
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Bağcılar’da, önce ikinci Kent

Lokantası’nı, ardında da 3 ilçe, 10 ma-
hallede yaşayan yaklaşık 450 bin kişiye
hizmet verecek Mahmutbey İtfaiye 
İstasyonu’nu açtı. Bağcılar’da yakın
zamanda kız ve erkek öğrenci yurdu
açacaklarıbilgisini paylaşan İma-
moğlu, “Ekonomi iyi yönetilmiyor, 
bu hükümetin sorunu’ deyip, kenara
çekilenlerden olamayız. Elimizdeki 
imkanlarla, ‘Bugünün zor koşularının
atlatılmasında mutlaka bizler de bir
şey yapmalıyız’ diyerek, yola çıktık”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Zor durumda
bir şey yaparız

KENARA ÇEKİLMEYİZ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Gittikleri yol 
yol değildir!

Yazılı açıklama yapan MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, “Maalesef

zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici 
istikametindedir. Bunun yanında FETÖ de
ahtapot gibi bu ittifakı sarmış, uyuşturmuş,
akıl ve siyasetine ambargo koymuştur. Artık
hiçbir şey gizli saklı de-
ğildir. Zillet ittifakı, FE-
TÖ'yü siyasallaştırmak
için kuluçka ve aynı 
zamanda kundak işlevi
görmektedir. Bütün
amiller, bütün ameller
buna işaret etmektedir”
dedi. I SAYFA 7

ç

Kredi kartlarına yüklenerek ay sonuna ulaşabilen 
vatandaşlar, semt pazarlarında dahi borçlanarak har-

cama yapar hale geldi. Araştırmalara göre her 100 kişiden 41'i
aylık harcamalarının yüzde 75'inden fazlasını kredi kartı ile
yaptıklarını söylüyor. Aylık harcamaların yüzde 50'sinden faz-
lasını kredi kartı ile yapanlar ile bu oran yüzde 70'lere varıyor.
Tüketici Birliği Federasyonu'nun gerçekleştirdiği ‘Temmuz
2022 Cüzdanımızda Ne Var' araştırmasının sonuçları vatan-
daşın alarm veren kredi kartı harcamalarını gözler önüne
serdi.  23-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 439 kişi katılı-
mıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre vatandaşların yüzde
33'ü kredi kartı borcunuzamanında ödeyemiyor. I SAYFA 6
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Esenyurt Belediyesi'nde 
AK Parti ve MHP'li Meclis 

üyelerinin Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt'un 

Meclis gündemine getirdiği 
ek bütçe talebine ret oyu

vermesinin yankıları sürüyor. 
Bozkurt, “Biz hizmet edelim 

istemiyorlar, bizi engellemeye
çalışıyorlar” derken 

AK Partili Togay Çoban ise
“Halhazırda kasada 
700 milyon lira var. 

Hala para yok diyorlar. 
Milletin karnı yalana 

tok” diye konuştu

EK BUTCE
TARTISMASI

Bir araştırmaya göre aylık harcamasının yüzde 50’sinden fazlasını
kredi kartı ile yapanların oranı yüzde 70’lere çıktı. Millet borç
batağında. Vatandaşın yüzde 33’ü ise kart borcunu geciktiriyor

Çankaya Köşkü'nde açıklama-
lar yapan Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin çok sayıda ka-
ranlık odaklarla mücadele
ettiğini söyledi. Erdoğan,
“Kendini milletten, mille-
tin yetki ve sorumluluk

verdiği siyasi iradeden

üstün gören elitist zihniyetin engelle-
melerine maruz kaldık. Devletin
içine sızmış örgütlerden farklı men-
faat gruplarına kadar birçok karanlık
odakla karşılaştık. Milletimizin güçlü
desteği ve demokratik zeminde 
yürüttüğümüz kararlı mücadele 
sayesinde hamdolsun tüm saldırıları
boşa çıkardık” diye konuştu. I SAYFA 7
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KARANLIKLARLA
MUCADELE ETTIK

HZ. HÜSEYİN’İN
YOLUNDAYIZ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı

konuşmada, “Kerbela sadece İslam tarihinin değil, in-
sanlık tarihinin de en büyük trajedilerinden birinin adı

olsa dahi kendisinden çıkartacağımız sonuç kin ve inti-
kam değil mutlak adalet ve kardeşlik olmalıdır. Hazreti
Hüseyin Kerbela'da şüphesiz adaleti temsil ediyordu. Ve
elbette bizler Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği
adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle
vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan
olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz” dedi. I SAYFA 8
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ZALiM KARDEŞiM 
OLSA TANIMAM!

Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi'nde
Muharrem orucu açma lokmasına

katılan Gelecek Partisi Lideri Ahmet 
Davutoğlu, Alevi vatandaşlara seslendi.
Davutoğlu, “Biz Hz. Hüseyin gibi maz-
lumdan yanayız, adaletten yanayız, hak
mücadelesinden yanayız. Mazlum kim
olursa olsun yanındayız, zalim ise karde-
şim dahi olsa tanımam. Zalimlerin 
karşısındayız” dedi. I SAYFA 5
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PARA 
VAR MI

PARA YOK
MU!

Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt'un, Belediye Meclisi'inin
gündemine getirdiği ek bütçe tale-
bine, AK Parti ve MHP'li isimlerin
ret oyu vermesinin yankıları sürü-
yor. Konuya ilişkin konuşan Bele-
diye Başkanı Bozkurt, “Belli ki
Esenyurtlulara hizmet veremeye-
ceğiz. Neden? Yüzde seksen en-
flasyon var. Yani bizim bir liramız
elli kuruşa düştü. Artık bir liralık iş

yapma şansımız yok. Dolayısıyla
mal ve hizmetlerin tamamını
almam, yapmam mümkün değil”
dedi. AK Parti ve MHP'lilerin 
belediyeyi zor durumda bırak-
mak istediklerini de kaydeden
Bozkurt, “İstiyorsunuz ki 
yatırım yapmayalım. Yaptığı-
nız işlemin adı, Esenyurt 
Belediyesi’nin hizmet  
üretmesini engellemektir” 
ifadelerini kullandı.

