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Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, hakkında

1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyasi
yasak getirilmesi istenen davaya konu
olaya değindi. Ergenekon davasını iz-
lemek için Silivri'de duruşmaya katıl-
dığını belirten İnce, “Bir görevli subay,
Mustafa Balbay'ın eşini itti, 'Geri çeki-
lin' dedi. Ben de
oradaydım, gö-
zümün önünde
bir kadının itil-
mesine gönlüm
razı olmadı, 'O
elini kırarım'
dedim, lafımın
arkasındayım,
geri vites yok”
dedi.
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GÖNLÜM RAZI OLMADI

Arkasındayım
geri vites yok!
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Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'ya destek verdi. Bahçeli,
“Soylu'ya yapılan itibar suikastını asla
kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın

Soylu yalnız diye,
kim demiş Soylu
sahipsiz diye.
Hakkında ne
söylenirse 
söylensin, bizim
denilenlere 
aldırış etmemiz
mümkün değil-
dir” diye ko-
nuştu.  I SAYFA 7
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İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR

Süleyman Soylu 
sahipsiz değildir

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Devlet Bahçeli

CHP Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal, 'Korkmaz 

Karaca' iddialarına ilişkin avukatı 
aracılığıyla açıklama yaptı. Karaca'nın
hiçbir zaman kendisinin danışmanı

olmadığını 
belirten Baykal,
Karaca'nın CHP
Parti Meclisi'ne
girmesinin de
kendisinin genel
başkanlıktan ay-
rıldıktan sonraki
dönemde gerçek-
leştiğini söyledi. 
I SAYFA 7
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AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Deniz Baykal
Peker’i yalanladı

Deniz Baykal

İnsanlık dramının en büyük
soykırımlarından olan Srebre-

nitsa'da (Srebrenica) öldürülen 8 bin
372 Boşnak vatandaş unutulmayarak,
bu acı tarihin yeni nesillere de anlatıla-
bilmesi için anma koşusu düzenleme
kararı alındı. Yeşilköy'de sabah
08.00'de kent meydanında start 
alacak ve Florya Sahili'nden de geçe-
rek Yeşilköy'de sonlanacak. “Unutma,

Unutturma”
sloganı ile
düzenlene-
cek anma
koşusuna 
isteyen tüm
vatandaşlar
katılabilecek.
I SAYFA 10
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SOYKIRIM UNUTULMUYOR

Srebrenitsa için
koşu yapılacak

Muharrem İnce

Küçükçekmece'de yenilenen
çocuk parkında kullanılan 

görsellerin silahlı terör örgütü PKK /
KCK'nın sembollerini andırdığı ge-
rekçesiyle üç sanığın 7.5 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı davada
mahkeme, parkın son halinin 
fotoğraflarını istedi. Kontrol mühen-
disi Deniz K., savunmasında, “Ben
bunun başka şeylere çağrışım yapaca-
ğını düşündüm ve kaldırılmasını söy-
ledim. Hiçbirimiz bu düşüncede
değiliz” savunmasını yaptı. I SAYFA 5
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SAVUNMA YAPTILAR

Mahkeme parkın
fotoğrafını istedi

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yarım
kalan inşaatların tamamlanması için belediye
şirketi Derman A.Ş’ye sermaye artırımı istedi.
Böylelikle Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım
bırakarak kaçtığı inşaatlar, Esenyurt Belediyesi
garantörlüğünde tamamlanacak 

Sık sık konut dolandırıcılığı ile gündeme gelen Esenyurt'ta,
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan önemli bir

hamle geledi. Bozkurt, ilçe genelinde yarım bırakılan inşaatların
tamamlanması için çalışma içinde olduklarını söyledi. Bu
konuda kendilerine başvuru olduğunu ifade eden
Bozkurt, “Yarım kalan, bırakıp kaçan müteahhit-
lerin bıraktığı inşaatları kâr beklemeksizin 
yapmak istiyoruz. Bazı yerlerde belediyenin
garantörlüğünü isteyen siteler var. Bu işlemlerin
yapılabilmesi için finansman ihtiyacı var.  
O sebeple Derman Şirketi üzerinden bu tür 
gelen talepler varsa değerlendirmek üzere bu 
çalışmayı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.  

ç

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Kentsel dönüşüm konusu, ne zaman biteceği
belli olmayan projelerin malzemesi olamaz. 2 yıldır Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ancak
desteğe ihtiyacımız var. Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir. Sıfır faiz uygulanabilir” talebinde bulundu
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TAMAMLAMAK iÇiN 
FiNANSMANA iHTiYAÇ VAR
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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkan-

lığı bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa
edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili açıklama-
larda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini payla-
şan Kılıçdaroğlu, “İşte yeni tasarruf genelgesi bu.
Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan
ölüyor. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleni-
yorum. Eğer israf haramsa ve sen de gidip onlara
oy veriyorsan sen de günah işliyorsun. Lüks hayat,
rüşvet, yolsuzluk var. Lağım patlamış hâlâ israfa
devam ediyorlar” dedi. I SAYFA 7
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Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Avcılar’daki deprem sorunu konu-
sundaki sözlerine ilişkin konuştu.
“Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal
İstanbul projesi ile Avcılar’da 
depreme güvenli yapı inşasını bir-
leştiren bir açıklama yaptı” diyen
Hançerli, “Avcılar ve İstanbul’daki
değişik ilçelerdeki riskli yapılarla 

ilgili sorunların bu şekilde 
çözüleceğine ilişkin görüş beyan
etti. Avcılar’ın seçilmiş Belediye 
Başkanı olarak buradan Sayın
Cumhurbaşkanımız’a birkaç
şey ifade etmek istiyorum. 
Avcılar yüzlerce yılı aşmış, 
kültürü ile tarihi ile oturmuş
bir kent. Kendi değerleri ve
kendine özel bir durumu var”
ifadelerini kullandı. 
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AVCILAR’IN KENDiNE 
HAS BiR DURUMU VAR

Erdoğan'a seslenen 
Hançerli, “Ne zaman 

yapılacağı, ne zaman biteceği belli
olmayan projeleri bekleyeme-
yiz. Bu konu başka bir proje-
nin malzemesi olmayacak
kadar önemli bir konu. Avcılar
halkı ile birlikte güçlü, güvenli,
dayanıklı bir kent inşası için
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu
konuda hemen şimdi destek

istediğimizi saygılarımızla iletmek 
isteriz” dedi. Hançerli, “Destek 
ne olabilir?” sorusuna da “Fikir-
tepe’ye 5 milyar harcandı, bize de
hemen verilebilir. Sıfır faiz 
diyebiliriz. Avcılarlılar yerinde 
dönüşümü çok sevdi. Yerinde
dönüşüm Avcılar’dan tüm Türki-
ye’ye yayılan bir model oldu. Bu
modelimize destek istiyoruz” 
talebinde bulundu. I SAYFA 4
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YERiNDE DÖNÜŞÜME 
DESTEK iSTiYORUZ

GARANTÖR OLACAK

AK PARTiLiLER
GUNAH iŞLiYOR!

Kemal 
Kılıçdaroğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Beykoz’daki Kastamonulular 

Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaret
sırasında Kanal İstanbul eleştirisinde 
bulunan İmamoğlu, “Mevcut iktidar,
Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstan-
bul’da bir toplantı yaptı mı? Bir çalıştay
yaptı mı?” diye sordu. Kanal İstanbul'u
ihanet olarak tanımlayan İmamoğlu,
“Kanal İstanbul bir avuç insanın para 
kazanma yolculuğudur” dedi. I SAYFA 5
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PARA KAZANACAK

VATANDAŞI
ELEKTRİK
ÇARPTI!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma
ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı

Sevgi Emanet 1 Temmuz itibarıyla yapılan
elektrik ve doğalgaz zamlarına karşı bir
basın açıklaması yaptı. Emanet, “Gelen
zamlar tek geliri maaşı olan emeklilerin ala-
cağı zammı şimdiden eritti bile. Memur ve
emekliler elektrik çarptı. Elektriğe gelen zam
birçok temel tüketim kaleminde de fiyat 
artışlarını tetikleyeceği herkes tarafından
malumdur” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Sevgi 
Emanet 

Vatandaş için 
risk kalmayacak

BDDK, 21 faizsiz konut finans-
man şirketinin tasfiyesine karar

verdi. Kararı değerlendiren Eyüp
Akbal, “Yeterli sermaye gücü ve şef-
faflığı olmayan bir çok şirket sisteme
girmişti. Şimdi BDDK’nın titiz çalışması
ile birlikte bizim gibi güçlü ve şeffaf şir-
ketler intibaka hak kazanacak ve va-
tandaş için de risk kalmayacak” dedi. 
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DAMGA EMLAK SAYFA 8’DE

HANÇERLİ, MECLİS TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ: 

FIKIRTEPE’YE VAR
AVCILAR’A YOK MU?

20 DAKiKA KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK!
Göreve gelir gelmez “20 yıl kaybettik 20 dakika kaybedecek zamanımız yok” 
anlayışıyla çalışmalara başladıklarını belirten Hançerli, “Avcılar yenilenmeye, 
gelişmeye, güvenli konutlar inşasına başladı ve hızla ilerliyor. Gerçekten Avcılar’ın
kentsel dönüşüm konusunda desteğe ihtiyacı var. Hem de acilen” açıklamasını yaptı. 

YAKUP
TEZCAN

HABER

Esenyurt’ta birçok dolandırıcılık vakası olduğunu
hatırlatan Bozkurt, “Bu dolandırıcılıklardan 
korktukları için vatandaşlar sitelerini müteahhitlere
veremiyorlar. Dolayısıyla belediyenin garantörlü-
ğünde bu işin yapılmasını istiyorlar” diye konuştu. 

MÜTEAHHİTLERE GÜVENMİYORLAR!

PARAYI
TOPLADILAR

TAPU 
VERMEDİLER!

Avcılar'da 'da iddiaya
göre 4 blokluk siteden

daire satışı yapan ve yaklaşık
5 milyon lira toplayan firma
52 daire sahibine tapularını
teslim etmedi. Mağdur 
olduklarını dile getiren çok
sayıda kişi yardım yardım 
talebinde bulundu. Site 
sakinlerinden Doğan 
Sönmez, “62 mağdur vardı
10 tanesinin tapusu verildi.
Şuan 52 mağdur var. 
4 buçuk 5 milyon lira bir
para toplandı” dedi. I SAYFA 9
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SAYFA 9’DA

Tarihi
çeşme
uçup
gitmedi

BiR AVUC iNSAN

TEK DOZ
YETERLİ 
HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Esenyurt 
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Kemal
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S ağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, hastalığı geçirenlerde
BioNTech tercih edenler için tek doz uygulanması
kararı aldı. Bilim Kurulu'nun bu kararı tartışmalara

neden oldu. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hasta-
nesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, dün-
yada hastalığı geçirmiş kişilerde 6 ay sonra antikor
seviyelerindeki düşüşe bağlı aşılama programına alınma
gerekliliğinin tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Prof.
Dr. Turan, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı
ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun
diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Bu ka-
rara istinaden de takip bu bireylerde devam ediyor. Eğer
bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda
kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir. Sonuçta
hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani
vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağı-
şıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli ola-

cağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler
ışığında alınmış bir karar bu" diye konuştu.

Hatırlatma dozu

Prof. Dr. Turan, 6 ay sonra hatırlatma dozu aşısı uygula-
masının da yine dünyadaki veriler ışığında, literatür bilgisi
ışığında alınan bir karar olduğunu kaydetti. Prof. Dr.
Turan, "Hastalığı geçirenlerde 6'ncı ayından sonra hatta
virüsteki varyasyonlar nedeniyle bunu 3 aya çeken ülkeler
de bulunmakta; o yüzden de bir hatırlatma dozu aşısı ya-
pılabilir. Hastalığı geçirenler için bu aşının da ülkemizde
BioNTech aşısı olarak seçeneği sunulmuştur. 2 doz inaktif
aşı ile aşılanan bireylerde ise 3 ila 6 ay sonra nötralizan
antikor düzeylerindeki düşüşe bağlı olarak hatırlatma
dozu yapılması gerekliliği görülmüştür. Bu hatırlatma
dozu 2 doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da
inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA

teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nede-
niyle onlarda 3’üncü doz konusu bizdekinden farklı olarak
ele alınmaktadır. Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama
sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır"
dedi.

Yeterli aşımız var 

Prof. Dr. Turan, aşılama sürecinin başarıyla devam ettiğini
vurgulayarak, "Halkın aşıya uyumu da çok başarılı. Halkı-
mız aşı olmak için çok istekli. Aşılama düzgün ve uyumlu
bir şekilde gidiyor. Dünyada pek çok ülkeye örnek olacak
şekilde aşılama süreci hızlandı ve şu anda halen hızlı bir
şekilde gitmektedir. Sonuçta Uğur Şahin hocamızın teyit
ettiği üzere aşılar söylendiği miktarlarda gelmektedir. Hiç-
bir sorun yok. Türkiye’nin elinde yeterli aşı bulunmaktadır.
Zaten o kadar hızlı giden bir aşılama sürecinde aksini
iddia etmekte bir o kadar anlamsız" diye ifade etti.

2 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

Mavi yumurta 
vitamin deposu
Son zamanlarda  popüler hale gelen mavi
yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Dr. Öğr.
Üyesi Serhat Koran, protein ve vitamin miktarı çok
yüksek olan mavi yumurtanın özellikle çocuklarda
zeka gelişimine büyük faydası olduğunu söyledi.  

meDipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fi-
toterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi
Serhat Koran, ‘dünyanın en yüksek besin değe-

rine sahip yumurtası’ olduğu iddia edilen mavi yumurtaya
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, bes-
lenme açısından tam bir protein kaynağı olan yumurtanın
özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi destekledi-
ğini belirterek, “Özellikle Amerika bölgesinde yetiştirilen
Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen
mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye baş-
landı. Bu tür tavuklardan mavi renkli yumurta çıkmasının
ana nedeni yapılarında barındırdıkları biliveredin pigmen-
tidir” diye konuştu.

Protein ve vitamini daha yüksek 

Mavi yumurtanın besin değerinin oldukça yüksek oldu-
ğuna dikkati çeken Dr. Koran, “Tavuk yumurtası protein,
A, E, K, D, B2, B6, B12 gibi vitaminler, kalsiyum, demir,
fosfor, iyot, flor, sodyum, potasyum, klor, kükürt, çinko,
magnezyum gibi minerallerden zengindir. Bağışıklık siste-
mini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda
zekâ gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası olan bir be-
sindir. Ancak yumurtanın besin değerinin gücü yumurta
renginden çok tavuğun beslenme kalitesiyle alakalıdır.
Doğal ortamda kendi halinde beslenen tavukların yumur-
talarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vi-
tamin miktarının daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar
mevcuttur. Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklar doğal
yaşam alanlarında organik beslenerek yeteri kadar bilivere-
din pigmenti üretebilmektedir ve ancak bu şartlarda mavi
yumurta yapabildikleri bilinmektedir. Bu anlamda mavi
yumurta, bize doğal sağlıklı beslenen bir tavuğun habercisi
olabilir” dedi.
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüs hastalığı
geçiren kişilerde tek doz aşı uygulamasının literatürdeki bilgiler

ışığında alınan bir karar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Turan, 'Sonuçta
hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Bağışıklık

kazanıldığı için tek doz yeterli olacaktır' dedi.
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Özellikle kadınların yaz aylarında tercih ettiği zayıflama
ilaçları Sölüm saçıyor. Prof. Dr. Aydın internetten alınan
ürünlerde kimyasal madde bulunmadığını kimse garanti
etmeyeceğini belirtti ve 'Bu ürünler vücudun asit, baz 
dengesini bozarak ölüme dahi yol açabilir' dedi

Zayıflama hapı satışları internet üzerinden
devam ediyor. Tamamen doğal olduğu belirtilen
bu ürünlerde kimyasal maddelerin olabileceğine

dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Adına zayıflama hapı,
ilacı diyoruz. Kullanımı mutlaka sağlık profesyonelleri
kontrolünde olmalı. Hekim ya da eczacı dışındaki her-
hangi bir yerden tavsiye ile veya kulaktan dolma bilgilerle
bu ürünleri alamazsınız. İnternetten ilaç adı altında alı-
nan herhangi tablet ya da kapsülü hangi güvence ve ge-
rekçeyle vücudunuza alabilirsiniz? Bunu kullanmak son
derece tehlikeli. Ambalajın üzerinde bitkisel olduğunun
belirtilmesi güvenilir olduğunu göstermez. Zayıflama
ilaçlarının içerisinden üzerinde yazmayan kimyasal
maddelerin çıktığını biliyoruz" diye konuştu.

Alınacak risk değil 

İnternette zayıflama hapı pazarı olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bu vakalar bilindiğine göre
mutlaka internette bunun pazarı var. Çünkü bu arz ve
talep meselesi. Eğer insanlara ‘Bir kapsül alacaksınız ve
kilo vereceksiniz’ dense insanların bu durumun arkasını,
önünü düşünmeden mutlaka bir kere bile olsa deneye-
ceklerini düşünüyorum. Bu alınacak bir risk değil. Bir
kere bile denendiği anda kalple ilgili sorunlara yol açabi-
liyor. Kişi kendisinin kalp kondisyonunu ve vücut denge-
sini bilmediği anda dışarıdan aldığı herhangi bir
kimyasal maddenin kendisini nasıl etkileyeceğini bile-
mez” ifadelerini kullandı.

Ölüm örneklerini görüyoruz 

Bu ürünlerin içerisine ambalajında veya etiketinde yazıl-
mayan maddelerin katıldığını belirten Prof. Dr. Aydın,
bu konuda bakanlık ve üniversiteler tarafından çok fazla
analiz yapıldığını hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet Aydın, uya-
rılarını şu sözlerle sürdürdü:“Tamamen doğal denildiği
halde içerisinde bir ilacın etken maddesinin çıktığını bili-
yorum. Kimyasal madde ile zayıflattığı biliniyor. Hiçbir
kapsül, tablet mucize değil. Bu şekilde bir kilo kaybı ne
sağlık ne de vücudun fiziki kondisyonu için gidilecek yol-
lardan değil. Vücudumuzda bir asit-baz dengesi var.
Bazı diyet türleri ile bu dengeyi bozmak ve sonu belli ol-
mayan durumlara götürmek kuvvetli bir ihtimal. Kanı-
nızda bulunan faydalı bileşenlerin atılmasına yol
açabilirsiniz. Bu durum insanların vücudunda beslenme
bozukluğuna, vücut fonksiyonlarında bozukluklara yol
açabilir. Vücuda müdahaleler ancak profesyoneller tara-
fından yapılır. Profesyonel olmayan ellerin yaptığı mü-
dahaleler ve tavsiyeler dikkate alınmamalı. Ölümlere
kadar giden örneklerini görüyoruz. İnternetten alınan
ürünlerde kimyasal maddelerin bulunmadığını kimse
garanti edemez. Bunu ancak başınıza bir şey geldiğinde
fark edersiniz ve o zaman da geç kalmış olursunuz.”

Zayıflama ilaçları 
ölüm saçıyor

Hemoroid mi rektum kanseri mi?
Pandemi nedeniyle yeme alışkanlıklarının büyük ölçüde yitirilmesi ve hareketsizlik, hemoroide davetiye
çıkardı. Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, “Hastaların çoğu utanıp, tedavi 
olmaktan çekiniyor. Oysa kimi zaman hemoroid sanılan şey aslında rektum kanseri olabilir” dedi.

Dünya nüfusunun yüzde
4,4’ünde, Türkiye’de ise 45-65
yaş aralığındaki her 2 kişiden

birinde görüldüğü tahmin edilen hemo-
roid, hareketsiz yaşam ve düzensiz bes-
lenmeyle giderek yaygınlaşıyor.
Pandemi nedeniyle sağlıklı yeme alış-
kanlığının büyük ölçüde yitirilmesi ve
hareketsizliğin etkisiyle hemoroid vaka-
larında artış yaşandığını belirten Inday
Klinik uzmanlarından Op. Dr. İsmail
Hakkı Ocak, “Hemoroid, toplumu-
muzda sık görülen, çoğu zaman oluş-
tuğu bölge nedeniyle doktora gitmeye
çekinilen, uzun süren kanamalardan do-
layı kansızlığa neden olan bir hastalıktır.
Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme,
uzun süreli ishal, kabızlık ya da genetik
yatkınlık ve gebeliğe bağlı olarak ortaya
çıkar. Pandemi döneminde sokağa
çıkma yasakları ve ofislerin evlere taşın-
masının, hastalığın görülme sıklığını ar-
tırdığını tahmin ediyoruz. Ancak hasta
sayısına ilişkin net bir rakam belirtemi-
yoruz. Hastaların çoğu utanıp, tedavi
olmaktan çekiniyor. Oysa kimi zaman
hemoroid sanılan şey aslında rektum
kanseri olabiliyor” dedi.

Kanama varsa dikkat 

Hemoroid hastalarında hastalığın tipine
ve evresine göre çeşitli şikayetler olabile-
ceğine değinen Inday Klinik uzmanla-
rından Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak,
hastalığın belirtileri ve türlerine ilişkin şu
bilgileri verdi:“Başlangıçta sadece ka-
nama ile kendini gösteren hemoroid,
hastalığın ilerleyen dönemlerinde ma-
katta şişme, ağrı ve kaşıntıya neden olur.
Makat bölgesinden kan gelmesinin

farklı sebepleri de olabilir. Hemoroid
gibi rektum kanseri de kanama yapabi-
lir. Bu nedenle kanamayı dikkate almak
gerekir. 

Kanser belirtisi değil 

Hemoroidin bir kanser belirtisi olmadı-
ğına ancak makat çatlağı, anal fistül,
makat apsesi, rektum ve bağırsak kan-

seri gibi hayatı tehdit eden ciddi rahat-
sızlıkların da hemoroid oluşan bölgede
geliştiğine dikkat çeken Op. Dr. Ocak,
“Hemoroid şikâyeti olan hastaların
maalesef çok az bir kısmı doktora baş-
vuruyor. Oysa bu tarz şikayetleri olan
hastalar genel cerrahi uzmanı tarafın-
dan mutlaka muayene edilmeli. Teda-
vide ise ilk muayene yol göstericidir.

