. İkinci
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Menajer Hanedar,
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Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu

Monaco sonunda 
ikna oldu. İkinci

Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,

33 yaşındaki
Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu

Monaco sonunda 
ikna oldu. İkinci

Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,
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Kolombiyalı forvetin
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yapılacağını duyurdu
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Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,

33 yaşındaki
Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu

Monaco sonunda 
ikna oldu. İkinci

Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,

33 yaşındaki
Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu

Monaco sonunda 
ikna oldu. İkinci

Başkan Abdurrahim
Albayrak ve İdari
Menajer Hanedar,

33 yaşındaki
Kolombiyalı forvetin
imza töreninin statta
yapılacağını duyurdu

Fenerbahçe'nin 
uzun süredir
transferi için 
uğraştığı Luiz 
Gustavo'da
mutlu 
son. Sarı
lacivertliler,
Brezilyalı 
futbolcunun
transferi için
Marsilya ile her
konuda anlaşma
sağladı

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde ol-
duğu Gustavo’nun transferi noktalandı.

Her konuda anlaşıldı

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamza-
oğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Baş-
kanı Ali Koç’un günlerdir yoğun çaba

sarfettiği transferde Marsilya ile her konuda
anlaşıldı. 32 yaşındaki dünya yıldızının kısa
süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi söz-
leşmeyi imzalaması bekleniyor. Marsilya ile
Fenerbahçe’nin son olarak 6 milyon Eu-
ro’luk bir bonservis bedelinde anlaşma
sağladığı öğrenilmişti.

ArjAntin'in köklü kulüplerinden river Plate'te profesyonel kari-
yerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi
Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Falcao, Porto
ile 2010-2011 sezonunda UeFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Por-
tekiz Kupası sevinçlerini yaşadı. iki sezonluk Porto kariyerinden
sonra ispanyol ekibi Atletico madrid formasını giymeye başlayan
Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UeFA Süper Kupa, UeFA
Avrupa Ligi ve ispanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

İngiltere'de de oynadı
Porto'dan sonra Atletico madrid'de de UeFA Avrupa Ligi'nde ku-
payı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki
farklı takımla yaşadı. 2013-2014 sezonunda Fransız kulübü mo-
naco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak ingiliz kulüpleri
manchester United ve Chelsea'de de forma giydi. Son 3 sezo-
nunu monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezo-
nunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu,
geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15
kez fileleri havalandırdı.

İngiltere
Söyüncü’yü
konuşuyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de
forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezona harika bir

başlangıç yaparken Bournemouth maçında attığı
çalımlarla izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Premier Lig
ekibi Leicester
City’de müca-
dele eden
milli sa-
vunma oyun-
cusu Çağlar
Söyüncü, Bo-

urnemouth
maçındaki hare-

ketleriyle gündeme geldi. Sezon başından
beri ilk 11’deki yerini kaptırmayan ve oy-
nadığı futbolla herkesin beğenisini kaza-
nan milli futbolcu, Bournemouth’u 3-1
yendikleri maçta da yıldızlaştı. Savunma-
daki sağlam duruşuyla takım arkadaşla-
rına güven veren 23 yaşındaki futbolcu,

Bournemouth maçının ikinci
yarısının başında rakibine at-
tığı çalımlarla gündeme
oturdu.

Çalım üstüne çalım

mücadele 1-0 devam ederken savun-
mada pas yapan Leicester City’nin sa-
vunmacısı Çağlar Söyüncü, Callum
Wilson’a çalım attıktan sonra pasını arka-
daşına aktardı. Daha sonra tekrar topla
buluşan Söyüncü, kendisine baskı yapan
Wilson’a bir çalım daha atınca tribünler-
den alkış sesleri yükseldi. Pozisyonun vi-
deosunu paylaşan yapan Leicester City
Kulübü, “Bu Çağlar’ın dünyası ve biz
onun içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı

Gustavo’da 
mutlu son