ç
HiZMET YAPMAM MÜMKÜN DEĞiL

Belediye Başkanı Boz-
kurt'un ek bütçeye ilişkin

sitemlerine yanıt veren AK Partili
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Togay Çoban ise belediyenin
kasasında hala 700 milyon
olduğunu söyledi. Çoban, 
“1 milyar 320 milyon tahmini
bir bütçeyi size teslim ettik.
Bize getirdiğiniz evrakları
incelediğimizde 651 milyon
gelir, 503 milyon da gider 

olduğu anlaşılmaktadır. Temmuz
ayı itibariyle bütçenizin yarısının
durduğunu gördük. Yani yılso-
nuna kadar 700 milyon paranız
var kullanabilirsiniz” dedi. 
“Bizi engellemeye çalışıyorlar”
söyleminin geçerliliği olmadığını
da anlatan Çoban, “Milletin karnı
bu yalanlara tok. Paranız var,
bütün imkanlarınız mevcut. 
Esenyurt'a ne yaptınız” sorusunu
sordu. I SAYFA 9
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MiLLETiN KARNI YALANLARA TOK

BaRIŞ 
KIŞ

haBeR

Togay
Çoban

Kemal
Deniz 
Bozkurt

ahmet Davutoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Recep
Tayyip
erdoğan

CHP Silivri İlçe Başkanlığı, 
Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz'ı hedef alarak basın açıklaması
yaptı. İlçe Başkanlığı, Silivri'de yetişen
bir takım tarım ürünlerinin belediye
içindeki kişilerce zimmetlerine geçirile-
rek satıldığına dair iddialar olduğunu
hatırlattı. Yapılan açıklamada, “Bazı
kişilerin Silivri halkının malı olan
tarımsal ürünleri örgütlü bir şekilde

zimmetlerine ge-
çirerek, sattıkla-
rını öğrenmiş
bulunuyoruz. Si-
livri Belediye Baş-
kanı veya idare
bu olanlardan
haberdarlar ise
kötü, değillerse
daha da kötü”
denildi. I SAYFA 4
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Silivri’nin malı 
kimlere satıldı?

SORUYORUZ

Volkan yılmaz

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçede peyzaj ça-

lışmaları devam eden Spor Adası'nda
incelemelerde bulundu. Üner, “Spor
Adası'nın peyzaj düzenleme çalışma-
ları bitmek üzere. Kapalı tribünlü
futbol sahası, yarı olimpik yüzme 
havuzu, çok amaçlı kapalı spor sa-
lonu ve fitness salonuyla adamızda
incelemelerde bulunurken yüzme 
öğrenmek spor yapmak için gelen il-
çemizin geleceği çocuklarımızla gurur
duyduk. Durmak yok. Çatalca’mızın
hayallerini tek tek gerçeğe dönüştüre-
ceğiz, örnek olacağız. Çünkü biz en
iyilerine layığız” dedi. I SAYFA 5
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Çatalca en
iyilere layık

ÖRNEK OLACAK

KPSS için yeni
tarih belli oldu

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni
sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS

Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu
18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25
Eylül’de yapılacak. Skandalın ardından 
görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr.
Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr.
Bayram Ali Ersoy iptal kararını açıklarken
KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için
herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceğini
duyurmuştu.
Ersoy iptal
ve erteleme-
ler nedeniyle
adaylardan
özür de 
dilemişti.
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Enginyurt
özür diledi

DP Genel Başkan yardımcısı
Cemal Enginyurt katıldığı TV prog-

ramında yaşanan olay nedeniyle özür di-
ledi. Enginyurt, “İstenmeyen görüntüler
sebebiyle, Demokrat
Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Millet-
vekili olarak, Türk
Milletinden, kamuo-
yundan ve mesleğini
layıkıyla yerine getiren
Basın camiasından
özür diliyorum” dedi.

ç

BORCU ZAMANINDA 
ÖDEYEMEYEN ÇOK

Bahçelievler'de,
evlerine giren Selim

Tekin tarafından vurulan
16 yaşındaki Beyza 
Doğan'ın babası Cuma
Doğan, Adli Tıp Kurumu
önünde yaptığı yeni açıkla-

mada, “700 bin liraya 
soygun yaptığını söylüyor,
birlikte yurt dışına gitmek
istediğini söylüyor. Diğer
kızım ise 'yardım edin' diye
bağırdığında kızımın kafa-
sına sıkıyor” dedi. I SAYFA 3
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Tüyler ürperten

cInayeT!

Sosyal medya
kulağından etti

Küçükçekmece'de sosyal
medya üzerinden tanıştığı Sıla

D. (18) ile sevgili olmak isteyince Sıla
D.'nin erkek arkadaşı Furkan Y. (23)
tarafından pitbullu saldırıya uğrayan
Halil Bağtur'un (39) ağabeyi İsmail

Bağtur, “Karde-
şimin sağ kula-
ğını koparmış,
yüzü ve boynu
kötü durumda.
Dudağını ikiye
yarmış. Sağlık
durumu iyi
değil, kulağını
kaybetme ihti-
mali yüzde 90”
dedi.  I SAYFA 3
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10 bin kişiye aşure 

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar 
Belediyesi, dev kazanlarda pişirilen

aşureyi vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi
gören etkinlikte, 10 bin kişilik aşure kısa
sürede tükendi. I SAYFA 8
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Müslüm Baba
yine yeniden!