Kliniğimizde gelen hastalarımıza mut-
laka anoskop denilen ve makat içindeki
5-6 cm mesafeyi değerlendirmemize ya-
rayan ışıklı bir aletle muayene yapıyo-
ruz. Gerekli durumlarda hastadan
kolonoskopi de isteyebiliyoruz” dedi.

Ameliyatsız tedavi

Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, Inday Kli-
nik bünyesinde uyguladıkları tedavi
yöntemlerini ise şöyle anlattı:“Özellikle
hastalığın yeni başladığı ve şikayetlerin
çok şiddetli olmadığı ilk evrede ilaç te-
davisine başlanmalı. İlaç tedavisine
uzun süre cevap vermeyen, ani gelişen
durumlarda ya da şiddetli kanama ve
ağrı şikayetleri olan hastalar için ameli-
yatsız tedavi yöntemleri ile oldukça yüz
güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz.
Hastalara anestezi gerektirmeyen Lastik
(Rubber) Bant Ligasayonu, İnfrared
Fo-tokoagülasyon ve Lazerle Hemoroid
Tedavisi olmak üzere 3 çeşit ameliyatsız
tedavi yöntemi uyguluyoruz. Çok ilerle-
memiş evrelerde kızılötesi ışın üreten bir
alet yardımıyla hemoroid memesi adını
verdiğimiz dokularda harabiyet ve sabit-
lemenin yapıldığı İnfrared Fotokoagü-
lasyon ve hemoroid memelerinin
köklerinden lastik yardımıyla bağlana-
rak beslenmesinin durdurulmasıyla 7-10
gün içeri-sinde kuruyarak kendiliğinden
düşmesini sağlayan Lastik Bant Ligasa-
yonu yöntemleriyle başarılı sonuçlar alı-
yoruz. Hemoroid içerisindeki
damarların yakılarak söndürüldüğü La-
zerle Hemoroid ise son yıllarda oldukça
popüler ve etkili bir tedavi yöntemi.
Tüm evrelerde uygulanabilirliği nede-
niyle de sıklıkla tercih ediliyor.”

Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr.
Sema Turan
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SEYRANTEPE, Çile Sokak üzerinde 
dün akşam saat 19.30 sıralarında 
meydana gelen olayda bir evden 8 el 
silah sesi gelmesi üzerine harekete 

geçen polis ekipleri olay yerine geldiklerinde 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda uzman 
çavuş olarak çalışan Zeynel Yıldırım(26)’ı 
tabancayla vurarak öldürülmüş olarak 
bulmuştu. Yapılan çalışmada olayı 
gerçekleştirdiği tespit edilen kız arkadaşı 
Gizem E. bir kaç apartman ileride gözaltına 
alınmıştı.

Suçunu itiraf etti
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet 

Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulanan 
şüpheli Gizem E. işlediği cinayeti itiraf 
ettiği öğrenildi. Gizem E. poliste verdiği 
ifadesinde Zeynel Yıldırım’la Samsun’da 
olduğu dönemde sosyal medya üzerinden 
tanıştığını söylerken, “Bir avukatlık 
bürosunda İcra takibi memuru olarak 
çalışıyordum. Erkek arkadaşımla Sosyal 
medya üzerinden tanıştık. Başlarda aramız 
çok iyiydi. Daha sonra onun İstanbul’a 
tayini çıktı. Bana birlikte oraya gitmemizi 
teklif edince kabul ettim. Birlikte İstanbul’a 
geldik ev tutarak birlikte yaşamaya 
başladık” dedi.

Ancak beni dinlemedi
Şüpheli Gizem E. erkek arkadaşının 

son zamanlarda kendisine ilgisiz 
davrandığını ve telefonda bazı kişilerle 
gülüşerek konuşmasından şüphelenerek 
telefonunu kontrol ettiğini söyledi. 
Gizem E.’nin “Telefonunda ‘Uzman’ 
diye kayıtlı olan bir numaranın çok 
arandığını fark ettim. Numarayı aradığımda 
Gaziantep’te yaşayan bir kız olduğunu 
anladım. Aralarındaki yazışmalarda 
nişanlanacaklarını söylüyorlardı” dediği 
öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde 
bu durum yüzünden erkek arkadaşıyla 
tartışmalar yaşandığını anlatan Gizem 
E.’nin “Bana artık benimle birlikte olmak 
istemediğini söyledi. Benim geri dönmem 
için bana uçak bileti almış. Ona artık 
ailemin yanına dönemeyeceğimi söyledim. 
Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar 
etmeye karar verdim.” ifadelerini kullandığı 
kaydedildi.

İntihar mektubu yazdı
Olay günü intihar etmeyi planladığını 

anlatan Gizem Ö.’nün olayları anlatan 
bir intihar mektubu yazdığı ve altına 
“Ölümümden tek sorumlu Zeynel 
Yıldırım’dır” yazdığı belirlendi. Olay 
günü işten dönen erkek arkadaşı ile yine 
tartıştığını anlatan Gizem Ö.’nün bir anda 
Zeynel Yıldırım’ın tabancasını eline aldığı 
ve erkek arkadaşını kurşun yağmuruna 
tuttuğu belirlendi. Poliste işlemleri 
tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

- DHA

Kağıthane’de uzman çavuş olan erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren Gizem E.(30) adliyeye sevk edildi. 
Sosyal Medya üzerinden tanıştığı ve birlikte yaşamaya başladığı erkek arkadaşının bir başka kızla nişanlanacağını 

öğrenince önce intihar etmeyi planlayan şüphelinin daha sonra bundan vazgeçerek cinayeti işlediği tespit edildi

UZMAN ÇAVUŞA
8 EL ATEŞ ETTi

Pendik’te, sokak hayvanlarını 
beslemek için gelen 

hayvanseverler, ormanlık alanın 
yakınlarındaki arazide 17 köpek 

ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin 
işkence de gördükleri tespit 

edilirken, polis soruşturma başlattı

OLAY, Çamlık Mahallesi’nde 
meydana geldi. İddiaya göre, sokak 
hayvanlarını beslemek için gelen 
hayvanseverler, ormanlık alanın 
yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü 
buldu. Durumun bildirilmesi üzerine 
polis ve belediye ekipleri sevk edildi. 
Belediye ekipleri, arazideki köpek 
cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner 
işleri birimine götürdü. Burada yapılan 
incelemede, bir çoğunun zehirlendiği 
belirlenen köpeklere işkence yapıldığı 
da tespit edildi. Çevrede araştırmalar 
yapan polisin soruşturması sürüyor.

Uyuyamıyorum
Köpekleri ölü olarak gören 

hayvansever Sevgi Elik “Gittiğimizde 
köpeklerin ölü olduğunu gördük. 
Belediye ve polis ekiplerine haber 
verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara 
başladılar. En kötüsü de orada herhangi 
bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten 
kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey 
değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı 
sürece köpekler eşya konumunda 
gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. 

Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü 
olarak gördük” dedi.

Bilinçli yapılan bir şey
Bir başka hayvansever Fatih Yazıcı 

ise “Bizim besleme alanlarımızdan bir 
yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı. 
Resmen perişan olduk. İçimizi çok 
sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında 
topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir 
yerlere atıyorlar. Köpekleri sevenler var, 
sevmeyenler var. Onları seven kişiler 
yapmamıştır zaten. Bilinçli olarak 
yapılan bir şey bu” diye konuştu. 

- DHA

17 köpek
ÖLÜ BULUNDU

MERKEZ Mahallesi’nde 
11 yıldan bu yana iş yerinde 
telefon satan Yusuf Şakar, 
bel fıtığı ameliyatı ardından 
dün kontrole gittiğini, 
emekli öğretmen babasını 
iş yerinde bıraktığını 
söyledi. Şakar, yabancı 
uyruklu iki kişinin iş yerine 
telefon bakmak için ayrı 
ayrı geldiklerini, güvenlik 
kamerası kayıtlarından 
şüphelilerden birisinin 
arkadaşı ile işaretleşerek 
babasını oyalarken, 
diğerinin tezgahtaki 
telefonları içindeki faturaları 
ile birlikte çaldığını anlattı.

5 kameraya rağmen
Yusuf Çakar, “Bunlardan 

biri, en pahalı marka telefo-
nun son modellerinden birini 
eline alıp deneme bahanesi 
ile selfie çekiyor, sonra bunu 

siliyor. Ancak, o telefonda 
silinen fotoğrafları geri alma 
olanağı olduğunu bilmiyor 
veya unutuyor. Babam bizi 
arıyor, cihazın fiyatını soru-
yor. Sonuçta bunu 5 kame-
ranın önünde yapabilecek 
cesarete sahip. Polise giderek 
ifadelerimizi, görüntüleri, bil-
gilerimizi verdik. Yaklaşık 10 
bin lira kaybımız var. Pande-
mi süreci var, uğraşıyoruz. 
Bunu bize yapan başkasına 
neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 
‘ihtiyacı var’ dersin ama di-
rekt soyguna gelmişler. O an 
5, 10 tane de olsa çalacaklar. 
Biz de kendimizce iz sürmeye 
çalıştık. Bekliyoruz, inşallah 
yakalanır. Bulunabileceğini 
umuyorum.” - DHA

ARNAVUTKÖY’DE bir 
kadının çantasından telefon 
çaldığı iddia edilen kişi, 
kadının akrabaları tara-
fından yakalanarak önce 
dövüldü sonra otomobile 
bindirilmek istenince “beni 
polise teslim edin” diyerek 
yalvardı. Olay, dün akşam 
saatlerinde Arnavutköy 
Necip Fazıl Caddesi’nde 
yaşandı. İddiaya göre bir 
kadının çantasından telefon 
çalan kişi, çaldığı telefonu 
satmak üzere Necip Fazıl 
Caddesi’ndeki telefoncu 
dükkanlarına girdi. O sırada 
telefonunun çalındığını fark 
eden kadın, durumu he-
men akrabaları ile paylaştı. 
Kadının akrabaları çalınan 
telefonun satılacağını dü-

şünerek Arnavutköy’deki 
telefon satan dükkanları tek 
tek dolaşmaya başladı. Şans 
eseri bir telefoncu dükkanın-
da şüpheliyi gören kadının 
yakınları, satmaya çalıştığı 
telefonu aldıktan sonra 
hırsıza meydan dayağı attı. 
Daha sonra hırsızlık şüphe-
lisini bir arabaya bindirmeye 
çalıştılar. Şüpheli kendisini 
yakalayanlara “beni polise 
teslim edin” diye yalvardı. 
Şüpheli olay yerine çağrılan 
polis ekiplerine teslim edil-
di. O anlar ise vatandaşlar 
tarafından cep telefonu 
kamerasıyla görüntülendi. 
Yavuz Selim Polis Merke-
zi’ne götürülen şüphelinin 
karakoldaki işlemleri devam 
ediyor.  - DHA

KAĞITHANE’DE yağış 
nedeniyle kayganlaşan yolda 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği 
otomobil, bankete çarparak 
takla attı. Sürüklenen 
otomobil aydınlatma 
direğine çarparak dururken, 
sürücü kazayı yara almadan 
atlattı. O-2 Otoyolu 
Nurtepe bağlantısında 14.00 
sıralarında meydana gelen 
kazada, 34 DRJ 836 plakalı 
otomobille Hasdal yönüne 

ilerleyen sürücü, yağış 
nedeniyle kayganlaşan yolda 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetti. Savrulan otomobil 
yolun solundaki bankete 
çarptıktan sonra takla attı. 
Sürüklenmeye başlayan 
otomobil, bir aydınlatma 
direğine çarparak durabildi. 
Sürücünün yara almadan 
kurtulduğu kazada, 
otomobil ile çarparak yıktığı 
aydınlatma direğinde hasar 
oluştu. - DHA

Avcılar’da bir telefon 
bayisine giren yabancı 
uyruklu iki kişiden biri 
içerideki satıcıyı oyalarken 
diğer ise 5 ayrı güvenlik 
kamerasına aldırmadan 3 
telefon çaldı. Şüphelilerden 
birisinin inceleme bahanesi 
ile eline aldığı cep telefonu 
ile selfie çektiği ortaya çıktı

Çaldığı telefonla
selfie çekilmiş!

Beni polise teslim edin!

       Kağıthane’de
YAĞMUR KAZASI



A vcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın önceki günlerde Avcı-

lar’daki deprem sorunu ve Kanal İstanbul
projesi konusundaki sözlerine ilişkin  açıklama-
larda bulundu. Meclis toplantısının açılış ko-
nuşmasını yapan Hançerli, "Geçtiğimiz
günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İs-
tanbul projesi ile Avcılar’da depreme güvenli
yapı inşasını birleştiren bir açıklama yaptı. Av-
cılar ve İstanbul’daki değişik ilçelerdeki riskli
yapılarla ilgili sorunların bu şekilde çözülece-
ğine ilişkin görüş beyan etti.  Avcılar’ın seçilmiş
Belediye Başkanı olarak buradan Sayın Cum-
hurbaşkanımız’a birkaç sözümü ifade etmek is-
tiyorum. Avcılar yüzlerce yılı aşmış, kültürü ile
tarihi ile oturmuş bir kent. Kendi değerleri ve
kendi özel durumu var. Elbette Avcılar’da Tür-
kiye’nin neredeyse yüzde 80’i gibi deprem ba-
kımdan belli riskler taşıyor. Bu riskler yüzlerce
yıldır biliniyor. Koca Mimar depremi dikkate
alarak yapılarını yapıyor. Biz 1999 depremi ile
deprem gerçeği ile adeta tanıştık. Aradan geçen
20 yıl içerisinde çok ciddi adımlar atılmadığını
biliyoruz" dedi. 

Kaybedecek zaman yok

Göreve gelir gelmez "20 yıl kaybettik 20 dakika
kaybedecek zamanımız yok" anlayışıyla çalış-
malara başladıklarını belirten Hançerli, "Avcı-
lar yenilenmeye, gelişmeye, güvenli konutlar
inşasına başladı ve hızla ilerliyor. Gerçekten
Avcılar’ın kentsel dönüşüm konusunda desteğe
ihtiyacımız var. Hem de acilen. Avcılar halkının
özellikle bu kriz döneminde hızlı yenilenme için
ciddi desteğe ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. 

Faizsiz kredi istiyoruz

Erdoğan'a seslenen ve "Ne zaman yapılacağı,
ne zaman biteceği belli olmayan projeleri bek-
leyemeyeceğini ve bu konunun başka bir proje-
nin malzemesi olmayacak kadar önemli bir
konu olduğunu, Avcılar halkı ile birlikte biz
güçlü, güvenli, dayanıklı bir kent inşası için var
gücümüzle çalıştığımızı ve bu konuda hemen
şimdi destek istediğimizi saygılarımızla iletmek
isteriz" diyen Hançerli, "Destek ne olabilir so-
rusuna, Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de
hemen verilebilir diyebiliriz. Sıfır faiz diyebili-
riz. Avcılarlılar yerinde dönüşümü çok sevdiler.
Yerinde dönüşüm Avcılar’dan tüm Türkiye’ye
yayılan bir model oldu. Bu modelimize destek
istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

YAKUP TEZCAN
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B ir musibet, müsait misiniz, yatacak
yeriniz var mı? Misafir Kabul eder
misiniz? Sormadan, selamsız, vizesiz

gecenin bir vakti tek imzalı kararnameye
dahi gerek duymadan geldi. Baş köşeye
oturdu.  

Büyük lafı dinleriz. Sosyal mesafe dediler.
Biz yataklarımızı dahi ayırırken, büyüğü-
müz, “hocanın dediğini yap, yaptığını
yapma” Atasözünden hareketle salonları,
meydanları “silme ” doldurdu. 

Covid 19 virüsü bastı kahkahayı ellerini
ovuşturdu. Sağlıkçılar aylarca çocuklarına
sarılamazken o tosuncuğun Türkiye’ye sığın-
ması gibi koyunlarımıza girdi.  

Çözüm. Aş dediler. Maske gibi günlerce
aşı bekledik. Şu, bu derken geldi gelmesine
de senin adamın benim vekilim derken sağ-
lıkçılar kaldı. Yurttaş tekrar kapandı. 

Okuyan(!) araştıran(!) bir millet olduğu-
muz için, ilim insanlarına, doktorlara “hadi
oradan siz nerden bileceksiniz” dercesine ak-

lımız yettiği kadar, sosyal medyada bilgi kir-
liliği yapanları okuduk. 60 saniyede okuduk-
larımızla ikna olduk. AŞI olmam etiketini
çokbilmiş beyinlerimize fason marka gibi ya-
pıştırdık. Durmadık etrafımıza da aşıladık.  

Dünya, bu illetten kurtulmak, normale
dönmek için milyarlarca dolar ödeyip tatil
programı yapmaya başlarken, biz halen
olmam diye inatla devam edip, olanlarında
yaşam haklarına kast ediyoruz.

Türkiye’nin 2021 yılına girerken nüfusu
83 milyon 614 bin idi. Nüfusumuzun henüz
yüzde 18.4’ü ikinci aşısını oldu. Direniyoruz.
Dördüncü dalga alarm zilini acı acı çalıyor.
Ret edenler, çaresizlik içinde kıvrandıkla-
rında çektikleri kredileri unuttular. Başka-
sına mı ödettirdiler ki, o günlerde
yaşadığımız depremi unutur gibi 
kafalarından sildiler.  

Lakin Corona19 kendini unutturmuyor.
Gittik sandık. Yine doluştuk kuaförlere, sa-
hillere. Baktı ki her yerdeyiz. “bize her yer

Trabzon” narası atarak “bura-
dayım” dercesine 4. dalga ile kendini hatır-
lattı. Biz de hemen sustuk, aman
sinirlenmesin diye Summer Cem’den “easy
easy” ile sakinleştirdik. 

Bilinmeli ki Türkiye ekonomik olarak 4.
dalgayı kaldıramaz. 1 Temmuz’un ilk pazar
gününde maske, mesafe, hijyen diye hiçbir
şey yoktu. Ay sonuna kalmadan vakaların
artmasından korkuyorum.  

Görüşümüm hep, virüsün İngiltere kay-
naklı olduğu olmasına rağmen. Yapılan araş-
tırmaya göre İngiltere’de, nüfusunun yüzde
50’si aşılarını tamamladı. Hastalığı geçirip,
aşı olanların Antikorları 10- 100 kat daha
fazla çıktı ve antikorların ise kaliteli olduğu
yönünde iken AŞI olmamak niye? 

Aşı yok dedik bir sürü laf söyledik. Artık

aşı var. Kurtulmanın yolu vücudumuza en-
jekte etmekten geçiyor. Biz çok sıkıya gele-
meyiz, sıkılırız, nefes alamayız, çok çalışkan
(!) millet olduğumuz için tatil planlarımız sü-
rekli vardır. O halde. Ne diye bekliyoruz? 

Tatil için Rusya’dan ülkemize yoğun rezer-
vasyonlar yapılmış. Rusya’da son günlerde
virüsten ölenlerin sayısı 697 kişiye kadar
ulaştığı haberlerini okurken, aşı olmamak
için direnmek neden?  

Hükümet yapar mı bilinmez. Ancak, tatil
bölgelerine, otellere, kamu ve kamu kuruluş-
larına aşı kartı olmayanlar alınmamalı. İşe
alımlarda aşı kontrolleri yapılmalı. Mağaza-
lar da, marketlerde, fırınlarda aşısını yaptır-
mayan personelin çalıştırılmasına izin
verilmemeli, bir de şu kör olası maske.
Maske kesinlikle takılmalı.    

İzmir’in 2021 yılı tahmini nüfusu 4 mil-
yon 428 bin 875. Yapılan açıklamaya göre
aşılama sayısı 3 milyon 499 bin 357 kişi ol-
duğu 2021 Temmuz ayının 3. ve 4. günle-
rinde şehirde Covid-19 kaynaklı yurttaşın
ölmediği açıklandı.  

Böyle bir gelişme varken, bazılarının cip

takılıyor, vücuda takip sistemi enjekte edili-
yor. Yok, efendim fişleniyormuşuz gibi uydu-
ruk laflarına inanmamalıyız. Bunlara
bakarsanız biz zaten yıllardır fişleniyoruz.
Anlamadığım evde oturan veya herhangi bir
yerde çalışan ferdi kim niye, neden takip
etsin. Böyle komik komple teorisi olmaz.
Sanki dersiniz herkes ajan! 

Sevgilimizi özlediğimiz gibi aşı bekledik.
Sevgilide “aşı olursan bu ilişki biter” diye
tehdit etti. 

Seviyoruz dediğimiz evlatlarımızın gelece-
ğini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere
emanet ettiği vatanın geleceğini unutmaya-
lım. İki doz aşımızı geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımız için yaptırdık. Gerekirse,
geleceğin ilim adamları, mühendisleri, öğret-
menleri adına iki doz daha yaptırırız.  

Türkiye’m el ele verelim, asılsız cümlelere
inanmayalım. Aşınızı yaptırın. Ne olduğu
belli olmayan pisliği topraklarımızdan gön-
derelim. 

Misafiri severiz ancak bunun ki misafirlik
değil. Delikanlı (!) Covid 19 istenmiyorsun.
Artık defol!   

Aşı olmalı – yız

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı
Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Otu-
rumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuş-
masına önemli gün ve haftaları kutlayarak başlayan
Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu,
Madımak ve Başbağlar Katliamı ile 15 Temmuz’da
yaşamını yitirenleri andı. Mecliste yaptığı konuşma-
sında Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği pro-
jelere de değinen Mumcu, "Beylikdüzü’nün bereketli
topraklarında üretime devam ediyoruz. Babalar Gü-
nü’nde komşularımızla birlikte Baba Çocuk Kam-
pı’nı gerçekleştirdik. Çocuklara bisiklet sürme
alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bir yaşama özen-
dirmek için kentimizde Bisiklet Şenliği düzenledik.
Ayrıca haziran ayı itibariyle ise Beylikdüzü’nde alt
yapı ve üst yapıdaki sorunları gidermek için asfalt-
lama, yol genişletme, yol bakım ve onarım çalışmala-
rında yoğunlaştık. İBB’nin kentimize kazandırdığı
Yakuplu Kent Ormanı’nın açılışını hep birlikte ger-
çekleştirdik. Beylikdüzü’ne yeni nefes alma alanları
oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam
edeceğiz" dedi.