Türk müzik dünyasının en büyük
isimlerinden Müslüm Gürses’in ölü-

münün ardından bugüne kadar gün yüzüne
çıkmamış şarkıları teker teker sevenleriyle
buluşmaya devam ediyor. I SAYFA 13
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KREDi KARTI
BORCU DERT!
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BORCU DERT!
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Y azın aşırı sı-
caklarından
bunaldığı-

mız bugünlerde,
vücudun serin tu-
tulması sanıldığın-
dan çok daha fazla
önem taşıyor. Öyle
ki, serinleyeyim diye yapılan bazı
hatalı davranışlar hayati tehlikeye
yol açabiliyor! Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Meltem Batmacı “Aşırı sıcaklar;
sıvı ve mineral dengesinde istenme-
yen değişimler yaparak,  konsant-
rasyon bozukluğundan baş ağrısı ve
baş dönmesine, çarpıntıdan yor-
gunluk ve nefes almakta zorlan-
maya dek bir çok şikayete neden
olabilir. Bu nedenle aşırı sıcaktan ve
güneş ışınlarından korunmaya çok
özen göstermek, sağlıklı korunmaya
ve vücudu serin tutmaya yönelik
bazı önlemleri almak çok önemli-
dir.” diyor. Dr. Meltem Batmacı,
yazın sağlıklı bir şekilde vücudu se-
rinletmenin 9 yolunu anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Bu saatlerde dışarı 
çıkmaktan kaçının!

Aşırı sıcaklar hemen herkesi etkilese
de, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı
olanlar, hamileler, çocuklar ve be-
bekler daha fazla risk altında bulu-
nuyor. Bu nedenle risk grubundaki
kişilerin özellikle güneşin çok yoğun
olduğu ve dik geldiği 11:00-16:00
saatleri arasında dışarıda bulunma-
ması büyük önem taşıyor. Ortamın
mümkünse taze hava ile sürekli ha-
valandırılması, güneşten korunmak
için güneşlik, perde ve jaluzilerin ka-
palı tutulması gerekiyor. 

Klima kullanırken bu
kurallara dikkat edin!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında

imdada yetişen ve adeta kurtarıcı
olarak görülen klimanın doğru kul-
lanımı çok önemli. Klimaya doğru-
dan maruz kalmamak, ortamı aşırı
soğutmamak, vücut ısısı yüksekken
bir anda soğuğu açmamak, klima
temizliğini düzenli olarak yaptırmak
olası enfeksiyonlardan korunmak
için kritik role sahip. Aksi takdirde
bilinçsiz klima kullanımının yol aç-
tığı üst solunum yolu enfeksiyonları
başta olmak üzere bazı yaz hasta-
lıklarına çok sık rastlanıyor. 

Bol sıvı tüketin!

Yazın terleme ve buharlaşma ile bir-
likte sıvı kayıpları artacağından bol
sıvı alımına özen göstermek, kaybe-
dilen sıvıyı çoğunlukla su içerek ye-
rine koymak gerekiyor. Yaz ayında,
her gün mutlaka yaklaşık 2.5-3 litre
su için. Alkollü içecekler, çay- kahve
vb sıvılar suyun yerini tutmayacağı
gibi, aksine sıvı kaybını artıracağın-
dan böyle bir hataya düşmeyin.
Çok soğuk ve buzlu içeceklerden
özellikle kaçının. Tuz kaybı da ter-
leme ile birlikte artacağı için bir bar-
dak maden suyu tüketmekte de
fayda var. 

Vücut ısısını artıran 
yiyeceklere dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem
Batmacı beslenmenin de aşırı sı-
caklarda kritik rol oynadığını belir-
terek şöyle konuşuyor: “Özellikle
yaz sıcaklarında hafif ve sulu ye-
mekler tüketilmelidir. Yağlı, bol ba-
haratlı/ şekerli yiyeceklerden yaz
döneminde çoğunlukla uzak du-
rulmalıdır. Öğünlerde porsiyon
kontrolü önemlidir. Aldığımız her
bir kaloriyi yakmak için vücut, suya
ihtiyaç duyar. Fazla alınan her bir
kalori, vücut sıvı dengesini bozar
ve kilo artışına da sebep olur. Özel-
likle bol yağlı, baharatlı, şekerli gı-
daların sindiriminde vücut
zorlanmaktadır.”

Dışarı çıkarken 
güneşten korunun!

Dışarı çıkarken ince, açık renkli ve
bol giysiler giymeye özen gösterin.
Giysinin cazibesine kanarak; sizi
terletebilecek kumaştan yapılmış ya
da güneş ışınlarını emen siyah gibi
koyu renk giysiler giymeyin. Sizi ter-
letmeyecek ve güneş ışınlarından
koruyabilecek kumaşlar tercih edin.
Isıyı vücutta muhafaza edeceğinden
dolayı kat kat giyinmekten kaçının.
Geniş kenarlı şapka, UV ışınların-
dan koruyacak güneş gözlüğü ve
güneş koruyucu krem kullanın.
Özellikle benleri ya da cilt hastalığı
olanların ve açık tenli kişilerin gü-
neşten korunması çok daha kritik
rol oynuyor.

Ağır spordan kaçının!

Sıcak yaz aylarında yüksek efor ge-
rektirecek spor ve aktivitelerden
uzak durmak gerekiyor. Hafif egzer-
sizler yaparak, yüzerek ya da güneş
ışınlarının dik gelmediği saatlerde
yürüyüş yaparak hareketsiz kalmak-
tan kaçının. Spor veya yoğun fizik-
sel aktivite gerektiren işler için
akşam saatlerini tercih edin. Fiziksel
aktivitelerin ve sporun ardından vü-
cudunuzu susuz ve mineralsiz bı-
rakmamaya, su içmeye özen
gösterin. 

Soğuk suyla serinletin!

Sık sık ve ılık su ile duş alın. Eğer
mümkün olamıyorsa gün içerisinde
sık sık ellerinizi, ayaklarınızı, yüz ve
ensenizi soğuk su ile 
yıkayın. 

Araç içinde dikkat edin!

Dr. Meltem Batmacı “Kapalı, açık,
park etmiş araçlarda hiçbir canlıyı
bırakmamaya çok dikkat edilmeli-
dir. Araç içi ısı, park edildikten kısa
bir süre sonra çok ciddi yükselir ve
hayati riske yol açar” diyor. 