19 yeni park yapıyoruz

Beylikdüzü’nde komşularla ilişkileri güçlendirmek,
sorunları yerinde ve hızlı bir şekilde çözmek amacıyla
saha çözüm hareketini başlattıklarını hatırlatan
Mumcu, "Beylikdüzü’ne kapsayıcı, katılımcı ve parti-
ler üstü bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu
kapsamda saha çözüm ofisini kurduk. Saha çözüm
ekibimiz komşularımızın kapılarını tek tek çalarak
talep öneri ve şikayetlerini kaydediyorlar. Temmuz ayı
boyunca sırasıyla tüm mahallelerimizde komşuları-
mızın kapısını çalmaya devam edecekler. Beylik-
düzü’nde hiçbir komşumuz yalnız değildir.
Beylikdüzü Belediyesi bugüne kadar komşularının
yanında olduğu gibi bundan sonra da onların ya-
nında olacaktır. İlçede yaşayan gençlerin enerjilerini
atmaları ve sosyalleşmelerini sağlamak için etkinlikle-
rimize ara vermeden devam ediyoruz. Mayıs ayında
19 yeni parkın yapımına başladık. Gürpınar siteler
bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları ise hummalı
bir şekilde devam ediyor. Gürpınar köy içi meydan
düzenleme proje çalışmasına bu ay başlarken Gürpı-
nar Polis Merkezi’nin yapımı da tüm hızıyla devam
ediyor" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü 
nefes alacak 

Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

liSelere Geçiş sınavı (LGS) sonuçlarının
açıklanmasının ardından öğrenciler Bü-
yükçekmece Belediyesi’nde öğretmenler ile

birlikte tercih listesi hazırlıyor. Büyükçekmece Beledi-
yesi Dumlupınar Salonu’nda uzman eğitmenler tara-
fından ücretsiz olarak verilen LGS destek
hizmetinden yararlanmak isteyenler 5 – 14 Temmuz,
09:30 – 16:30 saatleri arasında başvurabilecek. 30
Haziran’da açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS)
sonucunda öğrenciler 5-16 Temmuz tarihleri ara-
sında tercih yapabilecek. Öğrenciler toplam üç ayrı
alanda 20 okul tercih edebilecek. Öğrenciler tercihle-
rini http://www.meb.gov.tr ya da https://e -
okul.meb.gov.tr internet adresinden
yapabilecek. LGS kılavuzuna göre, yerleştirme so-
nuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

Öğrencilere 
tercih desteği

FIKIRTEPE’YE VAR
BIZE YOK MU?

Avcılar Belediyesi temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, Cumhurbaşkanı’na seslenerek, “Kentsel dönüşüm konusu, ne zaman biteceği

belli olmayan projelerin malzemesi olamaz. 2 yıldır Avcılar'da kentsel dönüşüm
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ancak desteğe ihtiyacımız var. Fikirtepe’ye

5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir. Sıfır faiz uygulanabilir” dedi 

HANÇERLİ, MECLİS TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ: 

Partal’a fahri
hemşehrilik 
Silivri Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla Silivri Kaymakamı Ali
Partal’a “Fahri hemşehrilik payesi ve beratı” verildi. Başkan Yılmaz, “Sayın Partla ile
uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bir Silivrili olarak Kaymakamımızın da Silivrili olmasını
çok anlamlı buluyorum" dedi. Meclis’e sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi. 

Silivri Belediyesi Tem-
muz Ayı Meclis Toplantısı
1. Birleşiminin 1. Otu-

rumu Belediye Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. 22 gündem madde-
sinin oylandığı meclis toplantısında,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, Adalet ve Kalkınma Partisi
Grup Başkan Vekili Filiz Güler, Mil-
liyetçi Hareket Partisi Grubu Baş-
kan Vekili Gökalp Kalaycı ve
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kan Vekili Melih Yıldız’ın müşterek
sözlü önergesiyle Silivri Kaymakamı
Ali Partal’a, “Fahri hemşehrilik pa-
yesi ve beratı” verildi. Siyasi parti
grupları tarafından ortak verilen
önergede, “15 Aralık 2016 tarihin-
den bu yana Silivri Kaymakamlığı
görevine sürdüren Ali Partal, halka
yakın ve ilgili tavırlarıyla Silivri'nin
sevilen yöneticileri arasındadır. Hal-
kına saygılı, esnafla, köylüyle, ço-
cuklarla ve muhtarlarla  iç içe olan,
Silivri'de görev yaptığı süre içeri-
sinde halkına hizmet eden devlet
anlayışını ön plana çıkaran Sayın
Ali Partal'a, 5393 Sayılı Kanunun
18’nci maddesinin (r) bendi gere-
ğince ‘Fahri hemşehrilik payesi ve
beratı’ verilmesi” ifadelerine yer ve-
rildi. Önerge ve karar oy birliği ile

kabul edildi.

Uyum içinde çalıştık

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, Kaymakam Ali Partal’a “Fahri
hemşehrilik payesi ve beratı” verilme-
sine ilişkin alınan karar sonrası yap-
tığı açıklamada, “Silivri Belediye
Başkanı olarak iki yılı aşkın bir süre-
dir Silivri Kaymakamımız Sayın Ali
Partal ile uyum içinde çalışıyoruz.
Sayın Kaymakamımız bir devlet
adamı edasıyla, pozitif devlet anlayı-
şıyla, birleştirici, ayrıştırmadan, kutu-
plaştırmadan, Silivri’de kimseyi
ötekileştirmeyen bir hizmet anlayışı
ile hizmet ediyor. Sayın Kaymakamı-
mızla çok zor bir süreci son derece
uyumlu bir şekilde çalışarak atlattık.
Türkiye’nin değil, dünyanın alışık ol-
madığı pandemi sürecinde Sayın
Kaymakamımızla birlikte Vefa Sosyal
Destek Grubunda tüm Sivil Toplum
Kuruluşları ile birlikte çok anlamlı bir
görevi de ifa ettik. Bir Silivrili olarak
Sayın Kaymakamımızın da Silivrili
olmasını çok anlamlı bulduğumu
ifade ederken meslek hayatında ve
bundan sonraki hayatında da kendi-
sine sağlık, sıhhat ve başarı temenni-
lerimle aldığımız kararın hayırlı
olmasını diliyorum" diye konuştu. 

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Sayın Kaymakamımız bir devlet
adamı edasıyla, pozitif devlet anla-
yışıyla, birleştirici, ayrıştırmadan,
kutuplaştırmadan, Silivri’de kimseyi
ötekileştirmeyen bir hizmet anlayışı
ile hizmet ediyor” diye konuştu. 



5İSTANBUL 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz’daki Kastamonulular
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kanal 
İstanbul eleştirisinde bulunan İmamoğlu, “Mevcut iktidar,
Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı
yaptı mı? Bir çalıştay yaptı mı?” diye sordu. Kanal İstanbul'u
ihanet olarak tanımlayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul bir
avuç insanın para kazanma yolculuğudur” dedi

BIR AVUC INSAN
PARA KAZANACAK

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz
Rüzgarlıbahçe Mahallesi’ndeki Kasta-

monulular Dayanışma Derneği’ni (KAS-
DER) ziyaret etti. KAS-DER Genel
Başkanı Remzi Şen, CHP Parti Meclisi
üyeleri Sevgi Kılıç ve Gökhan Günaydın’ın
da eşlik ettiği İmamoğlu’nu, ilk olarak
makam odasında ağırladı. Makam odası
ziyaretinin ardından, İmamoğlu, Şen ve be-
raberlerindeki heyet, KAS-DER üyeleriyle
konferans salonunda bir araya geldi. İlk ko-
nuşmayı gerçekleştiren Şen, ziyaretinden
dolayı memnuniyet duydukları İmamoğlu
ve beraberindeki heyete teşekkürlerini
sundu.

Sadece bize ait

Şen’in ardından konuşan ve Türkiye’de
hemşehri derneklerinin yaygınlığına dikkat
çeken İmamoğlu, “Özellikle İstanbul’da
çok üst seviyede hemşehri dernekleri var.
Dünyada bu sadece bize ait bir duygu. Ör-
neğin; Almanya’da, Münih’te, ‘Stutgartlılar
Derneği’ diye bir şey göremezsiniz. Normal
de karşılamazlar bu durumu. Ama bizim
ülkemizde var” tespitinde bulundu. Bunun
nedenleri arasında, vatandaşların yaşadığı
ekonomik zorluklar nedeniyle büyük şehir-
lere yapılan göçün hızlı yaşanmasını göste-
ren İmamoğlu, “Zorluklarla olunca
şehirlerine uyum sağlama süreçleri, diledi-
ğinin ya da istediğinin çok daha ilerisinde

birtakım anılarıyla doldu. Dolayısıyla va-
tandaşlarımız, hiçbir zaman doğduğu ve
geldiği, beslendiği toprakları unutmadı,
unutamadı. Bunu da yaşatmak istedi” ifa-
delerini kullandı.

Bu işin siyaseti yok

Birinci derece sorumluluklarının İstanbul’a
hizmet etmek olduğunu aktaran İma-
moğlu, “İstanbul’umuz iyi olduğu taktirde,
bilin ki Türkiye’nin her köşesi iyi olur. İstan-
bul’umuza hep beraber katkı sunma mec-
buriyetimiz vardır. Ben, bu tarafını çok
önemli buluyorum. Bugün hem ülke eko-
nomisinin hem ülkenin yaşam koşullarının
ya da başka unsurlarının çok daha iyi ol-

masının yolu buradan geçiyor. Bunu, hep
beraber emek vererek başarabiliriz. Bu işin
siyaseti yok. Konu siyaset değil; siyasetin
ötesinde, şehrini ve ülkesini düşünen bir an-
layışla hizmet ederek hep doğruyu, hep iyiyi
yapma konusunda yarışır olduğu bir alan
üretebilirsek, işte o zaman hem şehirlerimiz
hem ülkemiz kazanacaktır. Ben de bu yolda
yürümeye çalışan bir hemşehrinizim. İstan-
bullu bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak bu
yolda yürüyorum. Yeni nesil anlayışın da
böyle olması gerektiğini düşünüyorum”
dedi.

Vatandaş sorgulasın

Konuşmasının devamında sözü Kanal İs-

tanbul projesine getiren ve "Tek bir şeyi sor-
gulasın vatandaşımız: Mevcut iktidar,
Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstan-
bul’da bir toplantı yaptı mı?" diye soran
İmamoğlu, "Bir çalıştay yaptı mı? Teknik
insanları davet edip, kamuoyuna bir açık-
lama yaptı mı? İBB Başkanı olarak, defa-
larca, ‘Bizi davet edin, anlatın’ dedik.
Kimden, neyi kaçırıyorsunuz? İstanbul,
doldu. ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurt-
mam’ diyerek Belediye Başkanı olan Sayın
Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok
etme çabasında; ben anlayabilmiş değilim.
94 yılındaki söylemlerine bakın" şeklinde
konuştu. 

Kimse kimseyi kandırmasın

“Vallahi de billahi de hepimiz faniyiz” diyen
İmamoğlu, “Kim görür, kim görmez? İn-
şallah olmayacak. Ama ne kadar büyük bir
ihanet olduğunu, hepimiz gelecek nesile,
bilimsel olarak anlatacağız. Öyle yalanla,
malanla hiç kimse kimseyi kandırmasın.
Geçen bir bakan, ‘500 bin istihdam’ diyor.
500 bin konut duydum da 500 bin istihdam
nasıl bir istihdam; anlamış değilim. Bu, acı
bir durumdur. Korku tünelidir” dedi. Kanal
İstanbul'un bir avuç insanın “para ka-
zanma yolculuğu” olduğunu kaydeden
İmamoğlu, “temel” diye duyurulan yol ve
köprü inşaatının da zaten var olan 3’ncü
köprü yolunun bir parçası olduğunu 
savundu.  

Mahkeme parkın
fotoğrafını istedi
Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında
kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü
PKK / KCK'nın sembollerini andırdığı
gerekçesiyle üç sanığın 7.5 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı davada mahkeme,
parkın son halinin fotoğraflarını istedi

kontrol mühendisi Deniz K., savun-
masında, "Ben bunun başka şeylere çağrı-
şım yapacağını düşündüm ve

kaldırılmasını söyledim. Hiçbirimiz bu düşüncede
değiliz. Hepimizin de milliyetçi insanlar olduğumuza
inanıyorum. Yağmurlar başlayınca kaldırılamadı.
Süreç uzadı ve bu konu buralara geldi. Böyle bir
terör örgütüyle anılmak onur kırıcı. İlk etapta kimse
bundan rahatsız olmadı. Ta ki belediye tepeden video
çekene kadar. Tepeden çekildikten sonra belli oldu ve
tepki geldi. Ben daha öncesinden, 'Neden bu renkler'
diye itiraz da ettim. Biz bu işi zaten kabul etmemiştik
başka. Benim asla kötü niyetim yoktu. Böyle bir şeyle
yan yana gelmek bile onur kırıcı. Diğer kişilerin de bu
terör örgütüyle yan yana gelecek insanlar değil. Ben
kontrolden sorumluyum ve işimi iyi yaptığımı ve ih-
malimin olmadığını düşünüyorum. Sonradan ka-
muoyunda bir tepki olunca hemen değiştirdik" dedi.

Onay almak zorundayız

Peyzaj mimarı Yüksel P. ise "Biz ihaleyi alıyoruz, söz-
leşmeyi imzalıyoruz, projeler geliyor ve konuşuyoruz.
İşi yaparken, sürekli danışıp onay almak zorundayız.
Bu işe sonradan dahil oldum. Deniz Hanım projeyi
yolladı, ben de taşeron firmaya ilettim. Projede güneş
figürü vardı. Gülsüm Hanım güneşin kenarlarını kö-
şeli yapabileceklerini söyledi. Duvar yeşildi. Sarı, kır-
mızı, yeşil renk o şekilde ortaya çıktı. Böyle bir
konunun içinde olmak çok üzücü. Deniz Hanım ra-
hatsızlığını söyledi. Biz, yıldızların ucuna mavi daire-
ler yaptık. Amacımız, yıldız görüntüsünü
kaybetmekti aslında. Biz bunu konuşurken, drone ile
çekim yapılmış. Sonra sosyal medyada bu hale geldi.
Çok masumca ve rengarenk olsun diye yola çıkılan
şey korkunç bir şeye dönüştü. Hiçbirimiz bu görün-
tüyü anlamadık bile. Ama drone görüntüsü ile suç
duyurusunda bulunulmuş. Cahillik de diyebilirsiniz
ama sözde bayrak denilen şeyi bilmiyordum bile"
diye konuştu.

Ciddiyetini sonra anladık

Kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm
G. de savunmasında, "Öncelikle terör örgütü propa-
gandası suçlamasıyla yargılandığım için çok üzgü-
nüm. Müşteriler bir şey hayal ediyor, biz de teknik
olarak ne, nasıl mümkün olur onu yapıyoruz. Ben
orada bir güneş yapmaya çalıştım. Aslında orada
kullanılan renk kırmızı değil, kiremit kırmızısı olarak
geçer. Yıldızın olduğu yer, gezegen konseptli yerdi.
Proje yapıldığında, Yüksel Hanım aradı ve 'Bunu
hemen değiştirmemiz lazım. Terör örgütünün bayra-
ğını anımsatıyor' dedi. Ben o zaman fark ettim. Şek-
lin terör örgütü renklerini andırdığının söylenmesinin
ardından yıldız köşelerine pon pon şeklinde mavi
renkli şekiller yerleştirdik. Biz olayın ciddiyetini med-
yaya düştükten sonra anladık. Çocuklar için keyifli,
neşeli bir konsept yaptık ama üzücü bir noktaya bağ-
landı" diyerek suçlamayı reddetti.

Beraatlerini talep ettiler

Parkın 40 gün sonra gerekli değişikliğe uğradığını be-
lirten sanık avukatları da müvekkillerinin PKK terör
örgütü ile zıt düşüncelere sahip olduklarını, PKK'yı
lanetleyen insanlar olduklarını ve olayda kasıtlarının
olmadığını belirterek beraatlerini talep ettiler. Mah-
keme heyeti, tanık dinlenmesine yer olmadığına, par-
kın son halinin fotoğraflarının gönderilmesine karar
verdi. Duruşma ertelendi.  DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekme-
köy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hat-
tını kesen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek
metro hattındaki çalışmaların durdurul-
masıyla ilgili de açıklama yapan Ekrem
İmamoğlu, "Sancaktepe’de, Yenidoğan
hattını, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2
kez reddetti. 7 kilometrelik bir kol ve
210 milyon dolara yakın maliyeti var. Bu
tür metro hatlarına, orta ve uzun vadeli
kredi bulunmadan bunların yapılma

şansı yok. Şu anda orada, çalışmanın
yapılacağı kuyular kapatıldı. Bu kuyular,
yanlış başlanmış. Bir yerin kredisini 
bulursun, gider orada kuyu açarsın. 
Sürece Cumhurbaşkanlığı onayı veril-
meden bizim kredi bulma şansımız yok.
Onay verilen hatlarda gümbür gümbür
çalışıyoruz. O kola da verseydi, başlar-
dık. Orada siyasi şov yapanlara aldan-
mayın. Biz, ev ev broşür dağıttık"
değerlendirmesini yaptı. 

SiYASi ŞOVLARA ALDANMAYIN

Birinci derece 
sorumluluklarının 

İstanbul’a hizmet etmek 
olduğunu aktaran İmamoğlu,

“İstanbul’umuz iyi olduğu 
taktirde, bilin ki Türkiye’nin 

her köşesi iyi olur. İstan-
bul’umuza hep beraber 

katkı sunma mecburiyetimiz 
vardır” diye 

konuştu. 

Vatandaşları elektrik çarptı
Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet  1 Temmuz itibarıyla yapılan elektrik ve doğalgaz
zamlarına karşı bir basın açıklaması yaptı. Emanet, “Gelen zamlar tek geliri emekli maaşı olan emeklilerin alacağı zammı şimdiden 
eritti bile. Memur ve emekliler elektrik çarptı” dedi. Sevgi Emanet, temel ihtiyaçlarda KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini istedi

Büyükçekmece Tüketiciyi Ko-
ruma ve Bilinçlendirme Derneği
Başkanı Sevgi Emanet, elektrik

ve doğalgaza yapılan zammı sert sözlerle
eleştirdi. "Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu

zamma gerekçe olarak  elektrik üretiminde
oluşan maliyet artışlarını gösterdi, ancak
kimse aynı zamanda kayıp kaçak bedelinin
de içinde olduğu dağıtım bedellerine ve
vergilere de zam geldiğinden bahsetmiyor"
diyen Emanet, "Kayıp ve kaçak, iletim hiz-

meti ve dağıtım hizmeti bedellerini içe-
ren dağıtım kaleminde ise tüm

abone gruplarında yüzde 7.6
oranında artış yapılmıştır. İlk

çeyrekte yüzde 6’lık zamla
2021 yılı toplamında

elektriğe yüzde 21,20
zam yapılmış oldu.
Elektriğe gelen zam
birçok temel tüketim
kaleminde de fiyat
artışlarını tetikleye-
ceği herkes tarafın-
dan malumdur"
ifadelerini kullandı. 

Yapılan 
artış eridi

Gelen zamlarla bir-
likte tek geliri emekli

maaşı olan emeklilerin
alacağı zammın şimdi-

den eridiğini belirten
Emanet, "Tarafımıza dert

yanan memur ve emekliler
'Bu zamlarla bizi elektrik

çarptı esprisini yaparak eleşti-
ride bulunuyorlar.' BOTAŞ'ın

yayımladığı tarifeye göre, doğal-

gaz fiyatı ocak ayından bu yana yedinci
defa artmış oldu.1 Temmuz'dan itibaren
geçerli olmak üzere de  tüm abone grupları
için yüzde 15'lik zam da elektrik zammında
olduğu gibi salgın sürecinde ekonomik
zorluk yaşayan hanelere ve sanayi sektö-
rüne yeni sıkıntıları da beraberinde getire-
cek. Vatandaş yaz ayında doğalgaza fahiş
oranda zam yapılıyorsa  kışı şimdiden
nasıl geçireceğim derdine düştü" eleştiri-
sinde bulundu. 

KDV yüzde 1'e düşürülsün

"Temel ihtiyaç olan elektrik, su, doğalgazda
KDV oranı yüksekken, temel ihtiyaç statü-
sünde olmayan ürünlerde KDV'deki dü-
şüklük dengesizliğe ve haksızlığa sebebiyet
veriyor" diyen Emanet, "Çok tüketilen
ürünlerde vergilerin  yüksek olduğunu be-
lirten vatandaşlar pırlanta gibi lüks  ürün-
lerde alınan verginin daha düşük olmasını
da manidar buluyorlar. Temel gıdada KDV
yüzde 1’e düşürülsün. Şayet temel gıda
ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8’den
yüzde 1’e düşürülürse, üreticiden tüketi-
ciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm ke-
simler büyük oranda rahatlar. Başta dar
gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm
vatandaşlarımızın alım gücü yükselirken,
enflasyon da düşüşe geçer. Halkın Alım
gücünün düştüğü bu dönemde akaryakıt,
doğalgaz ve elektriğe okkalı yapılan zamlar
halkın belini daha da bükmektedir. Derne-
ğimiz olarak görevimiz tüketicilerimizin
sesi olmak ve onların sesini duyurmaktır.

Bu yüzden yapılan zamların akabinde  bir
çok sektörü etkileyip zam furyasını tetikle-
yeceği endişesi ile bizlerde zamların geri
çekilmesini ve KDV  oranlarının yeniden
değerlendirmeye tabi tutulmasını talep edi-
yoruz" açıklamasını yaptı. 