Türkiye’de yemeğin ve h-
ticaretin öncü markası Ye-
meksepeti, yenilikçi teslimat

hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Yemeksepeti, Marmaris koylarında
bulunan teknelere, bölgedeki üye res-
toranlardan Jet Ski ile teslimat hiz-
metine başladı.  Yemeksepeti’nin
yenilikçi teslimat projelerinden bir ye-

nisi daha hizmete girdi. Anlaşmalı
restoranların menülerinde bulunan
yiyecek ve içecekler, Marmaris koyla-
rındaki teknelere Yemeksepeti Jet
Ski’leri ile teslim edilmeye başlandı.
Bölge restoranların menülerinde yer
alan yemekleri Marmaris koylarının
açıklarında bulunan teknelere ulaştır-
maya başlayan Yemeksepeti Jet

Ski’leri, yaz sezonu boyunca bu ayrı-
calıklı hizmeti sunmaya devam ede-
cek.  Sezon boyunca Marmaris,
Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve
Karga Adası koylarına Yemeksepeti
Jet Ski’leri ile sipariş teslimatı yapıla-
cak. Teknelerin adres tanımlaması ise
GPS konumuna göre uygulama tara-
fından algılanacak. 

Denizde bile YemekSepeti

Aşırı sıcaklar ve kavurucu
güneş nedeniyle güneş

çarpması çok sık yaşanıyor.
Güneş çarpması; halsizlik,

bulantı, görme değişiklikleri,
baş ağrısı, baş dönmesi,
kendini kötü hissetme vb.
belirtilerle kendini gösteri-

yor. Güneş çarpması 
durumunda kişinin hemen
serin, hava akımı olan ve

gölgeli bir ortama alınması,
giysilerinin gevşetilmesi, 
soğutulmaya çalışılması, 

bilinç kapalı ise, şuur dalgalı
ise mutlaka en yakın sağlık

kuruluşuna götürülmesi şart.
Bilincin kapalı olması duru-

munda kesinlikle su içirmeye
çalışmamak gerekiyor.  

Hataya
düşmeyin

Dr. Meltem Batmacı, yazın sağlıklı bir şekilde
vücudu serinletmenin 9 yolunu anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu

ZEYNEP VURAL

AcıbAdem Ankara Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Doçent Doktor Yeşim

Çimen, halk arasında “kulunç” olarak
bilinen “Miyofasiyal ağrı sendromu” ile
ilgili önemli bilgiler verdi. Doç. Dr.
Yeşim Çimen, miyofasiyal yani bölgesel
ağrı sendromunu “Kasları ve bu kasları
saran bağ dokuyu (fasya) etkileyen bir
hastalıktır. Hastalıkta kasların içinde do-
kunmakla sert, ağrılı ve ağrı yayılımı
gösteren ‘tetik noktalar’ (kulunçlar) bu-
lunmaktadır. Bu tetik noktaların damar-
ları etkilemek suretiyle kasların
beslenmesini ve oksijen alımını bozarak
ağrıya neden olduğu düşünülmektedir”
ifadesiyle anlattı. Ağrının çok şiddetli
boyutlara ulaşabildiğini ve dolayısıyla
kişinin fonksiyonel durumunu etkiledi-
ğini vurgulayan Doç. Dr. Yeşim Çimen,
“Hastalık hem yaşam kalitesini bozar
hem de iş gücü kaybına yol açar. Üstelik
bel veya boyun fıtığı ile siyatik gibi başka
hastalıklarla karıştırılabilir ki bu da esas
hastalığın gözden kaçmasına yol açar.
Hasta güçlü ağrı kesiciler kullansa bile,
ilaç etkisi geçtiğinde ağrıları tekrar baş-
lar. Bu yüzden ağrı kesicilerle geçiştiril-
memeli, hekim muayenesi yapılıp tanı
konmalı ve uygun tedavi seçeneklerin-
den faydalanılmalıdır” diye konuştu. 

Bu etkenler riski artırıyor!

Hastalığın akut ve kronik olmak üzere

iki şekilde görülebildiğini belirten Doç.
Dr. Yeşim Çimen “Akut form sıklıkla
kendiliğinden veya basit tedavilerden
sonra düzelirken kronik formda tedaviye
rağmen semptomlar 6 ay veya daha
uzun sürebilir” dedi. Hastalığın neden-
lerine ve risk faktörlerine değinen Doç.
Dr. Çimen “Tekrarlayan travmalar,
duruş ve oturuş bozuklukları, uzun sü-
reli aynı pozisyonda kalma, yanlış hare-
ket, aşırı kas zorlamaları, skolyoz ve
bacak kısalıkları gibi vücut biyomekani-
ğinin bozulduğu durumlar, kasların so-
ğuğa maruziyeti (klima altında oturma
gibi) olabileceği gibi psikososyal değiş-
kenler ve çevresel stres de en önemli fak-
törler arasındadır. Genellikle 20-50 yaş
grubunda, masa başı çalışanlarda, aynı
pozisyonda uzun süreli çalışanlarda (diş
hekimleri, aşçılar, el sanatları ile uğra-
şanlar ve kuaförler gibi), uzun yol şoför-
lerinde daha sık görülmektedir. Ayrıca
hipotiroidi, menopoza bağlı hormonal
değişiklikler ve D vitamini eksikliğinin de
risk faktörleri arasında olduğu düşünül-
mektedir“ diye konuştu. 

Bu egzersizleri ihmal etmeyin

Hastalığın günlük yaşamı etkilemesi ha-
linde fizik tedavi uzman hekimine gö-
rünmekte fayda olduğunu dile getiren

Doç. Dr. Yeşim Çimen “Hastalığın
oluşmaması için uzun süreli sabit po-
zisyonda kalınmaması, masa başında
çalışırken belin yastıkla desteklenmesi,
kalça ve dizin aynı düzlemde olması için
gerekirse ayak tahtalarından faydalanıl-
ması, işe sık sık ara vererek boyun ve sırt
egzersizlerinin yapılması gerekir. Bu eg-
zersizleri ihmal etmemek gerekir” dedi. 

Farklı tedavi seçenekleri var

Doç. Dr. Yeşim Çimen miyofasiyal ağrı
sendromunun tedavisi için farklı yön-
temler olduğunu belirterek “Çok farklı
tedavi seçenekleri var. Fizik tedavi ajan-
ları (TENS, orta frekanslı akımlar, ult-
rason, lazer), kuru iğneleme,
akupunktur tedavisi, nöral terapi, ozon
terapisi, mezoterapi, masaj ve manipü-
lasyon tekniklerinden faydalanılıyor”
diye konuştu. Egzersizin tedaviye
büyük katkısı olduğunun altını çizen
Doç. Dr. Yeşim Çimen şunları söyledi:
“Düzenli olarak postür egzersizleri ve
gergin kaslar için germe egzersizlerinin
yanı sıra yüzme, yürüme gibi aerobik
egzersizler de yapılmalıdır. Yüz üstü
yapılan pilates egzersizleri hem sırtın
öne eğilmesini önler hem de sırt bölge-
sindeki bu tetik noktaları azaltır.“
AYNUR CİHAN 
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çalışanlar
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çalışanlar
Masa başı
çalışanlar
Masa başı
çalışanlar
Masa başı
çalışanlar
Masa başı
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Masa başı
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Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon
Uzmanı Doçent 

Doktor Yeşim Çimen,
miyofasiyal ağrı
sendromunun 

özellikle 20-50 yaş
arası kesimi ve masa

başı çalışanları
etkilediğini 

belirterek, hastalığın
ağrı kesicilerle

geçiştirilemeyeceğini
ve mutlaka tedavi

gerektirdiğini söyledi

dİkkatdİkkatdİkkatdİkkatdİkkatdİkkatdİkkatdİkkat

SERINLEMENIN 
9 PÜF NOKTASI

Masa başı
çalışanlar
dİkkat

Pınar 
Deniz 
kamera
karşısında

Son dönemin en çok ses geti-
ren isimlerinden olan ve geniş
bir hayran kitlesine sahip Pınar

Deniz, Elseve’in yeni serisi Hydra için
kamera karşısına geçti. Gücünü arkasın-
daki bilimden alan formülüyle yeni
Hydra serisini tüketiciyle buluşturan rek-
lam filmi yayınlandı. Pınar Deniz,
“L’Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluro-
nic] için çektiğimiz reklam filmi ile bakım
tutkunlarına ulaşıyor olmak benim için
çok heyecan verici. Bilime çok inanıyo-
rum ve etkisini arkasındaki bilimden alan
bir bakım rutini oluşturmaya gayret edi-
yorum. Saçlarımın nem ile dolgunlaş-
ması, daha canlı ve parlak görünmeleri
de benim için bir mucize değil, bilim.
L’Oréal Paris Elseve Hydra bu açından
da rahatlıkla arkasında durduğum harika
bir yenilik” sözlerini kullandı.  
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yangın, Cumhuriyet Mahallesi, İsmail
Dede Caddesi, İpek Sokak’taki 4 katlı bina-
nın 3’üncü katında bilinmeyen nedenle

çıktı. Yangın sırasında dairedeki kombide patlama
meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri duman-
dan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulansta mü-
dahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren
çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşan-
mazken, dairede hasar oluştu. Mahalle sakini Sinan
İnci, "Yangın şiddetliydi. Hemen binaya koştuk. Do-
ğalgazı kapattık. Mahsur kalan yaşlı insanı omzu-
muzda çıkarırken bir patlama oldu. Birkaç kişi daha
vardı onları da indirdik aşağıya. Sonra itfaiye geldi. 4
kişi dumandan etkilendi" dedi.  DHA

Kombi bomba
gibi patladı
Kartal'da 4 katlı binanın 3’üncü katındaki
dairede yangın çıktı. Yangın sırasında dairedeki
kombide patlama meydana gelirken, binadaki
1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

O lay, geçtiğimiz cumartesi günü
saat 18.30 sıralarında Cumhu-
riyet Mahallesi'nde meydana

geldi. Selim Tekin (28), saplantılı olduğu
Beyza Doğan'ın ailesinin evine gelerek
zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra
16 yaşındaki Beyza Doğan'ı banyoya gö-
türerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin
daha sonra intihar girişiminde bulundu.
O sırada evde bulunan Beyza Doğan'ın
kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye ba-
ğırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay ye-
rinde yapılan ilk müdahalenin ardından
hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşın-
daki Beyza Doğan, 2 gün süren yaşam
mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi
Adli Tıp Kurumu'nda alınarak defnedil-

mek üzere memleketi Şanlıurfa'ya 
götürülecek.

Kızımı zorla götürüyor

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Baba
Cuma Doğan, kızının koruma kararına
rağmen Selim Tekin'in binaya girmesine
tepki göstererek, "Kızım ilk kaçtığı zaman
çocuk büroya gittim, şikayette bulun-
dum, beni bir hafta oyaladılar. Defalarca
bu şahıs kızımı kaçırma teşebbüsünde
bulundu. Bakırköy Adliyesine 35 kere şi-
kayette bulundum. Ben karakola gidip
kızımı nasıl koruyacağımı sordum. Beni
Bakırköy Adliyesi'ne yönlendirdiler. Bu
kişi yine benim işte bulunduğum saatte
eve tekmeleyerek geldi. Parklarda yatan
biri. Ben yaptıklarından sonra tekrar ad-

liyeye gittim, nöbetçi savcıya kendisinin
benim evime geldiğini saldırdığını söyle-
dim. Koruma kararı verdiler. Devletimiz
bizi koruyor diye içim rahattı. Bu kişi
yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı
bir saatte binaya girip bir üst katta bekli-
yor. Kızım tekrar eve geldiğinde kapıyı
açtığında bu da arkasından zorlayarak
rehin alıyor. Kızımı koltuk altına alıp si-
lahı kafasına doğrultuyor, annesi yalvar-
masına rağmen kızı götürmek istiyor.
Kızım 'istemiyorum gelmiyorum' diye
ona yalvarıyor" diye konuştu. DHA

Bahçelievler'de, evlerine giren Selim Tekin tarafından vurulan 
16 yaşındaki Beyza Doğan'ın babası Cuma Doğan, Adli Tıp Kurumu
önünde yaptığı yeni açıklamada, "700 bin liraya soygun yaptığını
söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım
ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor" dedi

Bağcılar'da caddede
park halinde bulunan
servis minibüsü alev alev

yandı. Yangının çıkış anı cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Yangın,
Bağcılar Göztepe Mahallesi Batı-
şehir Caddesi'nde park halindeki

servis minibüsünde çıktı.  Henüz
belirlenemeyen nedenle çıkan yan-
gın kısa sürede büyüdü. Çevredeki-
ler yangını çıkış anında cep
telefonu kamerasıyla kayıttaydı.
Alev alev yanan servis minibüsü it-
faiye tarafından söndürüldü. Araç

kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi
Fahrettin Karaman, "Her gün bu-
raya bırakıp akşam eve gidiyor-
dum, araçla ilgili daha önce bir
sıkıntı yaşamadım. Düşmanım da
yok öyle bir durumda değil ben an-
lamadım bu işi" şeklinde konuştu.