70 personel sahada turluyor
Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 Haziran tarihinde başlatılan Saha Çözüm Hareketi tüm hızıyla
devam ediyor. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik personel ile ilçede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler,
Adnan Kahveci Mahallesi’nin ardından Barış ve Büyükşehir Mahallelerindeki çalışmalarını tamamladı

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkıyla
ilişkileri güçlendirmek, sorunlara hızlı ve
yerinde çözüm bulmak amacıyla başlat-

tığı Saha Çözüm Hareketi’ne hız kesmeden devam
ediyor. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik personel ile
ilçede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, Beylik-
düzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerlerinin tek tek
kapısını çalıyor, talep ve şikâyetleri dinleyerek ilgili
birim ve müdürlüklerle paylaşıyor. İki kişilik gruplar
halinde yapılan ve sosyal mesafe kuralına dikkat
edilen ziyaretlerde Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki
yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte
dezenfektan ve maske bulunan çantalar da ekipler
tarafından vatandaşlara hediye ediliyor. 

Her kapıyı çalacağız

1 Haziran tarihinde başlayan ve Beylikdüzü’nün
tüm mahallelerinde sürecek olacak olan Saha

Çözüm Hareketi bugüne dek toplam üç mahallede
gerçekleşti. Adnan Kahveci Mahallesi’nde 695 iş
yeri ve 32 bin 204 hane, Barış Mahallesi’nde 706 iş
yeri ve 20 bin 918 hane ile Büyükşehir Mahalle-
si’nde 157 iş yeri ve 8 bin 234 haneyi ziyaret eden
ekipler Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmalarına
başladı. 



İ stanbul Hububat Bakliyat Yağlı To-
humlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, hedef
pazarlarla ilgili yaptığı açıklamada Af-
rika’ya dikkat çekerek, “Son 5-6 yıl içeri-
sinde, özellikle İHBİR olarak
yönlendirdiğimiz Güney ve Kuzey Ame-
rika, Batı ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri
yine bizim bu pazarlarda hedef ülkelerimiz
ve karlılığımızı düzelten faktörler arasında
yer alıyor” dedi.

Afrika büyüyen bir pazar

Afrika’nın büyüyen ve gelişen bir Pazar ol-
duğuna dikkat çeken Soyyiğit, Afrika pa-
zarına odaklanılması gerektiğini
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Af-
rika büyüyen ve gelişen bir pazar. Orta va-
dede satın alma gücü artacak. Afrika
pazarına odaklanmamız gerekiyor. Orta-
doğu pazarlarında yüksek rekabet düzeyi

bizi olumsuz etkileyen faktörler olsa bile
bu pazarlar bizim için önemli. Aslında
Türkiye’nin ihracatını yapmış olduğu ge-
lişmiş pazarlar Avrupa, Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere. İngiltere’yi başlı ba-
şına ayırmak gerekiyor. Bu pazarlar, satın
alma gücünün yüksek olduğu pazarlar ol-
duğu için büyümeli ve sürdürülebilir bir
şekilde ihracatımızı devam ettirmeliyiz.”

Ürünlerimiz rekabet edecek güçte

Rekabet gücünü etkileyen faktörlerin ba-
şında insan gücünün geldiğini vurgulayan
Aydın Soyyiğit, “Kaliteli ürünler üretiyo-
ruz, en önemli avantajımız bu. Hammad-
deye yakınlığımız, bizim açımızdan, diğer
önemli bir faktör. Yüksek döviz kurları da
ihracatta rekabet gücümüzü artırıyor. Son
yıllarda Türkiye’den tüm dünya ülkelerine
birçok ürün grubunun ihracatı yapılmakta
ve ürün gruplarımızın kalitesi Avrupa’daki
ürünlerin karşısında açık ara rekabet ede-

bilecek güçte. Kaliteli ürünler üretiyoruz.
Bu da ihracatta sürekliliği sağlayan faktör-
lerden birisi” diye konuştu. 

Gümrük anlaşmaları avantaj

Son dönemde konteyner maliyetlerinin
artmasının ve navlun maliyetlerinin yük-
selmesinin, rekabet açısından dezavantaj-
mış gibi görünse de bunun tüm dünyada
görülen bir durum olduğunu söyleyen
Soyyiğit, “Umuyoruz ki orta vadede kon-
teyner krizleri sona erecek. Böylece reka-
bet anlayışı tekrar sağlanacaktır. Rekabete
dezavantaj olabilecek bir diğer unsur da
karşı ülkelerdeki, komşu ülke gümrük bir-
liği anlaşmaları. Bunu aşabilmek için dev-
letimiz, Ticaret Bakanlığımız hedef
ülkelerle gümrük anlaşmaları yapabilirse
avantaj sağlanabilir. Tabii Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) uzun sürebilir ama kısa
zamanda çözüme ulaştıran tercihli ticaret
anlaşması da yapılabilir” dedi.

15'den fazla sanal alım heyeti 

Türkiye’nin en fazla alım heyeti gerçekleş-
tiren birliği olduklarını ve pandemi süre-
cinde de bu organizasyonlara online
olarak devam ettiklerini kaydeden Soyyi-
ğit, yapılan ikili görüşmelerle ilgili şunları
söyledi: “Hedef pazarlara girerken, firma-
larımıza, üyelerimize birtakım kolaylıklar
sağlıyoruz. Alım heyetleri organize ediyo-
ruz. Son 1 yılda pandemiye rağmen, özel-
likle Güney Amerika ve Orta Amerika’dan
online olarak katılan firma yetkilileri ile
üyelerimiz arasında, 15’den fazla sanal
alım heyeti görüşmeleri gerçekleştirdik.
Pandemiden dolayı dijital ortama taşınan
heyetlerimiz, alınan geri bildirimlere göre
üyelerimiz açısından büyük bir avantaj
oldu. Çünkü seyahat sıkıntısı olmasına
rağmen firmalar, online ortamda bir araya
geldiler. Son dönemde Afrika ülkeleriyle
de online heyetler gerçekleştirdik.”

6 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

40 bin fndık 
çiftçisine

ulaşıldı
Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın,
‘Herkes için Değer Yaratan Fındık Sektörü’
amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek 
Ferrero Değerli Tarım Programı ile 2012
yılından bu yana 100’den fazla uzmanla 
40 bin çiftçiye ulaştıklarını söyledi. 

Türk fındığının ürünlerinin kalbinde oldu-
ğuna dikkat çeken Akın, “Fındık, ürünleri-
mizde kullandığımız en ayırt edici içeriktir.

Türkiye’de, 2014 yılında Ferrero Fındık çatısı altında faa-
liyetlerimize başlayarak Türk fındığına olan güvenimizi
pekiştirdik. Kendimizi Türk fındık sektörünün uzun dö-
nemli, stratejik bir ortağı olarak görüyor ve önemli bir iş-
veren olarak sektörde değer yaratmaktan gurur
duyuyoruz“ diye konuştu.

Uzmanlarımız eğitimler veriyor 

Ürünlerde kullanılan hammaddelerin tamamında, tüm
değer zinciri boyunca sosyal ve çevreye odaklanan bir
sürdürülebilirlik arayışları olduklarını belirten Akın, “Bu
odak doğrultusunda Ferrero Değerli Tarım Programı’nın
amacı, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, izlenebilir-
liği artırmak ve değer zinciri boyunca sosyal uygulama-
ları iyileştirmek. Uzmanlardan oluşan ekibimiz,
bölgedeki fındık bahçelerini ziyaret ederek sağlık ve gü-
venlik, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliği-
nin önlenmesi, su kullanımının optimize edilmesi ve
üretimini etkileyebilecek hastalıklarla mücadele de dahil
olmak üzere etkinliği kanıtlanmış iyi tarım uygulamaları
gibi konularda eğitimler veriyor. Ferrero Değerli Tarım
Programı, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar da
dahil olmak üzere değer zincirinin diğer paydaşlarıyla iş
birliği içinde çiftçilerle nasıl çalıştığımızın da bir göster-
gesi" ifadelerini kullandı.

Hedefimiz itici güç olmak

Kısa vadeli bir bakış açısıyla fındık tedarik edilmediğini
aktaran Akın, “Değer zincirimizi uzun vadeli bir bakış
açısıyla oluşturuyor, ve geliştiriyoruz. Hedefimiz, fındık
üretiminin herkes için değer yarattığı bir fındık sektörü-
nün itici gücü olmak. Bu çiftçi ve çiftçi topluluklarının
kalkınması, işçi ve çocuk haklarına saygı ve onarıcı tarım
uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi an-
lamına geliyor’’ dedi.

Türkiye’nin hedef pazarları ile ilgili
açıklamalarda bulunan İHBİR Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit,
“Afrika büyüyen ve gelişen bir pazar. Orta

vadede satın alma gücü artacağı için Afrika
pazarına odaklanmamız gerekiyor” dedi
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Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Haziran enflasyon 
oranları belli oldu 
Türkiye'de Haziran ayında TUFE aylık yüzde 1,94 
(Beklenti yüzde 1,42), yıllık yüzde 17,53 (Beklenti yüzde
16,92) oldu. Emekli zam oranı ise yüzde 5,45 olacak.

Haziran enflasyo-
nuyla birlikte yılın ilk
yarısının enflasyon

oranı da belirlenmiş oldu. Yılın ilk
altı ayında yüzde 8,45'lik enflas-
yonla birlikte, memur, sözleşmeli
çalışan ve emeklilerin yılın ikinci
yarısında uygulanacak zam
oranları netleşti. 

Yüzde 8,45 zam

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde en-
flasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu
enflasyon oranından kaynaklı ola-
rak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte
kamu görevlileri ile memur emekli-
lerinin aylık ve ücretlerinde tem-
muzdan geçerli olmak üzere
toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
Söz konusu dönemde SSK ve
Bağ-Kur emekli aylıklarında da
aynı oranda artış sağlandı. Enflas-
yon oranından kaynaklı ilave ar-
tışla birlikte aile yardımı ödeneği
dahil en düşük memur maaşı 4 bin
881 liraya yükseldi. En düşük
memur emekli aylığı ise 3 bin 276
lira oldu.

Ek ödeme yapılacak

Temmuz'da ise tüm emeklilere
zam ve 1.000'er lira bayram ikra-
miyesi olacak. Emekliler, ek ka-

zançlar ve zamlarla rahatlarken,
gelirini artıracak bazı taleplerde de
bulunuyor. Bunların başında da ek
ödeme zammı geliyor. Her ay ma-
aşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek
ödeme alan emekliler, bu oranın
günümüzde düşük kaldığını belir-
terek yükseltilmesini istiyor. Talep
ise yüzde 10'a çıkarılması yö-
nünde. Türkiye Emekliler Derne-
ği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı

bu talep hayata geçerse, emeklile-
rin ek ödeme tutarlarında önemli
artış olacak. Emekliler maaşlarının
yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u ora-
nında ek ödeme almaya başlaya-
cak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin
gelirinde 361 liraya varan artış ya-
şanacak. 6 bin 28 lira olan en yük-
sek maaşı alan emekliye 241,15
lira yerine 602,87 lira ek ödeme
verilecek. 

18 yaş altına 
BES düzenlemesi
Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan yeni
düzenleme ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerin,
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil
edilmesinin önü açıldı. Allianz Türkiye, 
1 Temmuz itibarıyla 18 yaş altı katılımcılara,
bireysel emeklilik sunmaya başlıyor.

Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan
yasal düzenlemeyle 18 yaşından küçük bireyle-
rin, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olması-

nın önündeki engeller kalktı. Bu düzenleme sonrasında
her bir aile üyesi, yüzde 25 devlet katkısı avantajından
ayrı ayrı yararlanabilecek. Yeni düzenleme ile tasarruf
alışkanlığının ve finansal okuryazarlık bilincinin, küçük
yaşlardan itibaren gelişmesi hedefleniyor. Allianz Tür-
kiye, bu gelişmeye paralel olarak 18 yaş altını bireysel
emeklilik sistemiyle buluşturan yeni ürününü 1 Temmuz
günü müşterilerine sunmaya başladığını açıkladı. Allianz
Türkiye’nin 18 yaş altı bireylere yönelik BES sözleşmele-
rinde, yurt içi eğitim danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigor-
talarında yüzde 10 indirim avantajı da sağlandığı
kaydedildi.

Yurt içi eğitimler için danışmanlık  

Yını göz önünde bulundurarak bireysel emeklilik sözleş-
melerini zenginleştirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye
Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç
Doğan, “Mevzuata uygun yeni ürünümüzü tasarlarken
zengin bir yurt içi eğitim danışmanlığı ek faydasını da
dahil ettik. Aileler, çocuklarının geleceği için ek yüzde 25
devlet katkısı ile birikim yaparken aynı zamanda çocukla-
rının yurt içi eğitimleri için danışmanlık alabilecek. Ayrıca
Allianz Türkiye olarak sağlık sigortasındaki liderliğimizle
çocuklarımızı geleceğe sağlıkla hazırlamak için 1 Tem-
muz-30 Eylül arasında, 18 yaş altı bireysel emeklilik
ürünü satın alan katılımcılara özel sağlık sigortası veya
tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 10 indirim sağla-
yacağız. Acente ve banka kanallarımızdan satışa sunaca-
ğımız ürünümüzde, Allianz Türkiye’nin Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde geliştirdiği dijital yetkinlikler ve ser-
gilediği lider fon getirisi tecrübelerimizle 18 yaş altı genç

neslin hayallerinin yanında
olacağız. Çocuklarının gelece-
ğini güvence altına almak iste-
yen ve onlar adına birikim
yaparken aynı zamanda ço-
cuklarına tasarruf alışkanlığı
kazandıracak olan ailelerin
desteği ile önemli bir kitleye
hitap edeceğiz. Ülkemizde 18
yaş altı yaklaşık 24 milyon
gencimiz var. Bu sayı, ülke nü-
fusunun yüzde 29’una tekabül
ediyor. Yeni düzenleme saye-
sinde ilk etapta 2,5-3 milyon
gencin sisteme dahil olacağını
öngörüyoruz. Allianz Türkiye
olarak 18 yaş altı çocuk ve
gençlerimizi sisteme alarak
hayat boyu yanlarında olmak
istiyoruz” diye konuştu.
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bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinden 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Okluk Devlet Konuk Evi'yle ilgili
açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

P artisinin grup toplantısında konuşan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Okluk Devlet Konuk Evi gün-

deme getirdi. Yazlık Saray’ın görsellerini
paylaşan Kılıçdaroğlu, "2003 yılından bu
yana 6 kez tasarruf genelgesi çıkardılar. So-
nunda yeni tasarruf genelgesi çıktı. Genel-
gede yeni bir saray var. Genelge çıkarıyor,
‘Ben hariç’ diyor. Sen hariçsen vatandaş
neden uysun? Adam kendine yazlık saray
yapıyor millet açlıktan ölüyor. Ama kendisi
tasarruf yapmıyor. Kendisine yeni yazlık
saray yaptırdı. AK Parti’ye oy veren kardeş-
lerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa ve
sen de gidip onlara oy veriyorsan sen de
günah işliyorsun. Lüks hayat, rüşvet, yol-
suzluk var. Lağım patlamış hâlâ israfa
devam ediyorlar. Haramilerin düzenini inşa
ettiler. Türk Lirası, dolar karşısında eriyor.
Bunlar, ‘yerli ve milliyiz’ diyorlar. Değiller.
Bunlar yerliden ‘yemek’ anlıyorlar, milliden
de ‘malı götürmek’ anlıyorlar" eleştirisinde
buldundu. 

Zülfü Livaneli'ye tepki

"Şöyle bir algı oluşturmak istiyorlar
“Zaten iktidar simsiyah. Yozlaşmış bir
yönetim var. Oyumuzu kime verelim,
CHP. CHP de onlar gibi.” Hayır
efendim. CHP tertemiz bir partidir.
Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok-
tur" diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa
Kemal Atatürk’ten bu yana parti-
mizde genel başkanlık yapmış
herkesin başımızın üstünde yeri
vardır. Cumhuriyet Halk Partisi
tertemiz bir parti! Veremeyece-
ğimiz hesabımız yok. Sivas ve
Başbağlar’da yaşanan katliam
hâlâ içimizde. Sivas Katliamı
tedavisi ihmal edilmiş ilti-
hapların sonucuydu. Acıları
ortaklaştırmamız lazım.
İnsan kadar değerli bir şey
yoktur. Adaletsizliğe itiraz
edeceksek birlikte olmak
zorundayız" ifadelerini
kullandı. 

Serbest bırakılsın!

Cezaevinde bulunan
HDP Milletvekili

Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sahip çıkan Kı-
lıçdaroğlu, "Gergerlioğlu bir tweet paylaştı
diye apar topar hapishaneye konuldu. Ana-
yasa Mahkemesi karar alıp, “Serbest bırakıl-
sın” dedi. Karar bağlayıcı. Ama
Gergerlioğlu halen içeride. Hani haksızlık
karşısında dilsiz şeytandı? Adaleti kendiniz
için isteyip diğerleri için olmaz derseniz sa-
mimi olmazsınız. İçişleri Bakanı Cumhuri-
yet gazetesi aleyhine 1 milyonluk tazminat
davası açıyor. Neden? Kendisini eleştirdik-
leri için. Pirüpak olsaydın kimse seni eleştir-
mezdi. Her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi
neden açıklamıyorsun? Her ay 10 bin dolar
rüşvet alan siyasetçi kimdir? Açıklayın,
mahkemeye verin diyoruz, yapamıyorlar,

yapmıyorlar. Neden? Ortaklar çünkü" dedi. 

Türkiye’yi gezeceğiz

Kılıçdaroğlu, "Hâlâ rüşvet alan adamı saklı-
yorsunuz, isim vermiyorsunuz. Eğer rüşvet
alan birisini koruyorsan sen de onun bir
parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir par-
çası.  Bir insan göreve atandıktan sonra
orayı kendi özel hapishanesi haline getirir
mi? Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör
Melih Bulu getirdi. Bir kişinin talimatı ile
hareket ediyor. Böyle bir akademisyen olabi-
lir mi? Ülkeyi yöneten insan kaçar mı? Ger-
çeklerden kaçıyorlar. İstedikleri kadar
kaçsınlar, biz sokak sokak Türkiye’yi gezece-
ğiz" diye konuştu. 

Süleyman Soylu

SAhİPSİz
DEğİlDİR

ADAM KENDINE 
SARAY YAPIYOR

Konuşmasının sonunda ekonomi üzerinden
iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "TEKEL’i sattı-
lar, kağıt fabrikalarını, barajları, arazileri,
kupon arazileri, bankaları sattılar. Hayırsız bir
evladın babadan kalma mirasını nasıl sattı-
ğını gözlemliyorsak aynısını yaptılar. Cumhu-
riyetin bütün birikimlerini sattılar. Şimdi para
yok diyorlar. Para yok tabi. Çünkü her şeyi
sattılar. Şimdi sıra geldi TEİAŞ’a. En kârlı şir-
ketlerden biri. Satacak yer kalmadı. Türk Li-
rası, döviz karşısında eriyor. Faizler sürekli
artıyor. İşsizlik 10 milyonu buldu. Yoksulluk,
yolsuzluklar artıyor. Fiyatlar da artıyor. En
ağır vergi enflasyon vergisidir. Adıyaman’da
tütün üreticileri yolu kestiler. Onlar da adalet
istiyorlar. Tek başına kıyılıp içen sarmalık
tütün Türkiye’de yetişiyor. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin o güzel tütünlerini uluslararası sigara
tekellerine teslim eden iktidar hangi iktidar?
Bir devletin tank üretmemesi için devleti yö-
netenlerin özel çaba harcaması ne demektir?
Egemen güçler tarafından teslim alınması
demektir. Erdoğan’a sesleniyorum. Namuslu
birisiysen, senin istediğin televizyona çıkalım
tank paleti tartışalım. Cesaretin varsa ve na-
muslu bir adamsan" ifadelerini kullandı. 

YOKSULLUK 
ARTIYOR

Partisinin grup toplantısında konuşan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.
Bahçeli, "Soylu'ya yapılan itibar suikastını
asla kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın
Soylu yalnız diye, kim demiş Soylu 
sahipsiz diye. Hakkında ne söylenirse
söylensin, bizim denilenlere aldırış 
etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

Deniz Baykal Peker’i yalanladı
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'Korkmaz Karaca' iddialarına ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama 

yaptı. Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanı olmadığını belirten Baykal, Karaca'nın CHP Parti
Meclisi'ne girmesinin de kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiğini söyledi

Kaset olayından sonra istifa eden eski CHP
lideri Deniz Baykal’a ilişkin  iddialarda bulu-
nan suç örgütü lideri Sedat Peker, “Baykal’ın

Karaca’nın eline düştüğünü” ileri sürmüş, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal’ın hastane-
deki görüşmesini de Hasan Doğan üzerinden Karaca’nın
koordine ettiğini iddia etmişti.  CHP'nin eski Genel Baş-
kanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, suç örgütü li-
deri Sedat Peker'in kendisine ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve
AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürü-
ten Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danış-
manı olmadığını belirten Baykal, Karaca'nın CHP Parti
Meclisi'ne girmesinin de kendisinin genel başkanlıktan
ayrıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Danışmanım olmadı

"Müvekkil Deniz Baykal'a ilişkin kamuoyunda 'Kaset-
Kumpas Davası' olarak bilinen Emniyet İstihbarat Daire
Başkanlığı görevlilerinden oluşan 171 
Sanıklı davanın görüleceği ve Süleyman Özışık'ın da din-
lenmesine karar verilen duruşma öncesi Sayın Deniz

Baykal'la ilgili Korkmaz Karaca üzerinden birtakım sos-
yal medya paylaşımlarında bulunulmuştur" denilen açık-
lamada, "Müvekkil Sayın Deniz Baykal ile yapılan
görüşmede; Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisi-
nin danışmanlığını yapmadığını; Korkmaz Karaca'nın
Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile
bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz ko-
nusu olmadığını; Korkmaz Karaca'nın, kendisinin genel
başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk Kurultay'da Parti Mec-
lisine girdiğini” ifade etmiştir. Sayın Deniz Baykal, uzun
süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş,
demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Ata-
türkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur.
Bu aşamada, Deniz Baykal'a yapılan tüm saldırılar,
Deniz Baykal'ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu
düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir
şey değildir. Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler
var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-
Kumpas Davasını incelemelerini tavsiye ederiz" denildi. 