Servis aracı cayır cayır yandı

TUYLER URPERTEN 
CINAYET!

Kimden hesap
Soracağım
Cuma Doğan, Tekin'in soygun yaptığını söyleyerek
kızını yurt dışına götürmek istediğini belirterek,
"700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte
yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım
ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına
sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor. Benim
kızım şu an hayatta değil. Ben Türkiye'deki adalet-
ten şikayetçiyim, şu an kızım morgda yatıyor. Bunun
hesabını kim verecek? Ben kimden hesap soraca-
ğım? Gidip savcıya yalvardım, en azından uzak dur-
sun diye ufak bir ceza versinler istedim. Bana
yerime oturmam gerektiğini söyledi, kızımın şika-
yetçi olmadığını söyledi. Benim kızımın kararıyla mı
karar veriyorsunuz. Ben bir baba değil miyim, kızın
şikayetçi değil dediniz ya kızım şu an morgda" dedi. 

Olay, Salı günü Küçükçekmece
Atakent Mahallesi'nde meydana
geldi. S.D. ile H.B. sosyal medya-

dan tanıştı. H.B. bir süre arkadaşlık ettiği
S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı
ve sevgili olmak istedi. S.D., durumu erkek
arkadaşı F.Y.'ye anlattı. Bunun üzerine S.D.,
erkek arkadaşı F.Y. ve T.C.Ö.'yü de yanına
alarak H.B. ile görüşmeye gitti. Akşam saat
23.30 sıralarında parkta buluşan taraflar
arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.B., 2
akişi tarafından darbedildi. Saldırının ardın-
dan parktan ayrılan F.Y., kısa süre sonra
geri gelerek, yanında getirdiği pitbull cinsi

köpeğini H.B.'nin üzerine saldı. Saldırıda
köpek H.B.'nin kulağını ısırarak kopardı.
Kulağı kopan H.B., hastaneye gitti. Burada
hastane polisine durumu anlatan H.B.'nin
ifadesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme
başlattı.

Dövme sayesinde yakalandı 

Yapılan araştırmalarda H.B. ve S.D.'nin bir-
likte vakit geçirdiği zamanlara ait güvenlik
kamera görüntülerine ulaşıldı. Bunun üze-
rine ekipler, S.D.'nin kolundaki dövmeyi fark
etti. Ekipler 3 günlük çalışmanın ardından

S.D.'yi kolundaki dövmeden tespit ederek
gözaltına aldı. S.D. ifadesinde olayı gerçek-
leştiren kişilerin erkek arkadaşı F.Y. ile bera-
berindeki T.C.Ö. olduğunu söyledi. S.D.'nin
ifadesinin ardından F.Y. ve T.C.Ö. de yaka-
lanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada S.D.
ile F.Y.'nin sevgili olduğu, S.D.'nin H.B. ile
parası için görüştüğü ancak H.B.'nin sevgili
olmak isteyince F.Y.'nin bu duruma sinirlen-

diği bunun üzerine de köpeğiyle H.B.'ye sal-
dırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin
ardından T.C.Ö. serbest kalırken F.Y. ile
S.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y.,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Öte yandan olaydan önce
görüşen S.D. ile H.B.'nin alışveriş yaparken
ki görüntüleri ile olayın yaşandığı ana ait
güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde alışveriş yapan S.D.'nin öde-
melerini H.B.'nin yaptığı anlar ile H.B.'ye
köpeğin saldırdığı anlar dikkat çekti. DHA

Küçükçekmece'de sosyal medyada tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen H.B.'ye, 
S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. pitpull köpekle saldırdı. Saldırıda H.B.'nin kulağı koparken
adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B.'nin park içinde
darbedildiği ve pitbullun üzerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sanal alem
kulağından etti!

Balkon çöktü: 1 ölü
Bağcılar'da Hüseyin Efe tadilat için çıktığı balkonun duvarı balyozla yıkmaya başladığı
sırada balkon çöktü. Balkonla beraber düşen Efe hayatını kaybetti. Balkonun çöktüğü
anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Hüseyin Efe'nin tadilata
başlamadan önce binanın altına tedbir amaçlı güvenlik şeridi çektiği anlar yer aldı

Olay saat 09.00'da Bağcılar
Yavuz Selim Mahallesi 1033
sokaktaki 3 katlı binada mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın
ikinci katındaki balkonun tadilatı için in-
şaat ustası Hüseyin Efe (53) sabah saat-
lerinde hazırlık yaptı. Eline aldığı
balyozla balkona çıkan Hüseyin Efe bal-
kon duvarını kırmaya başladı. Hüseyin
Efe'nin ikinci balyoz darbesi sonrası üs-
tünde durduğu balkonun bir kısmı bir
anda çöktü. Çöken balkonla beraber
Hüseyin Efe önce bir alt kattaki balkona
çarptı daha sonra da yaklaşık 20 metre
yükseklikten aşağı düştü. Yere düşen
Efe'nin üzerine balkondan beton parça-
ları düşmeye devam etti. Olay anında

birinci katın balkonunun da bir kısmı
çöktü.