Milliyetçi Ha-
reket Partisi
(MHP) Genel

Başkanı Devlet Bahçeli par-
tisinin grup toplantısında
gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Bah-
çeli konuşmasında
Kılıçdaroğlu’nun
TBMM’ye gönderilen fezle-
kesi, AYM’nin Gergerlioğlu
kararı ve İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ile ilgili iddia-
lara değindi. Soylu ile ilgili iddiaları itibar suikastı
olarak değerlendiren Bahçeli, “Kim demiş Sayın
Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz
diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı gör-
evini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece de-
meden gündüz demeden bölücü terörle mücadele
eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hak-
kında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş
tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların
hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün 
değildir" dedi.

AYM'ye sert eleştiri

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’li Ömer Faruk Ger-
gerlioğlu için verdiği, ‘hak ihlali’ kararını sert sözlerle
eleştiren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi bu tip dava-
lara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara
deliklerinden mi bakıyor? Anayasa Mahkemesi bölü-
cüler lehine hak ihlaline hükmederken, devletimizin,
milletimizin, şehitlerimizin, milli şerefimizin tartışıl-
maz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ve
bilincine ne zaman varmayı planlıyor?” diye konuştu.
Bahçeli’nin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı da vardı. Kılıçdaroğlu
ve bazı milletvekillerinin TBMM’ye gönderilen fezle-
kelerinin bir an önce TBMM Genel Kurulu’na getiril-
mesini isteyen Bahçeli, "Dolandırıcı tosuncuk nasıl
bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçda-
roğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi baş-
latmalıdır” dedi.

FETÖ ve PKK’nın üslubu

Konuşmasında İYİ Parti'yi de eleştiren Bahçeli, "İP’in
başkanı yine meşrebine uygun açıklamalar yapmış.
Bizim ve AK Parti’nin HDP’yi şeytanlaştırdığını ifade
etmiş. Bu bayan şeytan olduklarını bilmiyor mu?
İP’in HDP’nin dibinde ne işi vardır? İP Başkanı’nın
bozuk ve buhranlı dili söz konusudur ki ya ne dedi-
ğini bilmiyor ya da aklı almıyor. Bu küstah ve hayasız
üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiştir. Aynı
üslup FETÖ ve PKK’nın üslubudur. Kürt kökenli
kardeşlerimize hiç kimsenin kırıcı bir ithamı olma-
mıştır. Geçmişte MHP’yi yaralamaya azmeden bu
müfteriye teröristin kim olduğunu Kürt kökenli kar-
deşlerim öğretecektir. Kürt’ten terörist olmaz, terö-
riste Kürt denemez. Terörist PKK’dır, KCK’dır,
FETÖ’dür, DEAŞ’tır, DHKP-C’dir. Zilleti yalnızca
siyasette aramak yeterli değildir, bunlar bazen sözde
yazarlardır. Bazen üniversite zeminini kullanmak iste-
yen fırsatçı mihraklardır, bazen araştırma şirketleridir,
bazen sözde düşünce kuruluşlarıdır. Bazen kadrolu
sahte aydınlardır. Bu zilleti çekmeye hiçbir kantar
çekmez. Türk milleti İzmiriyle, Siirtiyle, Eskişehiriyle,
Batmanı, Balıkesiriyle ayağa kalkacak ve bu ihanete
topyekun karşı koyacaktır. Etnik bölücülük zihniye-
tine izin vermeyecektir" açıklamasında bulundu. 
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açıklamalarda bulundu. Yazlık Saray'ın görsellerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte yeni

tasarruf genelgesi bu. Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor" dedi.

CHP Genel 
Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu
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BDDK, 21 faizsiz konut finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi. Kararı değerlendiren Eyüp Akbal, “Tasfiye edilen firmalardaki müşteri
sayısı sadece yüzde 10 civarında. Yeterli sermaye gücü ve şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK’nın titiz çalışması ile

birlikte bizim gibi güçlü ve şeffaf şirketler intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de risk kalmayacak” açıklamasını yaptı. 

B ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK), faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve oto-
mobil sahibi yapan ‘tasarruf finansman mo-

deli’nde düzenleme yaptı. BDDK’ya Nisan ayında,
tasarruf finansman şirketlerinden 23'ü tek başına, 12'si
ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirket
intibak başvurusunda bulunmuştu. Kurum, Resmi Ga-
zete’de başvuru yapan 35 şirketten 21’inin tasfiyesine
karar verdi.

Risk kalmayacak

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal,
BDDDK tarafından 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesi-
nin tasarruf finansman sistemini daha da güçlendirece-
ğini ve vatandaş adına riski sıfıra indirmek için gerekli
olduğunu söyledi. Akbal, “Biz FuzulEv olarak 2 seneden
bu yana yasanın çıkması için Hükümet nezdinde görüş-

meler yapıyorduk. Çünkü yeterli sermaye gücü ve şeffaf-
lığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi
BDDK’nın titiz çalışması ile birlikte bizim gibi güçlü ve
şeffaf şirketler intibaka hak kazanacak ve vatandaş için
de risk kalmayacak” dedi.

Yüzde 10’u tasfiye şirketlerinde

Tasarruf Finansman modeline dahil olan 350 bin katı-
lımcının yüzde 10’unun tasfiye olan firmalar bünye-
sinde bulunduğunu belirten Akbal, şunları söyledi:
“Tasfiye edilen firmalardaki müşteri sayısı sadece
yüzde 10 civarında. Ayrıca söz konusu tasfiye edilen
şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok
fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK’nın
bu tasfiye edilen şirketlerdeki müşterileri, yola devam
edecek güçlü şirketlere yönlendirmesi söz konusu ola-
bilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır”.

Güclü sIrkEtlErlE 
vatandasa rIsk kalmadI

Tasarruf finansman şirketlerinin elenerek tasfiye edilmesini ‘sektör için olumlu’ olarak değerlendiren Av. Mahir Orak, “Tasarruf
finansmanı adı altında pek çok şirket kurulmuştu ve bazı kötü örnekler sebebiyle sektörümüzün itibarı da olumsuz algılanıyordu.
Sektörümüzün sadeleştiğini görmek, şeffaf ve hesap verebilir şirketler adına olumlu bir gelişme oldu” yorumunu paylaştı
21 şirketin intibak sürecini uygun bul-
mayarak tasfiyesine karar verilmesini sektör
için olumlu olarak değerlendirdiklerini be-
lirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir
Orak “Kamuoyunun da takip ettiği üzere
tasarruf finansman şirketlerini kapsayan
yasal düzenleme, 7 Mart 2021’de Resmi
Gazete yayınlanmıştı. Buna göre, tasarruf
finansman şirketleri belirlenen kriterler çer-
çevesinde BDDK’ya intibak başvurularını
gerçekleştirdi. BDDK, intibak başvurularını
inceledi ve başvuru yapan 21 şirketin inti-
bak sürecini uygun bulmayarak tasfiyesine
karar verdi. Birevim’in de içinde bulunduğu
6 şirketin intibak başvurusunda herhangi
bir sorun bulunmuyor. Aslında bizim ve
sektörün beklediği bir gelişme. Tasarruf fi-
nansmanı adı altında pek çok şirket kurul-

muştu ve bazı kötü örnekler sebebiyle sek-
törümüzün itibarı da olumsuz algılanı-
yordu. Sektörümüzün sadeleştiğini,
Birevim gibi kurumsal, şeffaf ve hesap vere-
bilir şirketler adına olumlu bir gelişme
oldu” diye konuştu.

‘Gönül rahatlığıyla katılabilirler’

Orak ayrıca düzenleme hakkında şunları
söyledi: “Konut, taşıt ya da çatılı iş yeri sa-
hibi olmak isteyen tasarruf sahipleri intibak
planları onaylanmış şirketlerle ilerleyecek-
leri için güvenilir ve yasal zemine uygun şir-
ketlerle tasarruflarını yönetecekler. Bu
sebeple, devletimizin getirdiği düzenleme-
lerle sektörümüzün itibar kazandığını ve ta-
sarruf sahiplerinin gönül rahatlığıyla
borçlanmadan hayallerine kavuşabilecekler.

Şeffaflık 
stratejik öncelik

Konut ve otomobil edindirme sisteminde
yapılan düzenleme ile intibak planı onaylanan
şirketlerin lisanslama sürecine dahil olmasıyla

‘Mutlak müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve hesap
verebilirliğin stratejik öncelikleri’ olacağını belirten

Serdar Turhan, “BDDK tarafından yapılan açıklama
ile markamızın lisans sürecinin başladığını 

duyurmaktan mutluyuz” diye konuştu

E-5’in açık çarşısındaki 
son dükkanlar 

müzayedeye çıkıyor

KAMuOyunDA fa-
izsiz konut ve taşıt

edindirme sistemi
olarak bilinen tasarruf
finansman sistemine
ilişkin kanunun yürür-
lüğe girmesinin ardın-
dan Katılımevim, kanun
tarafından belirlenen yü-
kümlülükleri tamamlaya-
rak BDDK’ya intibak başvurusu yapan
ilk tasarruf finansman şirketi olmuştu.
Katılımevim, kurulun kapsamlı değer-
lendirmesi sonucunda intibak planı
onaylanarak lisanslama sürecine 
dahil oldu.

Mutlak müşteri memnuniyeti

Katılımevim’in BDDK tarafından intibak
planının onaylanmasının ardından ko-
nuyla ilgili görüşlerini paylaşan Katılım-
evim yönetim Kurulu Başkanı Serdar

Turhan, “Katılımevim olarak
sektörde BDDK’ya intibak baş-
vurusunu gerçekleştiren ilk
firma olmuştuk. Kurulduğu-
muz günden bugüne attığımız
her adımda yasal yükümlülük-
lerimizin bilinciyle hareket
ettik. Dolayısıyla şeffaf ve
hesap verebilirlik daima en
önemli ilkelerimiz olmuştur.

BDDK tarafından yapılan açıklama ile
markamızın lisans sürecinin başladığını
duyurmaktan mutluyuz. İntibak planı
onaylanan bir marka olarak müşterileri-
mize sağladığımız güvencenin artık
daha güçlü olması bizi gururlandırdı. Bu
sürecin her aşamasında mutlak müşteri
memnuniyetini sağlamak önceliğimiz
olacak ve mevcut çalışmalarımızı da en
iyi şekilde iyileştirmeye devam ederek,
daha güçlü şekilde büyümemize devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TORKAM İnşaat’ın TOKİ güvencesiyle E5 Otoyo-
lu’na cepheli, Sefaköy – Florya aksında inşa ettiği
TORKAM E5 projesinde son teslim dükkanları
açık artırma usulü ile satışa sunuluyor. Tüm ko-
nutların sahiplerini bulduğu projenin ofis blo-
ğunda ise yüzde 60 seviyesinde satışlar
tamamlandı. TORKAM E5’in ticari olarak tüm
sektörlere hitap eden birbirinden farklı son 71
dükkanı, 10 Temmuz, saat 13:00’da BH Con-
ference Airport Hotel’de düzenlenecek müza-
yede ile alıcılarını bulacak. Katılımcılar,
müzayede başvurusu ve detayları için “acik-
carsi.org” adresini ziyaret ederek 9 Tem-
muz’a kadar kayıtlarını yapabilecekler. 

6 bin 500 TL taksitle dükkan

780 bin TL’den başlayan fiyatlarla müza-
yedede satışa sunulacak teslim dükkan-

ları için 6 bin 500 TL’den
başlayan taksitler ve
TORKAM bünyesinde sunulan 48 aya kadar vade
farksız taksitlendirme imkanları yer alıyor. 

Son teslim müzayedesi

Ağustos ayında başlayacak teslimler öncesinde son
dükkanların tamamının satışa sunulacağını belirten
TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut De-
reli müzayede ve proje için şunları söyledi: “TOR-
KAM E5, ticari üniteleri, rezidans daireleri, ofis ve
dükkanlarıyla bölgenin yeni ticaret merkezi olarak
geliştirildi. E5 Otoyolu’na cephe konumda yer
alan ve önünden 3 milyon, içinden 700 bin kişi-
nin geçtiği TORKAM E5’in hemen içinde Metro
istasyonu yer alıyor. TORKAM E5 projesi, lans-
manı itibarıyla büyük beğeni ve ilgiyle karşı-
landı. Kısa sürede rezidans dairelerimizin
tamamının satışlarını tamamladık. Ofislerimizin
yarısından fazlası, dükkanlarımızın da büyük
kısmı sahiplerini buldu. Ağustos ayında tes-
limlerine başlayacağımız projemizin son 71
dükkanını da 10 Temmuz’da BH Conference
Airport Hotel’de düzenleyeceğimiz son teslim
müzayedesi ile satışa sunacağız. Böylece
önümüzdeki ay başlayacağımız teslimler
öncesinde tüm dükkanlarımızın satışı ta-
mamlanmış olacak”.

TORKAM E5 projesinin Açık Çarşı içerisinde bulunan hemen 
teslim son dükkanları açık artırma usulü ile satışa sunuluyor. 10
Temmuz’da düzenlenecek müzayedede son 71 dükkan, 780 bin
TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bulacak. Mahmut Dereli,

“Önünden 3 milyon, içinden 700 bin kişinin geçtiği TORKAM E5’in
teslimlerine önümüzdeki ay başlayacağız” dedi
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BDDK bu şirketlerin tasfiyesine karar verdi: 
1- İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.
2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim
Pazarlama Sanayi Tic. A.Ş.
3- Doğruevim Gayrimenkul 
Organizasyon A.Ş.
4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv 
İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. A.Ş.
5- Birikimevim Gayrimenkul 
Organizasyon A.Ş.
6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv 
Organizasyon A.Ş.
7- Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.
8- HH Aydın Yatırım Holding A.Ş.
9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv
İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. A.Ş.
10- Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş.
11- İstekevim Gayrimenkul Otomotiv 
Paz. ve Tic. A.Ş.
12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.
13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat
Taahhüt Otomotiv Org. San. Tic. A.Ş.
14- Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv
İletişim Org. Paz. San ve Tic. A.Ş.
15- Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.
16- Önceevim Gayrimenkul Otomotiv 
Paz. San. Tic. A.Ş.
17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv
Enerji Org. ve Paz. Tic. A.Ş.
18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve
Tic. A.Ş.
19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv
ve Org. A.Ş.
20- Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon
İletişim Otomotiv Paz. San. ve Tic. A.Ş.
21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul
Pazarlama A.Ş.

Elenen şirketler hangileri?

Akbal, “BDDK’nın bu tasfiye edilen
şirketlerdeki müşterileri, yola devam
edecek güçlü şirketlere yönlendir-
mesi söz konusu olabilir” dedi. 
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A vcılar'da yaklaşık bir yıl önce ya-
pımı tamamlanan 4 blok 82 daire-
lik siteden peşin ödeme yaparak

daire satın alan ya da kapora vererek söz-
leşme yapan 52 kişi tapularını alamadıkla-
rını öne sürdü. Site sakinlerinin iddiasına
göre Suudi bir kişiye ait Al Hanefi Gayri-
menkul Yatırımları Sanayi ve Dış Ticaret
Ltd. şirketi arsaya site yapımına başladı. Si-
tedeki dairelerin satışı için ise Global Esta-
tes Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm
Ticaret Ltd. şirketi isimli firma ile anlaşıldı.
Siteden daire satın almak isteyenlerden ba-
zıları parasını peşin öderken, bazıları ise 20
bin ile 150 bin lira arasından değişen ka-
pora ödeyerek sözleşme yaptı. Ancak tapu-
larını teslim edilmedi. Şirket yetkililerinin
kendilerine fiyatların arttığını söyleyerek
fazla para istediklerini anlatan site sakinleri
mağdur olduklarını dile getirerek
yardım istedi.

5 milyon para toplandı

Site sakinlerinden Doğan Sönmez, "Arap
yatırımcı bir şirket buranın toprak sahibi.
Bir Türk inşaat firmasıyla anlaşarak satış
sözleşmesi altında buranın satışını bu fir-

maya devrettiler. Belirli kısımlarını ödeyerek
62 daire satın alındı. Pandemi nedeniyle
Arap iş adamı Türkiye'ye gelmediği için bizi
oyaladılar. Sonuç olarak Arap iş adamı bu-
rada verilen peşinatları kabul etmiyor. Ben
o firmayı tanımıyorum diyor. Bunlarla ara-
nızda sözleşme var kendiniz getirmişsiniz.
Bize farklı fiyatlar çıkardılar. Ekspertiz ra-
porunda devletin verdiği fiyat 400 bin lira
kendileri çıkarmışlar 570 bin TL. Bize di-
yorlar ki 570 bin liradan alırsanız, biz bu ta-
puları size veririz. 570 bin liradan aldığımızı
farzedelim verdiğimiz para ne olacak. Ben
160 bin lira para verdim, onu kabul etmi-
yorlar. Burada 3 daireyi peşin veren arka-
daşlarımız var. 40 bin,60 bin veren
arkadaşlar var. Burada herkes mağdur du-
rumda. 62 mağdur vardı 10 tanesinin ta-
pusu verildi bir şekilde. Şuan 52 mağdur
var. 4 buçuk 5 milyon lira bir para toplandı"
diye konuştu.

İşgalci konumuna düştük

3 dairenin parasını peşin ödediğini anla-
tan site sakini Mustafa Akkurt ise "Para-
mızı verdik işgalci olduk. 3 daire parasını
peşin veriyoruz ama işgalci durumuna

düşüyoruz. Bunun izahi yok. Kaymakam-
lıktan da işgalci olmadığımız belli. Her
gelen ayrı bir şey söylüyor. Herkes birbiri-
nin üzerin atıyor, herkes üstüne fiyat ko-
yuyor. Satın aldığımız yerde işgalci
konumuna düştük. Evimiz var diyemiyo-
ruz şu an parasını ödediğimiz halde. 3

daire için 1 milyon 200 bin lira para ver-
miştim" dedi. Bir başka mağdur da, "400
bin dediler 60 bin kapora verdik hala ta-
pumuzu alamadık 1 senedir bekliyoruz.
Bir avukat geldi fiyatlar yükseldi dedi ne
yapacağımızı şaşardık" şeklinden 
konuştu.

9GÜNDEM 7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

B ilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447

sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci
maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer alan prim
desteklerine ilişin uygulamanın usul ve esasları
2020/49 ve 2020/50 sayılı Genelgelerimizde
açıklanmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında;

“İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destek-
ten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu
maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itiba-
ren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin des-
tekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen
çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yü-
kümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin
ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası
ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin dör-
düncü fıkrasında;

"İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan
sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygu-
lama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra
kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama
süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.  Ödenen
destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işve-
renden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı
Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren-
den tahsil edilir." Hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin
üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesinin dördüncü fıkra-
sında yer alan hükümlere ilişkin Genel Müdürlüğümüze
ulaşan yazılardan, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi
niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin ger-
çekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi ha-
linde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenin
yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı
hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konu Türkiye İş Kurumu ile birlikte değerlendirilmiş
olup, tereddüt edilen husus hakkında düzenleme yapıl-
masına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci
maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan
sigortalıların iş sözleşmelerinin;

1 - Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
4 - Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından

haklı sebep bildirilmeden feshi,
5 - Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
15- Toplu işçiçıkarma,
17- İşyerinin kapanması,
19 - Mevsim bitimi,
20 - Kampanya bitimi,
22- Diğer nedenler,
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kural-

larına aykırı davranış nedeni ile fesih,
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin de-

ğişmesi nedeniyle fesih,
İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin

destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması
halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci
fıkrası  kapsamında yararlandığı tüm prim destekleri-
nin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fık-
rası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile
birlikte geri alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve
anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan
sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda be-
lirtilen işten  çıkış kodları dışında bir kod ile sona er-
mesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve
anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında yararlanılan prim destekleri işverenden
geri alınmayacaktır.
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Yazar Kasa Ruhsatımı Kaybettim Hükümsüzdür.
Murat Öztürk

VERA Marka Delta Model  11183278 Seri numaralı Yazar
Kasa pos cihazımın ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Yalçın Çoban V.D.Esenyurt No: 2580601198

2021-368 Nolu Trakya Serbest Bölge 
Personel Giriş Kartımı 

Kaybettim Hükümsüzdür.
Yunus Esen

DZ201803218 kodlu telsiz ruhsatımı kaybettim 
Hükümsüzdür. Ahmet Toprak Deviren

Mustafa Kemal Paşa mahallesi Nergis sokak No 60 Parsel:
46 Ada: 0 parsel: 8088 deki inşaat yapımı için, 

Avcılar Belediyesi Mali hizmetler müdürlüğü’ne 27. 07.
2020 tarihinde yatırmış olduğum 2865650 Sıra Numaralı
Bordür ve Tretuvar Teminat harç makbuzu ve 2869059

Sıra Numaralı yol katılım payı harç  makbuzlarının 
asıllarını kaybettim hükümsüzdür. 

Mehmet Selman

Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. Gamze Çelik

PARAYI TOPLADILAR
TAPU VERMEDILER!

Avcılar'da 'da iddiaya göre 4 
blokluk siteden daire satışı yapan
ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan
firma 52 daire sahibine tapularını
teslim etmedi. Mağdur olduklarını
dile getiren çok sayıda kişi yardım

yardım talebinde bulundu. Site
sakinlerinden Doğan Sönmez, 
"62 mağdur vardı 10 tanesinin 

tapusu verildi. Şuan 52 mağdur
var. 4 buçuk 5 milyon lira bir 

para toplandı" dedi

Ömer MEŞE
omermese@gmail.com

damgaweb@gmail.com

İşverenlerin istihdam 
zorunluluğu hafifletildi

Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve
Turizm şirketi sahibi Çetin Aydın ise asıl
mağdurun kendisi olduğunu söyledi.
Aydın, "2020 Nisan ayında, tercümanlık
ve avukatlık işlerimizi yapan bir arkadaşı-
mız, bir yabancı yatırımcının projesinin
satış ofisini birine devretmek istediğini
söyledi, biz de anlaştık sözleşmeleri yap-
tık. 5-10 satış olunca 'Suudi Arabistan'dan
gelip tapuları vereceğim' dedi, pandemi
sürecine denk geldi. 'Yollar kapandı, hava-
yolları kapandı, Al Hanafi diye biri gelip
tapuları vermedi. Biz aradık sürekli gele-
ceğim pandemiden dolayı gelemiyorum.
Bu şekilde bizi sürekli oyaladı. 'Ben gele-
miyorum kapora veren oturabilir o kapo-

ralarla müteahhittin borcunu kapatın, is-
kanı yapın, ben gelince tapuları verece-
ğim' dedi. Ben de kapora aldım" şeklinde
konuştu. Aydın "Biz mağdurlara; biraz bize
zaman verin ya tapunuzu çözeceğiz, ya da
dava ile bu işi çözeceğiz. 
Hep kapora topladık, yerleşenlerden 50-
60 bin lira kapora aldık, oturmayanlardan
10- 20 bin alıyorduk. O sitenin elektrik, su
faturalarını ben ödedim, 650 bin lira is-
kanı ben ödedim bu benim cebimden
çıktı. 1 milyon 200 bin lira komisyonum
vardı o gitti, ekstra 600 bin lira cebimden
para çıktı. 2 milyon lira gibi bir zararım
var buradan, en büyük mağdur benim
zaten" diye konuştu.

PANDEMi VAR DiYE OYALADI

Son yıllarda giderek artan kül-
türel miras kayıpları karşısında
sessiz kalmak istemeyen Sanat

Tarihçisi Ayşe Müge Var’ın, kültürel mira-
sın korunması ve konuyla ilgili toplum far-
kındalığı kazandırılması hedefiyle yola
çıkarak kurduğu ‘Uçup Gitmesin’ adlı sos-
yal girişim projesi hayata geçirildi. İstanbul
merkezli olan ve 8 kişiden oluşan bir ekiple
yürütülen proje kapsamında duyarlı vatan-
daşlar, bakımsız bırakıldığını ya da tahrip
olduğunu fark ettiği kültür varlıklarının
mevcut durumlarını sosyal medya hesap-
ları üzerinden ekibe fotoğraf veya video

aracılığıyla bildiriyor. Böylece ekibin gerekli
tespit çalışmalarıyla yapının bağlı olduğu
ilgili makamlara ulaşıp konuyla ilgili bilgi
vermesiyle durumun düzeltilmesi 
sağlanıyor.

Hem temizlik hem uyarı

‘Uçup Gitmesin’in ilk çalışması Kasımpa-
şa’daki Kızılay Meydanı’nda bulunan 115
yıllık Hamidiye Sütun Çeşmesi oldu. Du-
yarlı bir vatandaşın, çeşmenin çevresine
atılan ve şişerek hayvanların ve bireylerin
yararlanmasını engelleyen ekmeklerle çev-
rili olduğu bir fotoğrafı ekibe göndermesi
üzerine harekete geçildi. Konuyla ilgili Be-
yoğlu Belediyesi’ne bilgi veren ekipler,
daha önceden de temizlik çalışmaları yapı-
lan çeşmenin daha titiz bir şekilde temizle-
nerek bakımının yapılmasını sağladı.
Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı çalışan temizlik görevlisi hem
atılan ekmekleri temizliyor hem de ekmek
atanları uyarıyor.

Manzara beni çok üzdü

Projenin kurucusu ve yürütücüsü olan
Sanat Tarihçisi Ayşe Müge Var, geliştirilen
projenin çıkış hikayesini ve hedeflerini an-
lattı. Var, “Bu bir sosyal girişim projesi.
Projeyle, kültür mirasını korumaya yönelik
bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
2015’te henüz bir lisans öğrencisiyken Tu-
rizm, Sanat Tarihi ve Çevre dersimiz kap-
samında Süleymaniye bölgesinde
araştırma gezisindeydik. Şehzade Ca-
mii’ne gittiğimizde karşılaştığım manzara
beni çok üzdü. Tabhaneye bakan cephede
hünkar mahfilinin girişi, plastik sandalye
deposu gibi kullanılırken, yine tabhaneye
bakan cephede kör pencerelerin arkasın-
daki ızgaralar plastik kovalar, temizlik mal-

zemelerle doluydu. Ardından ben fotoğraf-
larını çektim ve önüme gelen her yere e-
mail gönderdim. Çünkü muhatabımın kim
olduğunu bilmiyordum. Bu süreçte çev-
remdeki arkadaşlarım ve diğer herkes hiç-
bir şeyin değişmeyeceğini, boşuna
uğraştığımı söylese de benim kendime
inancım vardı” diye konuştu.

40 konuşmacı yer aldı

Yaklaşık 1 ay sonra bir yetkili kurumdan,
gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair
geri dönüş aldığını söyleyen Var, süreci
şöyle anlattı: “2 hafta sonra da gerekli dü-
zenlemelerin yapıldığına dair mail aldım
Şehzade Camii’ne gittiğimde, gerçekten de
gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Ben de o
halinin fotoğrafını çektim. Daha sonra
‘öncesi’ ve ‘sonrası’ başlıklı fotoğraflarla
paylaştım. ‘Bakın böyle bir şey oldu hepi-
miz taşın altına koyarsak bir şeyleri değişti-
rebiliriz’ mesajını da ilk kez o gün vermiş
oldum. Ardından üniversitemde 3 yıl bo-
yunca kültürel miras varlıklarının korun-
masına yönelik seminerler düzenledik. Bu
seminerlerde 40 konuşmacı yer aldı ve bini
aşkın dinleyiciye ulaştık. Oradaki etki, bilgi
ve tecrübelerimizle Uçup Gitmesin proje-
sini hayata geçirdik. Bu 2018’den beri üze-
rinde çalıştığım bir proje.” 

Sanat Tarihçisi Ayşe Müge Var’ın kurucusu ve yürütücüsü olduğu 
‘Uçup Gitmesin’ projesi hayata geçirildi. Kültürel miras varlıklarının
korunması ve toplum farkındalığı kazandırılması hedeflenen proje
kapsamında Kasımpaşa’daki tarihi Hamidiye Sütun Çeşmesi
vatandaşların attığı ekmeklerden hem uzman ekibin hem de Beyoğlu 
Belediyesi’nin titizlikli yürütülen çalışmaları sonucu temizlendi

Kasımpaşa’da bulunan tarihi sütun çeş-
mesinin ekmeklerle çevrili olduğu bir fo-
toğrafın kendilerine ulaşmasıyla
çalışmalara başladıklarını söyleyen Var,
“Mayıs ayında Kasımpaşa’daki Kızılay
Meydanı’nda bulunan Hamidiye Sütun
Çeşmesi ile alakalı bir bildiri aldık. Bu bil-
diriyle birlikte vatandaşların sütun çeş-
mesinin etrafına
hayvanları 
beslemek adına
bayatlayan ekmek-
lerini attığını ve
çeşmenin etrafının
ıslanmış ekmek
parçalarıyla doldu-
ğunu gördük.
Ancak bu artıklarla
hayvanların besle-
nemeyeceği bir
durum doğuyordu.
Ekibimiz tespitleri yapıp, Beyoğlu Beledi-
yesi ile iletişime geçti. Beyoğlu Belediye-
si’nin de önemsediği bu yapı artık titizlikle
temizleniyor. İnsanlar da uyarılıyor. Bu
sayede çevredeki kuşlar, köpekler ve bi-
reyler de suyu kullanabiliyor” diyerek bir
kültürel varlığın uçup gitmesinin önüne
geçildiğini söyledi.

ÇEŞMENİN BAKIMI 
TİTİZLİKLE YAPILIYOR

THY uçağına
kuş çarptı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İs-
tanbul Havalimanı Bodrum se-
ferini yapan yolcu uçağına
kalkışı sırasında kuş çarptı

EdinilEn bilgiye göre, THY'nin
TK-2504 sefer sayılı TC-JRG
kuyruk tescilli Airbus A321 tipi

uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum
seferini yapmak üzere yolcu alımını ta-
mamlandı. 137 yolcusuyla saat 06.10'da
kalkış için pist başına ilerleyen uçağa bu
sırada kuş çarptı. Olay sonrası duman
ikazı da alan uçağın kaptan pilotu İstan-
bul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Ku-
lesi ile irtibata geçerek kalkıştan
vazgeçtiğini bildirdi. Uçak güvenli bir park
alanına çekilirken, gerekli bakımların ya-
pılması için görevliler geldi.

6 yolcu uçaktan indi

Yapılan bakımların ardından uçakta her-
hangi bir hasar meydana gelmediği öğre-
nildi. Yaşanan olay nedeniyle seferde 2,5
saat gecikme yaşanırken 6 yolcu Bod-
rum'a gitmekten vazgeçti.  Kontrollerin 
tamamlanması ile birlikte uçak seferden
çekildi. 131 yolcu tahsis edilen başka bir
uçakla saat 08.40'da Bodrum'a gönderildi.
Olayla ilgili uçak içerisinde yolculara yö-
nelik bir bilgilendirme anonsu yapan kap-
tan pilot, "Aslında bir kuşa çaktık daha
sonra duman ikazı aldık. Emniyet olarak
kalkıştan vazgeçtik. Şuan da her şey nor-
mal gözüküyor ama bir kontrol gerekiyor.
Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyo-
rum" dedi. DHA

Tarihi çeşme
uçup gitmedi



Y aklaşık 600 bin Boşnak vatandaşın
Sırplar tarafından soykırıma
maruz kalmasının ardından 26 yıl

geçti. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avru-
pa'daki en büyük katliam olarak nitelen-
dirilen bu trajedide yaklaşık 600 bin insan
hayatını kaybederken, Srebrenica'da 1995
yılında birkaç gün içinde 8 bin 372 Boş-
nak acımasızca öldürüldü. Başta İstan-
bul olmak üzere Tüm Türkiye'de çok
sayıda Boşnak göçmeni Türk vatandaş
yaşarken; Bakırköy Belediyesi, soykırıma
dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin
372 metrelik anma koşusuna ev sahipliği
yapacak. Bakırköy Belediyesi ve Türkiye
Bosna Sancak Derneği'nin birlikte orga-
nize ettiği anma koşusu 11 Temmuz
Pazar günü düzenlenecek. Yeşilköy'de
sabah 08.00'de kent meydanında start
alacak ve Florya Sahili'nden de geçerek
Yeşilköy'de sonlanacak. "Unutma, Unut-
turma" sloganı ile düzenlenecek anma
koşusuna isteyen tüm vatandaşlar katıla-
bilecek.

Srebrenica’da insanlık öldü

Srebrenica Soykırımı'nda hayatını kaybe-
denler için anma koşusunun tanıtım top-
lantısı Yeşilköy Spor Kulübü'nde yapıldı.
Toplantıya Bakırköy Belediyesi Başkan
Yardımcısı Cavit Ganiç, Türkiye Bosna
Sancak Derneği Başkanı Muhammed
Sancaktar, CHP İstanbul Başkan Yar-

dımcısı Şemside Yener ve çeşitli Balkan
dernekleri temsilcileri katıldı. Tarihteki bu
büyük trajediyi anmak isteyen herkesi Ba-
kırköy'e davet eden Bakırköy Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç yaptığı
açıklamada, “Bakırköy belediyesi ile
Bosna Sancak Derneği birlikte bir orga-
nizasyonla, Srebrenica’da hayatını kay-
beden ve bu sene 26’ncı yılında
andığımız Boşnak soykırımı, sadece bir
sonuçtu. Srebrenica’da en az 8 bin 372
vatandaşımız, hemşerimiz şehit edilmiş-
tir. Boşnak camiası için Balkan camiası
için utanç verici, dünyanın hiçbir yerinde
bir daha yaşanmaması için unutulma-
ması ve unutulmaması için bir organizas-
yon yapıyoruz. 11 Temmuz sabahı saat
8’de Yeşilköy’den başlayacak 8 bin 372
metrelik bir koşu yapıyoruz. Bu bir yarış
değil bu, sadece koşu. Herkes madalya
sahibi olacak. Herkes birinci. Burada bir
kupa olmayacak. Herkese katılımından
dolayı teşekkür ediyorum. Bizim burada
yaşanmış bütün acılar için ayrı ayrı etkin-
lik düzenlemek üzere hazırlıklarımız var.
Balkan camiasının bütün bileşenleri ola-
rak, uluslararası bir koşu olarak tanımla-
dık bu koşuyu. Burada amaç katılmak,
unutmamak. Dünyanın hiçbir yerinden
bu tür acıların tekrar yaşanmaması için
her şeyi yapmak amacımız. Srebreni-
ca’da insanlık öldü. Biz bu anlamlı orga-
nizasyonu geleneksel hala getirmek,

büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Unutturmamak gerekiyor

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı
Muhammed Sancaktar ise “11 Temmuz
1995. Tam 26 yıl oldu. Birleşmiş Milletler
tarafından güvenli bölge ilan edilen, Hol-
landalı askerler tarafından sözde korunan
bölgede soykırım suçu işlendi. Oluş şekli ve
zamanı itibariyle dünyanın en karanlık dö-
nemiydi. İşkence yapılarak öldürüldü in-
sanlar ve toplu mezarlara gömüldü. Her yıl
11 Temmuz’da cenaze namazı kılınıyor ve
cenazeler defnediliyor. Bugüne kadar 7 bin
kişinin kimliği tespit edildi. Ruhları şad
olsun. Uluslararası Adalet Divanı, adaletle
uzaktan yakından ilgisi olmayan bir ka-
rarla, sadece Srebrenica’da olanları soykı-
rım kabul etti ve Sırbistan’ı soykırımı
engellemekte yetersiz kalmakla suçladı. Bu
soykırım binlerce kişinin öldürüldüğü yer
değil, kültür yıkımının sembolüdür. Srebre-
nica binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil
şehir yıkımının sembolüdür. Büyük Sırbis-
tan hedefine ulaşmak isteyen Çetnik Sırp-
ları tarafından hesaplanarak
gerçekleştirilmiştir. Bu gerçek artık unutul-
mayacak, yok edilmeyecek bir yere erişmiş-
tir. Bosna Hersek’teki kardeşlerimiz ve
bizlerin hem tarihe hem de geleceğe karşı
sorumlulukları vardır. Bunu unutmamak ve
unutturmamak gerekiyor. Asıl önemlisi
soykırımın yaşanmaması için bilgelikle, bi-

linçle çalışmak gerekmektedir. Bu koşuda
atmış olduğumuz her adım, yaşanan bu
acıyı hiçbir zaman unutmayacağımızı ve
gerçek adalet sağlanana kadar takipçisi ola-
cağımızın işaretidir” açıklamasında 
bulundu.

Geleneksel hale gelecek

CHP İstanbul Başkan Yardımcısı Şemside
Yener de “Bu anlamlı koşuyu, yürüyüşü
düzenleyen Bakırköy Belediyesi’ne ve
Bosna Sancak Derneği’ne, Balkan camia-
sına çok teşekkür ediyorum. Bu çok büyük
bir acı. İnsanlık suçu. Bu koşunun düzen-
lenmesi çok önemli ve ilerleyen dönemlerde
geleneksel hale gelecektir” şeklinde
konuştu. DHA
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BAKıRKöy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Ba-
baoğlu ise bu çok önemli ve çok hassas konuda planlamalarla
ilgili paylaşımda bulunmak için bu toplantıyı düzenlediklerini
belirterek, “Spor siyaset üstü bir olgudur. Tüm kitleleri birleş-
tirir. Sporun birleştirici gücü tarihe de ışık tutar, yarınlara da
aydınlık yüzünü gösterir. yeni nesillere sağlıklı bir beden ve iyi
düşünen birey olmayı da sağlar. Şimdi de Bosna'da hayatını
kaybedenler için spor ruhu oluşacak” dedi. İkiyirmiüç Event
Organizasyon Danışmanlık Şirketi Başkanı Ozan Demir ise or-
ganizasyonla ilgili, “yeşilköy Kent ve Sanat Meydanından baş-
layacak, Florya sahil yönüne doğru koşulacak ve toplamda 8
bin 372 metre olacak. İster koşacağız, ister yürüyeceğiz. Der-
nekler üzerinden kayıtlar devam ediyor. yürüyüş ve koşuyu bi-
tiren herkese madalya ve katılımcı belgesi verilecek. Koşuyu
tedbirler alarak gerçekleştireceğiz” bilgilerini verdi.

İnsanlık dramının en
büyük soykırımlarından

olan Srebrenitsa'da 
(Srebrenica) öldürülen 

8 bin 372 Boşnak
vatandaş unutulmayarak,

bu acı tarihin yeni 
nesillere de

anlatılabilmesi için 
anma koşusu 

düzenleme kararı alındı.
Yeşilköy'de sabah

08.00'de kent
meydanında start alacak
ve Florya Sahili'nden de

geçerek Yeşilköy'de
sonlanacak. "Unutma,
Unutturma" sloganı ile
düzenlenecek anma
koşusuna isteyen tüm

vatandaşlar katılabilecek
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SİYASET ÜSTÜ BİR OLGU

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en
büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykı-
rımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala kanayan bir yara
olmaya devam ediyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebre-
nitsa şehrinin 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasın-
daki Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin akabinde
başlayan kanlı soykırım, sadece kurban yakınlarının değil,
tüm Boşnak milletinin de en derin yarası olarak kabul ediliyor.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz
1995'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic
komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü
soykırım, sadece Bosna Hersek'te değil, tüm dünyada acının
ve adalet arayışının sembolü haline geldi. Aradan neredeyse
çeyrek asır geçmesine rağmen, birçok soykırım kurbanının
cenazesine ulaşılamaması Srebrenitsa yarasının hala kapa-
namamasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Srebrenit-
sa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp
birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler
(BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnak-
lar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların
Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin
veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık böl-
gede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar
ise toplu mezarlara gömüldü.

KADIN, ÇOCUK, YAŞLI
HERKESİ KATLETTİLER

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA
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ORHAN iNANDI
YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’da 34 gün önce kaybolduktan sonra kendis-
inden haber alınamayan Gülen grubu ile ilişkili Sapat Okulları’nın kurucuların-
dan Orhan İnandı’nın MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildiğini söyledi

KIRGIZISTAN’DA Sapat okul bi-
nası önünde toplanan yüzlerce 
kişi oturma eylemi düzenlemiş 
ve Kırgız makamlarına çağrıda 

bulunarak Orhan İnandı’nın bulunma-
sını istemişti. Orhan İnandı’nın ortadan 
kaybolması sonrası Bişkek’teki Türk 
Büyükelçiliği ile ülkenin farklı kentlerin-
de de yine protestolar düzenlenmişti.

34 gündür kayıptı
İnandı’nın 1995 yılından beri 

Kırgızistan’da olduğu, 2001 yılından 
bu yana da Uluslararası Sapat 
Eğitim Kurumları başkanlığını 
yaptığı belirtildi.  Sebat Eğitim 
olarak 1992’de Kırgızistan’da faaliyet 
göstermeye başlayan kurumun, 
2017’de Kırgızistan’a devredildiği ve 
isminin Sapat olarak değiştirildiği 
kaydedildi.Geçtiğimiz günlerde AFP’ye 
konuşan İnandı’nın avukatı Talaygül 
Toktakunova, müvekkilinin 2012’de 
Kırgız vatandaşlığı aldığını söylemişti.

Fethullah Gülen’in yeğeni 
Selahaddin Gülen, mayıs ayı sonunda 
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 
operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye 
götürülmüştü.

LÜBECK Emiyet Müdürlüğü olayla 
ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 
3 Temmuz’da Mühlentor Meydanı’nda 
meydaba gelen olayda, 4 kişilik Türk 
ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma 
çıktı.Tartışma esnasında 51 yaşındaki 
Alman vatandaş Türk ailenin üzerine göz 
yaşartıcı sprey sıktı. Olayda  45 yaşındaki 
Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları 
hastaneye kaldırıldı Saldırgan ve eşinin, 

göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan 
bazı silahlar taşıdığı belirlendi.Silahlara 
el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan 
hakkında yaralama ve silah yasasını 
ihlalden soruşturma başlattı. Çift 
karakola götürüldü ancak tutuklamak 
için sebep bulunmadığı gerekçesiyle 
serbest bırakıldı. Polis, olayın yabancı 
düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin 
bulunduğunu açıkladı.

FAS yönetimi, yeni tip koronavirüs  
ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların 
ülkede üretilmesine yönelik Çin ile 
anlaşma imzaladı.

Fas resmi ajansı MAP’ın haberinde, 
Fas hükümetinin Çin Ulusal İlaç 
Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm 
şirketi ile Kovid-19 aşısı alanında iş 
birliği, Recipharm şirketi ile ülkede 
aşı üretim organizasyonu, Sinopharm 
ve Fas şirketi Sutima arasında da 

ortak Çin aşısı üretimine yönelik 3 
anlaşmanın imzalandığı aktarıldı. 
Tarafların ilk aşamada Fas’ta aylık 5 
milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesini 
planladığı kaydedildi. Haberde, Fas’ın 
bu anlaşmalar kapsamında yeterliliğini 
artırarak Kovid-19 ve diğer çeşitli aşıların 
üretimini hedeflediğine değinildi. Öte 
yandan aşı üretim projesinin ülkede 
500 milyon dolar civarında yatırım 
çekeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Almanya’nın Lübeck kentinde Türk bir aileye ırkçı saldırı yapıldığı bildi-
rildi. 51 yaşındaki saldırgan Alman Polisi tarafından yakalandı fakat 

tutuklama için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı

TÜRK AiLEYE
IRKÇI SALDIRI

Fas ve Çin anlaştı

Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 
mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı düştü. Yeri 

belirlenen uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti

Rusya’da yolcu
UÇAĞI DÜŞTÜ

RUSYA’DA irtibatın 
kesildiği, içinde 22 
yolcu ve 6 mürettebatın 
bulunduğu AN-26 tipi 
yolcu uçağına ait enkaz 
Kamçatka bölgesinde 
tespit edildi.Interfax haber 
ajansı, 28 kişiyi taşıyan 
uçaktaki herkesin hayatını 
kaybettiğini aktardı. Rusya 
Acil Durumlar Servisi, 
“Bağlantının kesildiği AN-
26 tipi uçak deniz düştü, 
uçağın yeri belirlendi” 

ifadelerini kullandı. 
Rus haber ajanslarının 
Rusya’nın Acil Durumlar 
Bakanlığının bölgedeki 
basın servisine dayanarak 
verdiği haberde, Kamçatka 
bölgesinde Petropavlovsk-
Kamçatki kentinden Palana 
kentine yolcu taşıyan 
AN-26 tipi bir uçağıyla 
planlanan zamanda iletişim 
kurulamadığı VE havanın 
çok bulutlu olduğunun 
bilgisi aktarıldı.