Hayatını kaybetti

Balkonun çöktüğü anlar güvenlik kame-
rası tarafından da kaydedildi. Görüntü-
lerde ayrıca Hüseyin Efe'nin tadilata
başlamadan önce binanın bulunduğu
sokağın başına tedbir amaçlı güvenlik
şeridi çektiği anlar da görüldü. Balko-
nun çökmesinin ardından sokağa topla-
nan kalabalık ağır yaralı Hüseyin Efe'yi
binadan uzaklaştırarak gelen ambu-
lansa taşıdı. Ağır yaralanan Efe ambu-
lansla hemen hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen ha-
yatını kaybetti.

Kaza, 09.15 sıralarında Örnek Mahal-
lesi Fehmi Tokay Caddesi üzerindeki iş-
yerinde meydana geldi. Sürücüsünün

ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobil,
egzoz emisyon ölçümü için geldiği tamirhanede
ölçüm sırasında gaza basınca hareket eden 
otomobil önündeki 34 DRU 575 plakalı otomo-
bile çarparak ikinci kattan bina boşluğuna düştü.
Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı.  İhbar 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden
çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye
kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesini
ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.Durumu 
kötüydüİş yeri sahibi Nuri Gönülalan "Sabah 
sürücü egzoz emisyon ölçümü için geldi. Arabayı
boşa al gaz ver dedim. Sürücü aracı boşa almadı.
Gaz ver dediğim de önünde duran bir araca 
çarparak aşağıya düştü. Allahtan aşağıda kimse
yoktu. Sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye
gitti" dedi.

Dikkatsizlik
kaza geldi
Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü için
tamirhaneye gelen otomobil sürücüsü, ölçüm
sırasında gaza basınca çarptığı otomobille 
birlikte ikinci kattan bina boşluğuna düştü.
Kazada sürücü ağır yaralandı
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B
ir ülkenin birlik beraberlik içerisinde
olması halkının milletçe, haksızlığa
ve adaletsizliğe karşı verdiği tepkiyle

orantılıdır. İçinde bulunduğumuz ekonomik
durum ülke tarihimizde hiç bu kadar kötü
olmamıştı. Yoksulluk, işsizlik, pahalılık, en-
flasyon, döviz, akaryakıt almış başını gidi-
yor. Devlet yetkililerinden “şükretmesini
bilin” tavsiyesinden başka ortaya konulmuş
tek bir proje ve yol haritası yok. Millet ola-
rak sadece izlemekle yetiniyoruz. Sinirleri-
miz alınmış bir şekilde deyim yerindeyse
kılımız kıpırdamıyor.

Arjantin’in iflasın eşine geldiği dönemde
enflasyonu bahane eden yumurta satıcısı 1
koli yumurtanın fiyatına yüzde yüz zam yap-

mıştı. Artık daha fazla para kazanmasının
zamanının geldiğini düşünüyordu. O sabah
hüzünlü bir yüz ifadesiyle iş yerini açsa da
aslında çok mutluydu. Zengin olamamasının
nedenini hep dürüst olmasına bağlamıştı
ama artık o güzel günler yakındaydı. Fakat
yine de yaptığı zamdan dolayı üzgünmüş
gibi yapmalıydı.

Çok geçmeden her hafta 1 koli yumurta
alan müşterisi yine iş yerine gelmişti fakat
yaşlı kadın fiyatı görünce gözlerine inana-
madı. Sebebini sorunca da “Toptancılar
zam yaptı efendim. Malum enflasyon da var,
biz de haliyle fiyatları arttırdık dedi.” Yaşlı
kadın bu duruma çok kızmıştı ve usulca ko-
liyi tezgaha bıraktı.

“O zaman kalsın, ben yumurta yemeden
de yaşarım. Yeter ki Arjantin bu zamdan et-
kilenmesin.” dedi. Satıcı onun bu hareketi
karşısında büyük bir kahkaha atmak istese
de üzgünmüş gibi davranmaya devam etti.
Ancak kadının bu cümlesi nasıl olduysa ül-
kede viral oldu ve kimse o hafta yumurta al-
madı. Ertesi gün yumurta toptancıları hem
zam yapmaya devam etti hem de fiyatlar
biraz daha artsın diyerek ürünlerin çoğunu
soğuk hava depolarında stokladılar. Takip
eden günlerde durum değişmemişti, fiyatlar

artıyor ama tüm Arjantin halkı sanki arala-
rında anlaşmışlar gibi yumurta almamaya
devam ediyordu.

İkinci hafta toptancılar homurdanmaya
başlasa da "Nasıl olsa bu zamlara alışacak-
lar ve mecbur yumurtaları gidip alacaklar"
dediler. Üçüncü hafta ülkede yumurta pera-
kendecilerin  iş yapamadığı için yavaş yavaş
kepenk kapatmaya başladı ve bunu toptan-
cılar takip etti. Derken ülkede iflas etmeyen
toptancı neredeyse kalmamıştı.

Çiftlik sahipleri alacaklarını alamadıkları
için onlar da hızla konkordato ilan etmeye
başladılar. Artık hepsi pişman olmuş ve ara-
larında bu durumu nasıl düzelteceklerini ko-
nuşmaya başlamışlardı. "En iyisi bir
televizyon kanalına çıkıp Arjantin halkından
özür dilemek" dediler ama sonuç değişme-
mişti. Ülkede ne bir grev ne de bir isyan

vardı ama halk öylesine kenetlenmişti ki
kimse bu özrü kabul etmedi ve yumurta al-
mamaya devam ettiler.

Beşinci Hafta toptancılar şu kararı aldı:
"Hatamızı fark ettik ve özrümüzü kabul et-
meniz için de yumurtaları zam gelmeden
önceki fiyatın da yarısına indirmeye karar
verdik. Bizleri affetmelisiniz çünkü tavuklar
ölmek üzere!

"Bu gerçek hayat hikayesini neden yaz-
dım? Şu günlerde iğneden ipliğe gelen zam-
lardan sonra "acaba bizde” dedim ama
sonra aklıma geldi. Biz Arjantin halkı değil,
Türk halkıyız değil mi? Ömer Hayyam son
noktayı koymuş: “Celladına aşık olmuşsa
bir millet ister ezan dinlet ister çan dinlet.
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstahaktır
ona her türlü zillet!”