TALIBAN’IN gelecek aya 
kadar Afgan hükümetine 
yazılı bir barış teklifi sunmayı 
planladığı öne sürüldü. Afgan 
hükümetinin iddiası gözleri 
yeniden Talibana çevirdi

Taliban militanlarının 
Afganistan’ın kuzeyine iler-
lemelerinin ardından Pazar 
günü 1.000’den fazla Afgan 
güvenlik personeli Tacikis-
tan’a kaçarken, onlarcası da 
radikal İslamcı militanlar 
tarafından esir alınmıştı. Ta-
liban’ın kuzeye hızla ilerleme-
sinden dolayı yüzlerce Afgan 
güvenlik birimi ülkeyi terk 
etmişti. ABD, ülkedeki tüm 
yabancı askeri birliklerin 11 
Eylül’de ülkeden çıkartılması 
planı kapsamında Afganis-
tan’daki ana üssünü resmi 
olarak boşaltmıştı. ABD’nin 
ana üssünü boşaltmasından 
iki gün sonra Pazar günü geri 
çekilen Afgan asker sayısı şu 
ana kadarki teyit edilen en 
yüksek sayı oldu. ABD’nin 

Bagram Hava Üssü’nü Afgan 
ordusuna bırakması Tali-
ban’ın yeni bölgeler üzerinde 
hakimiyet elde etme hızını 
arttırırken, Taliban liderleri 
uzun süre kesintiye uğratılmış 
olan görüşmeleri geçen hafta 
Afgan hükümet temsilcileriyle 
Katar’ın başkenti Doha’da 
yeniden başlatmıştı.

Barış görüşmeleri 
hızlanacak

Taliban Sözcüsü Zabihul-
lah Mujahid, “Önümüzdeki 
günlerde barış görüşmeleri ve 
süreci hızlandırılacak. Bunun 
önemli bir aşamaya varması 
bekleniyor. Doğal olarak barış 
planıyla ilgili olacak. Her iki 
taraf da yazılı barış planlarını 
paylaştıktan sonra bu aşama-
ya varılması muhtemelen bir 
ay sürecektir. Her ne kadar 
(Taliban olarak) savaş mey-
danında üstünlüğe sahip olsak 
da, görüşmeler ve diyalog ko-
nusunda çok ciddiyiz” dedi.

Taliban barış
teklif edecek mi?

Çin’in Wuhan kentinden 2019 yılının 
Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa 

sürede dünyaya yayılan corona virüsü 
salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 

4 milyonu aştı. Virüse bugüne kadar 
180 milyondan fazla kişi yakalandı

YETKILILER bazı ülkelerin gerçek ra-
kamları gizlemesi, bazı ülkelerdeyse test ve 
sağlık hizmetleri sıkıntısı nedeniyle corona 
virüsü kaynaklı can kayıplarının tespit 
edilemediğini belirterek gerçek can kaybı-
nın çok daha fazla olduğunu ifade ediyor. 
Bugüne kadar yaklaşık 35 milyon vakanın 
tespit edildiği ABD, tüm dünyada en çok 
vaka görülen ülke oldu. ABD, aynı zaman-
da 605 bin 567 can kaybıyla salgın nede-
niyle en çok ölümün görüldüğü ülke. Son 
günlerde dünya üzerinde etkili olan Delta 
varyantının çıkış noktası olan Hindistan’da 
resmi verilere göre 31 milyona yakın kişi 
enfeksiyona yakalandı, 403 bin kişi de ha-
yatını kaybetti. Ancak 1 milyarın üzerinde 
nüfusa sahip ülkede özellikle kırsal ke-
simlerde vaka ve can kaybı sayılarının çok 
yüksek olduğu, bunların tespit edilemediği 
de ifade ediliyor. Salgının en çok etkilediği 
üçüncü ülke ise Brezilya oldu. Özellikle 
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını 
küçümseyen ve reddeden açıklamalarıyla 
gündeme geldiği ülkede bugüne kadar 19 
milyona yakın vaka görülürken 525 binden 
fazla kişi de hayatını kaybetti.

Avrupa birincisi Fransa
Salgının ilk günlerinde her ne kadar 

özellikle İtalya’da vaka sayılarında patla-
ma yaşansa da bugün itibariyle Avrupa 
kıtasında en çok vaka görülen ülke Fransa 
oldu. Fransa’da bugüne kadar 5 milyon 780 
binden fazla vaka tespit edildi. Ülkede 111 
binden fazla kişi de corona virüsü nedeniyle 
hayatını kaybetti. Avrupa’da vaka sayıların-
da Fransa’yı İngiltere ve daha sonra İtalya 
takip etti. Avrupa’da can kaybı sıralamasın-
da ise 128 binden fazla ölümle İngiltere ilk 
sırada yer aldı. Rusya, halen dünyada Hin-
distan’dan sonra günlük olarak en çok vaka 
görülen ülkeler sıralamasında yer alıyor. 

Kritik bir eşik
DAHA AŞILDI
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M üzik, birçok insanın vazgeçilmezi.
Ruh hali de müzik seçiminde ol-
dukça etkili. Hareketli veya daha

yavaş müzikler dinleyerek insanlar ruh ha-
lini belli edebiliyor. Ancak müzik dinlerken
ruhumuz ve bedenimiz de dinleniyor.
Beden ve ruh sağlığını müzik dinlemek
olumlu yönde etkiliyor.İşte müzik dinleme-
nin faydaları:

Kalbe iyi gelir

Müzik ruhun gıdası olduğu kadar kalbin de
gıdası. Hastalıkların iyileşmesine yardımcı
olan müzik, kalp rahatsızlıklarının da tedavi
sürecini hızlandırabiliyor. Kalp ritimlerini
normalleştiriyor, tansiyonu düzene sokuyor. 

Ağrıları dindirir, hafifletir 

İyi ağrı kesici olan müzik, ağrıların hafifle-
mesi ve dinmesinde önemli rol oynar. Özel-
likle sebebi bilinmeyen bazı ağrıların sadece
müzikle dindiğinin görüldüğü olmuştur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Müzik, bağışıklık sisteminizde önemli rol

oynayan bir hücrenin miktarını artırabiliyor.
15 dakika müzik dinlemek hücreleri olumlu
yönde etkiliyor ve bu sayede bağışıklık siste-
miniz güçleniyor, gelişiyor.

Ezberlemeye ve öğrenmeye
yardımcı olur

Araştırmalarla kanıtlanmış gerçeklerden
biri de müzik dinlemenin ezberlemeye ve
öğrenmeye yardımcı olmasıdır. Buna mo-
zart etkisi de denir. Öğrencilerin ders ça-
lışma esnasında klasik müzik dinlemeleri
çalıştıkları konuyu daha rahat öğrenmele-
rini sağlıyor.

Daha mutlu hissettirir

Müzik dinlemek, ruhunuza, ruh sağlığınıza
iyi gelir. Müzik dinleyerek kendinizi daha
mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Hatta
bazı psikolojik hastalıkların çözümlenmesi
için müzikle tedaviler uygulanabiliyor.

Öfkeyi azaltır ve sakinleştirir

Müzik dinlemek stres kontrolünde de ol-
dukça etkilidir. Kişiyi sakinleştirir ve öfkesini

azaltır. Örneğin; trafikte sakin ve yavaş mü-
zikler dinlemek, sevdiğiniz müzikleri dinle-
mek öfkeyi azaltır ve daha kolay bir
yolculuk geçirmenizi sağlar.

Odaklanma gücünü artırır

Müzik dinlemek zihni uyanık tutar ve kon-
santrasyonu artırır. Odaklanma problemi
yaşadığınız anda müzik dinleyerek odak-
lanma gücünüzü arttırabilirsiniz.

İştah kontrolüne yardımcı olur

Müzik dinlemenin diğer bir faydası
ise iştah kontrolüdür. Yapılan bir
testte klasik veya caz müzik çalan
bir restoranda müşteriler
müzik dinlerken daha az
yemek tüketmişler ve or-
tamdan daha fazla
zevk almışlardır.

Rahat bir
uyku sağlar

Yapılan bir
araştır-

maya göre, uykuya dalmakta ve 
rahat bir uyku uyumakta zorluk 
yaşayan insanlar müzik dinleyerek bu
sorunun üstesinden gelebiliyor. 
Müzik, kişinin uykuya dalmasını
kolaylaştırıyor ve uyku sorunla-
rına birebir çözüm 
oluyor.

MUZIKLE YASAYIN
STRESSIZ YASAYIN

Bilim insanlarının yıllardır

sürdürdüğü araştırmalar müzik 

dinlemenin insan sağlığına hem

fiziksel hem de ruhsal olarak katkı

sağladığını ortaya koyuyor. 

Sırt ağrısından uyku kalitesine,

beslenme bozukluklarından kaygı

ve stres sıkıntılarına kadar birçok

rahatsızlığın giderilmesine 
yardımcı olan müziğin 

bilimsel olarak ispatlanmış
yararlarını listeledik. 

Darüşşafaka destek bekliyor
Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk ve köklü kuruluşlarından Darüşşafaka

Cemiyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle eğitimde fırsat eşitliği 
misyonuna katkı sağlamak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.

158 Yıldır eğitimle
yaşamları değiştiren
darüşşafaka Cemiyeti,

bu bayram da eğitimin olmazsa
olmaz olduğuna inananları bağış
yapmaya davet ediyor. Kurban
Bayramı’nda darüşşafaka Cemiye-
ti’ne bağış yapan hayırseverler, an-
nesi veya babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, 1.000’e
yakın öğrencinin ihtiyaçlarına des-
tek olabilecek. Öğrencilerinin et ih-
tiyacını yıl boyu yapılan adak
bağışlarıyla karşıladığı için Kurban
Bayramı'nda vekaleten kesimli kur-
ban bağışı kabul edemeyen darüş-
şafaka Cemiyeti'ne, annesi veya
babası hayatta olmayan çocukların

eğitimine destek olmak isteyen ha-
yırseverler “bayram bağışı”nda
bulunabiliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçları için
harcanacak

Bu yıl bayram bağışı için önerilen
tutar 1.100 Tl olmakla birlikte ha-
yırseverler, darüşşafaka'ya dilediği
tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak
bağışlar, bugün darüşşafaka eğitim
Kurumları çatısı altında eğitim
alan, 1.000’e yakın annesi veya ba-
bası vefat etmiş çocuğun başta
eğitim olmak üzere beslenme, ba-
rınma ve diğer ihtiyaçlarının (eği-
tim malzemeleri, sağlık, kıyafet,
cep harçlığı, sosyal ve kültürel akti-

viteler vs.)  karşılanması için 
kullanılacak. 

72 ilde 905 çocuk

darüşşafaka’nın 1863 yılında bu
yana “eğitimde fırsat eşitliği” mis-
yonuyla babası ya da annesi ha-
yatta olmayan, maddi olanakları
yetersiz, yetenekli çocuklara nite-
likli eğitim olanağı tanıdığını belir-
ten darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem,
“Bugün ülkemizin 72 ilinden sı-
navla aramıza katılan, 905 çocuğu-
muza hem şefkatli bir yuva hem de
çağın en ileri eğitim fırsatını hayır-
sever halkımızın ve kurumlarımızın
desteğiyle sağlıyoruz. çocuklarımız

ortaokuldan başlayarak liseden
mezun oluncaya kadar sekiz yıl bo-
yunca okulumuzda tam burslu, ya-
tılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor.
Üniversite eğitimleri boyunca da
burs desteğimizi sürdürerek, 12 yıl
boyunca çocuklarımızın eğitim ha-
yatlarını destekliyoruz. Tıpkı bir
ebeveyn gibi” dedi.darüşşafa-
ka’nın vekaleten kesimli kurban ba-
ğışı kabul edemediğini ifade eden
Öktem, “Bununla birlikte bu özel
dönemde öğrencilerimize bayram
hediyesi olarak ‘eğitim’ vermek is-
teyen hayırseverler destekleriyle
158 yıldır yaşattığımız eğitimde fır-
sat eşitliğine güç katabilir.” diye
görüşlerini dile getirdi. 

Duman, Park’da 
sahne alacak
KüçükÇiftlik Park, kapılarını Türkiye’nin en büyük rock müzik gruplarından
Duman ile açıyor. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile İstanbullulara yüzdeyüz müzik
keyfi yaşatmaya hazırlanan Duman, aylar sonra ilk konserini verecek.

KüçüKçiftliK Park pandemi-
den bu yana ilk kez kapılarını
müzik için açıyor. Park’ta Rock

konser serisi, 9-10 Temmuz’da Duman ile
başlıyor. Aylar sonra ilk İstanbul konserini
vermeye hazırlanan Duman; sanat, eğlence
ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstan-
bullular için muhteşem bir sahne organizas-
yonu ile geri dönüyor. Rock müziğin başarılı
grubu sevilen parçalarıyla hayranlarıyla
özlem giderecek. Konser öncesinde ise rock
müzik camiasının sevilen ismi

gazeteci&yazar Barış Akpolat DJ kabininde
olacak. Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi
ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği
tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak
sınırlı sayıda kapasite ile ağırlayacak. Park’ta
Rock konser serisi en sevilen rock müzik
gruplarının konserleriyle devam edecek. 
Park’ta Rock Konser Takvimi:
9 Temmuz Cuma - Duman
10 Temmuz Cumartesi - Duman
30 Temmuz Cuma - maNga
31 Temmuz Cumartesi - Pentagram
13 Ağustos Cuma - Gripin

SON GÜN 
10 Temmuz
Puruli Kültür Sanat tarafından
çevrim içi ve fiziksel gösterimler
ile 11-17 Ekim 2021 tarihleri
arasında dokuzuncu kez
düzenlenecek olan Engelsiz
Filmler Festivali’nin bu yıl ilk
kez düzenleyeceği Kısa Film
Yarışması’nın başvuru süreci 
10 Temmuz'da sona eriyor. 

Genç ve yaratıcı yönetmenlerin çektiği
kısa film örneklerini Festival seyirci-
siyle buluşturacak olan Kısa Film Ya-

rışması, türün gelişimine katkı sağlayarak bu
alandaki üretimin ilerleyen yıllarda daha da art-
masına olanak sağlayacak.Festival kapsamında
kısa filmlerin sanatsal gücünü seyirci, genç yönet-
menler ve sinema profesyonelleri arasındaki diya-
logla bütünleştirecek olan Kısa Film Yarışması,
yeni bakış açılarını beyazperdeye yansıtacak. Si-
nemanın birleştirici ve evrensel gücünden ilham
alarak tema kısıtlaması olmaksızın kurmaca ve
animasyon türünde tüm dünyadan kısa filmlerin
katılımına açık olacak Yarışma’ya başvurular 10
Temmuz günü sona erecek.

2 Ağustos da açıklanacak

Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021 yapımı
kısa filmlerin kabul edildiği Yarışma’ya filmfree-
way.com üzerinden başvurulabilecek. Finale kala-
rak Festival programında yer alacak filmler ise 2
Ağustos 2021tarihinde açıklanarak en İyi Film, en
İyi Yönetmen ve en İyi Senaryo ödülleri için jürinin
karşısına çıkacak. Festival izleyicileri ise verdikleri
oylarla Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini belirleye-
cekler. Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinlik-
lerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı
seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği
engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye
www.engelsizfestival.comadresinden ulaşılabilir.
Festival kapsamında gerçekleştirilecek Kısa Film
Yarışması’na başvurular ise filmfreeway.com üze-
rinden yapılabilir.



BAŞANTRENÖRÜ Ergin Ataman, 
Corendon Airlines’ın sosyal 
medya kanalındaki Sport 
Talks programına 

konuk oldu. Euroleague 
şampiyonluğuna çok 
büyük emek verdiklerini 
söyleyen Ataman, 
“Anadolu Efes Spor 
Kulübü olarak 
EuroLeague 
şampiyonluğu için 
çok büyük emek 
verdik. Özellikle 
2019 yılında ilk 
kez oynadığımız 
EuroLeague 
finalinden sonra 
şampiyonluk 
hep bizim 
kafamızdaydı. 
Finale tekrar 
ulaşacağımıza 
emindik. Geçtiğimiz 
sezon ise pandemi 
sebebiyle sezon iptal 
oldu EuroLeague’de. 
Pek çok organizasyon 
oynanırken EuroLeague 
oynanmadı. Ancak bunu 
da 2020 – 2021 sezonu için bir 
motivasyon kaynağı olarak kullandık. 
İki sezondur hep şampiyon olacağımızı 
söyledik” diye konuştu.

Beklenti çok arttı
Pandemi döneminde gelen şampiyon-

lukların daha özel bir yere sahip olduğunu 
söyleyen Ergin Ataman, “Bu durum bizimle 
ilgili beklentinin çok artmasını da sağladı. Bu 
beklentiyi karşılayabilmek, Türkiye’de o sevin-
ci görmek harika duygular yaşattı. Halkımızda 
pandemiden dolayı doğal olarak bir negatif 
his vardı, böyle bir dönemde bu şampiyonluğu 
kazanmak daha da özeldi. Ayrıca bu başarının 
baş aktörleri arasında Türk sporcuların da 
olması çok güzeldi. Ülkede böyle bir sevinç 
yaşanmasından dolayı çok mutluyum. Ülkede 
yarattığımız pozitif atmosfer, bizim için şam-
piyonluktan daha değerli” ifadelerini kullandı.

Ciddi katkıları var
Kazandıkları başarılarda Corendon 

Airlines’ın da büyük katkısının olduğunu 
söyleyen Ataman, “Biz bu sezona kadar 
hep tarifeli uçaklarla seyahat ediyorduk. 
Bu pandemi döneminde, bu kadar yoğun 
tempoda Corendon Airlines’ın bize takım 
uçağı desteği vermesi çok değerliydi. Biz 
EuroLeague’de 41 maç sonunda bu başarıya 
ulaştık ve her gidişimizde, gelişimizde 
Corendon Airlines ile birlikte bir aile gibi 
olduk. Özel uçuş yapmanın oyuncularımızın 
sakatlıklardan uzak kalmasına da çok pozitif 
etkileri oldu. Gerçekten değer ortağımız 
oldular. Ayrıca bize uğurlu da geldiler” 

şeklinde konuştu.

Büyük sorumluluk
Ergin Ataman, gelecek sezonla ilgili olarak 

ise, “Tabii ki sporda sürdürülebilirlik 
çok önemli. Avrupa ve Türkiye 

şampiyonluğu üzerimizde daha 
da büyük sorumluluk yaratacak. 

Çünkü şampiyonluğumuzu 
korumak istiyoruz. Ayrıca gelecek 
sezon taraftarlarımızla da 
tekrar buluşacağız. Şampiyon 
bir takım olarak taraftarla 
buluşmak harika olacak. 
Deplasman maçlarında ise 
rakiplerimizin taraftarları 
tarafından şampiyon olarak 
karşılanacağız” açıklamasında 
bulundu.

Cesaret ve özgüven
Kariyerindeki başarıların 

sebebini üç kelime ile özetleyen 
Ataman, “Kariyerim boyunca 

elde ettiğim tecrübeler benim için 
çok öğretici oldu. Özellikle yıldız 

oyuncularla çalışma ve kadrodaki 
oyuncuları yıldız haline getirme 

noktasında bundan hep yararlandım. 
Başarıya ulaşmak için tecrübenin yanı sıra 
cesaret ve özgüvene de sahip olmalısınız. 
Ayrıca en önemli hususlardan biri de 
adanmışlık. Yaptığınız işi iş olarak görmemek 
ve bunu hayat tarzı olarak benimsemek çok 
kritik” ifadelerini kullandı.

Yeni hedeflerim olacak
Ergin Ataman, hayat mottosunu ise “Hedef-

ler bitmez, hiçbir zaman tatmin olma. Avrupa 
şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, yılın 
koçu seçilme gibi duygular çok güzel ama kısa 
tatilinin ardından durmak olmayacak. Hep 
yeni hedeflerim olacak” şeklinde açıkladı. Öte 
yandan deneyimli başantrenör, sakin müzikleri 
tercih ettiğini söyleyerek “Daha çok dinlendirici 
müzikleri seviyorum. Genellikle lounge tarzı. 
Uçuşlarda ise birinci tercihim Andrea Bocelli. 
Türk müziği olarak da Sezen Aksu ve Kenan 
Doğulu’nun favori parçalarını dinliyorum. Mü-
zik her zaman hayatımın içinde” diye konuştu.
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HiÇBiR ZAMAN
TATMiN OLMA!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Tabii ki 
sporda sürdürülebilirlik çok önemli. Avrupa ve 

Türkiye şampiyonluğu üzerimizde daha da 
büyük sorumluluk yaratacak. Çünkü şampi-
yonluğumuzu korumak istiyoruz” dedi. Ata-
man, “Hedefler bitmez, hiçbir zaman tatmin 

olma. Hep yeni hedeflerim olacak” dedi

Antrenörlük kariyerinde Aydın Örs’ün çok büyük emeği olduğunu söyleyen 
Ataman, “Kuşkusuz antrenörlük kariyerimde destekçilerim oldu. Bunların 

başında da efsane isim Aydın Örs geliyor. Onunla birlikte Anadolu Efes’te 7 sene 
boyunca çalıştım ve ondan eğitim aldım. İlk baş antrenörlük deneyimimde Ercüment 

Sunter’in de çok değerli katkıları oldu. Ancak bunlar torpil olarak algılanmasın. Çünkü 
hem İtalya’da hem de Türkiye’de elde ettiğim başarılar sayesinde hep kulüpler bana 

teklifte bulundular” şeklinde konuştu.

AYDIN ÖRS
BiRiNCi SIRADA

ERGIN ATAMAN, günlük rutinleriyle 
ilgili ise “Normal günleri sakin geçirmeye 
çalışıyorum. İstanbul gibi güzel bir 
şehirde yaşamak da bunu kolaylaştırıyor. 
Kahvaltıdan sonra biraz yürüyüş 
yaparım, sonrasında evde çalışırım. 
Antrenmanlardan yarım saat, bir saat önce 
kulübümüze giderim. Evde çalışmak benim 
için çok daha verimli. Antrenmanlardan 
sonra ise arkadaşlarımla buluşmaya çalışır, 
programım yoksa da evde dinlenirim. 
Akşamları ise maç izleyip çalışmayı 
sürdürürüm. Boş günlerde ise mümkünse 
şehir dışı seyahatler yapmaya çalışıyorum. 
Özellikle sıcak havalarda tüm gün denize 
girmek beni çok rahatlatıyor. Yüzmeyi, 
denizi çok seviyorum. Soğuk dönemlerde 
ise iki-üç günlük boşluğum varsa 
yurtdışında dağ havası alabileceğim yerleri 
tercih ediyorum” dedi. - DHA

SAKİN OLMAYA
ÇALIŞIYORUM

YAĞLI Güreş Düzenleyen 
Kentler Birliği Başkan Danışmanı 
Mehmet Çelik, birlik olarak amaç-
larının sadece yağlı güreşi tanıt-
mak olmadığını ayrıca ülkenin 
tanıtılması ve oluşan değerlerin 
gelecek nesillere aktarılması konu-
sunda da büyük bir görevlerinin 
olduğunu vurguladı.

Yağlı Güreş düzenleyen 
belediyeleri bir araya getiren ve 
kentler arası Yağlı Güreş spo-
runun organizasyonu yönünde 
eşitsizlikleri azaltmak, sürdürüle-
bilir, geleneksel değerleri kuşaktan 
kuşağa aktarmak ve sporun ulusal 
ve uluslararası organizasyonlarda 
uygulanabilirliği konusunda çalış-

malar yapmak amacıyla kurulan 
“Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler 
Birliği” çalışmalarını sürdürüyor. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
Edirne Büyükşehir Belediyesi’nin 
yanı sıra, Elmalı Belediyesi ve 
Beyağaç Belediyesi’nin kurucu-
luğunu yaptığı birliğin Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nden Sa-
karya Büyükşehir Belediyesi’ne 
kadar yaklaşık 52’ye yakın üyesi 
bulunuyor. Misyonları hakkında 
bilgi veren Yağlı Güreş Düzen-
leyen Kentler Birliği Başkan Da-
nışmanı Mehmet Çelik, Kırkpınar 
değerlerini yaşatmanın ve gelecek 
nesillere aktarmanın önemine 
vurgu yaptı. 

GÖREVİMİZ BÜYÜK

MEDIPOL 
Başakşehir’in 
yeni transferleri 
Peter Zulj ve 
Ahmed Kutucu, 
takımı başarıya 
taşımak için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını 
söyledi. Kutucu, 
“Çok çabuk 
kaleye giden bir 
oyuncuyum, 
şutlarıma güve-
niyorum” dedi. 

Süper Lig 
ekibi Medipol Başakşehir, ku-
lüp tesislerinde yaptığı idman-
la yeni sezon hazırlıklarına 
başladı. Antrenmandan önce 
turuncu-lacivertlilerin iki yeni 
transferi gazetecilere açık-
lamalarda bulundu. Geçen 
sezonun ikinci yarısını Gözte-
pe’de kiralık geçiren orta saha 
oyuncusu Peter Zulj, Türki-

ye’de kaldığı 
için mutlu ol-
duğunu belirt-
ti. Belçika’nın 
Anderlecht 
takımından 
transfer edilen 
28 yaşındaki 
Avusturyalı 
futbolcu, 
Başakşehir’in 
başarısında 
pay sahibi ol-
mak istediğini 
vurguladı ve 
şunları kaydet-

ti: “Transferimde emeği geçen 
tüm yöneticilere de teşekkür 
ediyorum. Büyük, şampiyon 
bir takıma geldim, bunun 
heyecanını yaşıyorum. Bir an 
önce takımla çalışmaya başla-
mayı dört gözle bekliyorumç 
Tek amacım Başakşehir’in 
başarılı olması adına müca-
dele etmek” diye konuştu.

SAKARYA’DA yarın 
başlayacak olan ve 48 
ilden 200 kişinin katıldığı 
Türkiye Gençler ve Büyükler 
Wushu Şampiyonası’nda 
Bağcılar Belediyesi Spor 
Kulübü’nden 11 sporcu yer 
alıyor. Türkiye Wushu Kung 
Fu Federasyonu tarafından 
Sakarya’da Türkiye 
Gençler ve Büyükler Wushu 
Şampiyonası düzenleniyor. 
Serdivan Spor Salonu’nda 
gerçekleşecek organizasyon 
6 Temmuz Çarşamba 
günü (yarın) başlayacak. 
48 ilden 200 sporcunun 
iştirak ettiği turnuvaya 
Bağcılar Belediyesi Spor 
Kulübü’nden de 11 
kungfucu katılıyor.

Hedef Avrupa
Pandemi önlemlerinin 

alındığı salonda mindere 
çıkacak erkek ve kadın 
sporcular wushu taolu, 

sanda, light sanda ve tui 
shou alanlarında mücadele 
verecek. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı 
da bir hafta sürecek 
müsabakalarda ter dökecek 
olan sporculara başarılar 
diledi.

14 Temmuz’da sona 
erecek olan turnuvada 
dereceye girenler, 2 Ekim’de 
Bulgaristan’da düzenlenecek 
olan Avrupa Şampiyonası’na 
gidecek takımın kadrosuna 
dahil olacak.

Şutlarıma çok
güveniyorum

11 KUNGFUCU
mindere çıkıyor
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Serdar Dursun, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’de oynamak uzun 
yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey 

iyi geçer. Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim” ifadelerini kullandı

TRANSFERI sessiz sedasız 
açıklandıktan sonra Fenerbahçe 
camiasının en çok merak ettiği 
isimlerden biri olan Serdar Dursun, 

Topuk Yaylası kampında basın mensupları 
ile bir araya geldi. “Fenerbahçe’de 
oynamak uzun yıllardır beklediğim bir 
şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin 
farkındayım” diyen Dursun, “İnşallah 
her şey iyi geçer. Buraya oturmaya değil 
formayı sırılsıklam yapmaya geldim. Pes 
eden biri değilim. Mücadeleci bir yapım 
var. Uzun boyuma rağmen teknik bir 
oyuncuyum. Bitiriciliğim iyidir. Arada 
daha geriye gelip oyun kurma özelliğim 

vardır. Bazen enteresan gollerim de oluyor. 
Son yıllara bakarsak Fenerbahçe’de bir 
forvet problemi vardı. Ben de mücadele 
edip çalışacağım. Allah nasip ederse 
gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak 
istiyorum” açıklamasında bulundu.

Ali Koç bana inandı
İnanılmaz heyecanlı aylar yaşadığını 

belirten Dursun, “Eski kulübüm 
Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren 
boş oyuncu konumundaydım. La Liga, 
Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse 
her yerden teklif aldım. Birçok teklif geldi. 
Bundesliga, Serie A, neredeyse her yerden. 

Türkiye’ye ilk önce sıcak bakmıyordum 
ama Fenerbahçe olunca benim için farklı 
oldu. Ali Koç bana çok inandı” dedi.

Serdar Dursun açıklamasının sonunda, 
“Gol olarak bir rakam vermek bence 
doğru değil. Ben de her maç gol atmak 
istiyorum. Çok maçımız olacak. Bir rakam 
söylemeyeyim, sezon sonunda olursa 
‘Aklımdaki buydu’ derim. Vitor Pereira’ya 
karşı 1860’da oynamıştım. Hocaya karşı 
da gol atmıştım. Hocamız beni çok 
etkiledi. Hocamız bize, “Fenerbahçe’nin 
büyüklüğünün herkes farkında olmalı, 
buraya şampiyonluk için geldim, boşuna 
değil” diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA 
GELDİĞİMİN FARKINDAYIM

OTURMAYA
GELMEDiM!

Serdar Dursun, “EURO 2020 geride kalıyor. 
Her Türk futbolcu gibi ben de milli takımda olmak 

isterdim ancak olmadı. Hocanın kararı, saygı duymak 
gerekiyor. Kendimi burada ispatlarsam, sıradaki 

maçlarda milli takımda olabilirim” dedi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

ŞANLIURFA’YA bağlı kırsal 
Güncü Kepesi Mahallesinde 
yaşayan Ali ve Emine Akpınar 
çiftinin Konuklu İmam Hatip 
Ortaokulu 9’uncu sınıf öğrencisi 
olan kızları Merve Akpınar, 
geçtiğimiz günlerde Hentbol Fe-
derasyonu’nun davetlisi olarak 
Ankara’ya gitti. Burada DHA’ya 
yaptığı açıklamalarla dikkatleri 
üzerine çeken küçük kız, “Sen 
kızsın, şort giyemezsin, erkek-
lerin yanında oynayamazsın, 
oran buran görünür” diyerek 
çevre beni dışladı. Sonra ben de 
‘Hayır, ben neden oynamaya-
yım?’ dedim. O zaman kendime 
bir söz verdim. Başta Türkiye 
ve ‘köyümdeki kız çocuklarının 
kaderini değiştireceğim ve sesi 
olacağım’ diye. Hem kendi mes-
lek sahibi olup onu yapacağım, 
hem de spora devam edeceğim 
ki onların o ön yargılarını yıka-
yım. Ondan hep spora devam 
ettim, bırakmayı da hiç düşün-
müyorum” demişti. Şanlıur-
fa’da zorluklar altında hentbola 

devam ettiğini anlatan Merve 
Akpınar, şunları söyledi:

“Kısa sürede bu kadar 
başarılı olacağımı tahmin et-
miyordum. Hentbol sporunu 
hiç bırakmayacağım. Bununla 
birlikte derslerimi de ihmal et-
meyeceğim. Bu sporla Bayram 
Kaplan hocamızın sayesinde 
tanıştım. Sıkı ve zorlu bir çalış-
manın ardından buraya kadar 
geldik. Antrenmanlara özel 
kıyafetim olamadığı için gün-
lük elbiseler giyiyordum. Uzun 
kollu elbiseler giyiyordum. 
Çevrede laf söz olmaması için 
bacak ve kollarımızı örtüyor-
dum. Ben artık bölgemdeki kız 
çocuklarının sesi ve umudu 
olacağım. Ben sadece Merve 
değilim. Ben Çukurova’da 
pamuk toplayan Fatma’yım, 
ben Harranlı Şemsi’yim, ben 
Karadeniz’de fındık toplayan 
Tuğba’yım. Yani ben, kız ço-
cuklarının umuduyum. Ben 
tüm Türkiye’deki kız çocukları-
nın sesi olmak istiyorum.”

Şanlıurfa’da toprak sahalı okul takımında hentbol oynayan 
9’uncu sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, uğradığı 

cinsiyet ayrımcılığına rağmen bölgesindeki ön yargıları yıkan 
açıklamasıyla Türkiye’de büyük yankı buldu. Hem evde 

annesine yardım ederek, hem de hentbolda başarı elde eden 
Merve Akpınar’ın açıklamalarının ardından telefonları susmuyor

Genç Merve’nin
kaderi değişti

Ampute futbol
bizden sorulur!

AFYONKARAHISAR’DA kamp yapan 
Ampute Milli Futbol Takımı’nın Teknik 
Direktörü Osman Çakmak, “Dünyada 
ampute futbol bizden sorulur. Önü-
müzde Avrupa Şampiyonası var. 10 
ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 
ülke arasında başarımızın tesadüf olma-
dığını göstermek ve o çıtayı yükseltmek 
için çalışıyoruz” dedi

Ampute Milli Futbol Takımı, Af-
yonkarahisar’da kampa girdi. 3- 14 
Temmuz tarihleri arasında kentteki bir 
termal otelde Belediye Başkanı Meh-
met Zeybek’in misafiri olarak kalacak 
Ampute Futbol Milli Takımı, 6 teknik 
ekip ve 25 sporcuyla Kocatepe Spor 
Kompleksi’nde antrenmanlarına başla-
dı. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik 
Direktörü Osman Çakmak, Avrupa 
Şampiyonası’nın devam ettiğini belir-
terek, “Biz ülke olarak erken elendik, 
gruplardan çıkamadık. Herkesin gözü 
bizim üzerimizde. Bizim başarılı olma-
mız lazım. ‘Bizim Çocuklar’ dediler, biz 
de kendi aramızda gazi olarak, ‘Bizim 
Aslanlar’ diyoruz. Çok istedik başarılı 
olalım diye çok iyi bir jenerasyonumuz 
vardı ama olmadı” dedi.

MILLI yüzücü Derin Toparlak, 
Rusya’nın Tomsk şehrinde düzenlenen 
CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya 
Şampiyonası’nda şampiyon oldu. 29 
ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme 
Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 
Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu 
olan milli yüzücü Derin Toparlak, 
paletli yüzme 1500 metrede 12:38:27’lik 
derecesiyle şampiyon olarak Türkiye’nin 
yüzme ve paletli yüzme dünya 

şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti 
ve su sporlarında adını tarihe yazdırdı. 
Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül yaptığı 
açıklamada, sporcularından 800 metre 
dünya şampiyonluğunu beklediklerini 
söyledi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu da milli yüzücüyü kutlayarak, 
“Derin bizim her zaman gururumuz 
olmuştur. Ondan 800 metrede de dünya 
şampiyonluğu bekliyoruz” dedi. - DHA

Bin 500 metrede
dünya şampiyonu



İ stanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İs-
tanbul Ticaret Odası arasında yapılan pro-
tokolle İstanbul'da 5 ayrı okulda tasarım

beceri atölyesi açıldı. 5 okulun açılış töreni
video konferans üzerinden Fatih Topkapılı
Mehmet Bey İlkokulu'nda yapıldı. Açılış prog-
ramına İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

Öğrenciler için önemli

Açılışın ardından konuşan İstanbul Milli Eği-
tim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul'da bulu-
nan 5 ayrı okulumuza İstanbul Ticaret Odası

ile yaptığımız işbirliği sonucunda tasarım beceri
atölyeleri kurduk. Tasarım Beceri Atölyeleri
Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 eğitim vizyon
belgesinin en önemli tasarımlarından bir tanesi.
Öğrenme ortamlarını ne kadar zenginleştirir ve
farklı kılabilirsek öğrencilerin, öğrenme beceri-
lerini o kadar arttırmış oluyoruz. Çünkü ilgi
çeken ortamlar öğrencilerimizin gelişimleri için
çok önemli" dedi.

850 okulda var

Yazıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Tasarım
Beceri Atölyeleri bilim, kültür, sanat ve spor
alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla öğ-

rencilerimizin öğrenmelerini destekliyor. Şuna
kadar İstanbul'da yaklaşık 850 okulumuza Ta-
sarım Beceri Atölyeleri kuruldu. Ama her geçen
gün bu atölyelerin sayısı artmakta. Temel hede-
fimiz imkan oluşturabildiğimiz her okulu-
muzda Tasarım Beceri Atölyeleri açmak. 2023
vizyon belgemizin gelişim yıllarında bütün
okullarımızda Tasarım Beceri Atölyeleri'nin ge-
liştiğini göreceğiz." İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve be-
raberindeki grup, Fatih Topkapılı Mehmet Bey
İlkokulu'ndaki beceri atölyelerini gezerek
okulda bulunan öğrencileri ziyaret etti.   DHA

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA Geçtiğimiz yıllarda İstanbulluların vazgeçilmezi ha-
line gelen İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konser-
leri başlıyor. pandemi döneminde kültür sanat
faaliyetlerinin kapalı ve açık mekanlarda son bulma-
sıyla kültür sanat faaliyetlerine uzak kalan İstanbul-

luları normalleşmeyle beraber müzik dolu geceler
bekliyor. Orkestramız yerli ve yabancı şarkılardan
oluşan repertuvarıyla seyircilere unutulmaz anlar
yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerin-
deki konserlerimiz halka açık ve ücretsiz olacak.

BECERI
ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI
BECERI

ATÖLYESI

YAZ KONSERLERi

BASLIYOR

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İstanbul
Ticaret Odası arasında
yapılan protokolle 
İstanbul'da 5 ayrı okulda
tasarım beceri atölyesinin
açılışı gerçekleşti

BECERI
ATÖLYESI

30 bin feet’te 
evlilik teklifi
Mühendis Efe Güngör, Türk Hava Yolları'nda
(THY) kabin memuru olarak çalışan kız arkadaşı
Gamze Akpınar'a 30 bin feet'te evlilik teklif etti
MühendisEfe Güngör, Türk Hava Yolla-
rı'nda kabin memuru olarak çalışan kız arka-
daşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Efe
Güngör, pazar günü Gamze Akpınar'ın uçuş
ekibinde olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanı - Denizli seferini yapan uçağa yolcu
olarak bindi. Uçağın kalkışından bir süre
sonra aniden uçuşta görevli kabin memuru
Akpınar'ın karşısına çıkıp cebindeki yüzüğü
çıkaran Güngör, diğer kabin memurları ve
yolcuların şaşkın bakışları arasında evlenme
teklif etti. Sürpriz teklif karşısında bir süre şaş-
kınlığını gizleyemeyen kabin memuru 'evet'
yanıtı verince yolcular genç çifti dakikalarca
alkışladı.

Hep yüzümü sakladım

Kız arkadaşı Gamze Akpınar'ı uçuşu öncesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na bırakıp ondan
habersiz uçağa bindiğini söyleyen Güngör,
"THY'de çalıştığı için değişik bir teklif olsun

istedim. Mesleğini çok seviyor. Onun için
unutulmaz bir anı olsun istedim. Ben kendi-
sini uçuş için havalimanına bıraktım. Benim
uçuşta olacağımdan haberi yoktu. Kendisinin
uçak içinde arka tarafta görev yapacağını öğ-
rendiğim için bende aynı uçakta ön tarafa bi-
letimi aldı. Beni görmesin diye yüzüme
saklandım. Hatta bu yüzden yolcular benim
uçaktan korktuğumu falan sanmış. Bir yol-
cuya telefonu verdim çekim yapması için"
dedi

Sosyal medyada tanıştık

Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyeme-
yen kabin memuru Gamze Akpınar ise "Efe
ile sosyal medya aracılığı ile tanıştık. İnsanlar
genelde internetten tanışıp evlenmez diye dü-
şünüyorduk; ama hayat şaşırtıcı olabiliyor.
Biz de çok iyi anlaştık 1.5 yıldır birlikteyiz. O
da TOGG'da otomotiv mühendisi olarak ça-
lışıyor. Ben de THY'de 3 yıldır çalışıyorum.
Son zamanlarda işimle ilgili detaylı sorular
soruyordu. Arka tarafta çalıştığımı anlayınca
önden bilet alıp, ben yanından geçerken kol-
tuk altına saklanmış. Bu güzel anımızı kayde-
den yolculara ve size de çok teşekkür ederim"
diye konuştu. DHA

HAZiRAN
ayının enleri
BELLi OLDU

Dijital müzik platformu
fizy’de haziran ayının

‘en’leri belli oldu. Fatma
Turgut’un yeni şarkısı

‘Dünyalar Senin Olsun’
ve Hadise’nin ‘Hay Hay’

isimli parçası haziran
ayının en fazla
paylaşılanları

arasında yer aldı

Yapılan açıklamaya göre Fatma Turgut’un Turkcell’in yeni
reklam filminde de seslendirdiği ‘Dünyalar Senin Olsun’ par-
çası haziran ayının en fazla paylaşılan şarkısı olurken Fatma
Turgut’u; Hadise ‘Hay Hay’, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ‘Sev-
medim Deme’, Buray ‘alaz alaz’, Yalın ‘Yaz Gülü’ ve ‘Oyunbaz’
şarkıları ile takip etti. ayrıca Tarkan’ın ‘Yolla’, İkilem’in ‘Kaybo-
lurum Gülüşünde’ ve İbrahim Tatlıses’in ‘Gelmesin’ isimli par-
çaları Haziran’ın çok paylaşılan şarkıları arasında yer aldığı
belirtildi.

En çok dinlenenler

fizy’li müzikseverlerin haziran ayında
en fazla Kurtuluş Kuş’un ‘El İnsaf’,
‘Rüya Gibi’ ve Burak Bulut ile ses-
lendirdiği ‘Sevmedim Deme’ isimli
düetini dinlediği belirtildi. ayrıca
Buray’ın ‘alaz alaz’, Uzi’nin
‘Krvn’, Edis’in ‘Martılar’ ve Ebru
Yaşar’ın ‘Ben Bilmem’ isimli
parçaları da haziran ayının en
çok dinlenenleri arasında yer
aldığı vurgulandı. fizy kullanıcı-
larının Haziran ayında paylaştığı
şarkıların yanı sıra Derya
Uluğ’nun ‘Kanunlar Gibi’ şarkı-
sını, Edis’in şarkısı ‘Martılar’ ve
Sedo ve patron tarafından
seslendirilen ‘Ölebilirim’
isimli parçasını beğen-
diği belirtildi. fizy’de
Haziran ayının en
fazla dinlenen
isimleri ise Türk
müziğinin usta
isimlerinden İb-
rahim Tatlıses,
Sezen aksu,
Müslüm Gürses,
ahmet Kaya ve
Tarkan olurken
her yaştan hayran
kitlesine sahip olan
sanatçılar Yalın, Sa-
gopa Kajmer, Buray ve
Uzi oldu. DHa