Sağlıcakla…

Millet celladına aşık olursa...

CHPSilivri İlçe Başkanlığı bir basın açıkla-
ması yayınlayarak, Silivri Belediyesi ile ilgili
şok bir iddiayı gündeme taşıdı. Yapılan

açıklamada, “Silivri Belediye Başkanı’nın ifadeleri ile
Silivri Belediyesi’nin 2500 dönüm arazide arpa, buğ-
day, yemlik bezelye, ayçiçeği ve silajlık mısır ekimi ger-
çekleştirdiği;  bu arazilerde ekilen tarım ürünlerinden
elde edilen hasatın çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan
köylümüze; ayçiçeğinden elde edilen hasatın ayçiçeği
yağına çevrilerek 5 Lt’lik tenekeler halinde ihtiyacı
olan ailelere GIDA BANKASI kanalı ile verilmesini
Belediye Meclis kürsüsünden ve gerçekleştirdiği ko-
nuşmalar ile defalarca dile getirmiştir.  Ancak, ekilen
2500 dönüm arazide hangi ürünün kaç dönüme ne
kadar; ekilen ürünlerden ne kadar hasat elde edildiği;
elde edilen hasatın hangi koşullar ile çifti ve köylüye
dağıtımını gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir bil-
gilendirmede bulunmamıştır. İlgili ürünlerin ekim,
dikim ve dağıtım verileri sayısal olarak Silivri Beledi-
yesi envanterinde kayıtlı olduğu, bu bilgilerin şeffaf bir
biçimde paylaşılabilir olduğu kanısında değiliz. Eğer
var ise lütfen kamuoyu ile paylaşsınlar, bizde ka-
muoyu da şeffaf bir biçimde bilgilensin” denildi.

Silivri halkı ile paylaşacağız

Açıklamanın devamında Silivri Belediyesi'ne eleştiri
getiren CHP İlçe Başkanlığı, “Son dönemlerde ba-
sında ve kamuoyunda sıkça dile getirilen O.Y. isimli
bir vatandaşımızın 24.02.2022 gün ve 2200935719 sa-
yılı CİMER’e başvurusu ile “Silivri Belediyesi’nde
oluşmuş bir grubun Silivri Halkı’nın malı olan tarım-
sal ürünleri örgütlü bir şekilde zimmetlerine geçirerek,
sattıklarını” öğrenmiş bulunuyoruz. Silivri Belediye
Başkanı veya idare bu olanlardan haberdarlar ise
kötü, değillerse daha da kötü olan vahim hadiselerle
ilgili Belediye birimlerinin, müracaattın üzerinden 6 ay
geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapıp yapma-
dıkları; Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunup bulunmadıklarını CHP Silivri İlçe Başkanlığı
olarak, Silivri Halkı adına soruyoruz. Bu konunun iş-
leyişi ile ilgili kamuoyumuz doğru aydınlatılmadığı,
bilgi verilmediği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından O.Y. isimli vatandaşımızın CİMER’e yaptığı
müracaat, yerel basında çıkan haberler ve CHP Silivri
İlçe Başkanlığı basın bildirisini suç duyurusu kabul
ederek işlem yapılmasının kamuoyu yararına olacağı
düşünüyoruz.  İlgili olay ile ilgili gelişmeleri ve süreci
titizlikle takip ettiğimizi, süreç ile ilgili aşamaları Silivri
Kamuoyunu paylaşacağımızı ifade ediyor saygılar su-
nuyoruz” ifadelerine yer verdi.  ARİF ELMAS

ÇATALCABelediye Başkanı Mesut Üner,
sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini
sergileyerek gönüllere dokunuyor. Mahalle

ziyaretlerinde tamamlanan veya yapımı devam eden
çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mesut
Üner, genç, yaşlı tüm mahalle sakinlerimiz ile de görü-
şerek görüş alışverişinde bulunuyor, talep ve önerileri
dinliyor. Belediye Başkanı Mesut Üner’in bu hafta
sonu ziyaretleri Binkılıç ve Ovayenice Mahallelerine
oldu. Binkılıç mahallesini ziyaret eden Başkan Mesut
Üner, mahallenin ulu çınarları büyüklerle ve mahalle
sakinleri ile uzun uzun sohbet edip görüş ve önerile-
rini dinledi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
Ovayenice Mahallesine yaptığı ziyarette de yapımına
başlanan Meydan ve Sosyal Tesis Projelerini yerinde
inceledi. Mahalle sakinleri ile ve esnaflarla bir araya
gelen Başkan Mesut Üner, vatandaşların çalışmalar-
dan memnuniyet duyduklarını belirtmeleri üzerine,
“Çatalca sevdamızla durmadan, yorulmadan çalışır-
ken enerjimizi siz kıymetli halkımızın ilgi ve alakasın-
dan alıyoruz. Gönül birliği yaptığımız siz Çatalca
halkımıza bizler teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve iyi
ki Birlikte Çatalca’yız” sözleriyle hemşerilerinin daima
yanında olacağını vurguladı.

Silivri halkı 
adına soruyoruz!

Vatandaşla iç içe

ıBB kenara
cekılmeyecek

SELVİ SARITAÇ

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150
Günde 150 Proje” maratonu kapsa-

mında, Bağcılar’da 2 tesisin açılışlarını
gerçekleştirdi. İmamoğlu; Çınar Mahalle-
si’nde “Kent Lokantası”, Göztepe Mahal-
lesi’nde ise, “Mahmutbey İtfaiye
İstasyonu”nu açtı. 17 Haziran’da hizmete
alınan Çapa’daki ilk şubenin ardından,
ikinci Kent Lokantası’nı Bağcılar’da açan
İmamoğlu, tamamı kadınlardan oluşan
personelle tanışıp, tesisin ilk müşterileri
olan gençlere; mercimek çorbası, ekşili
köfte, makarna, şeftali, ekmek ve sudan
oluşan menüyü dağıttı. İmamoğlu, ko-
nuyla ilgili değerlendirmelerini de masala-
rına misafir olduğu gençlerin arasında
yaptı. Bağcılar Kent Lokantası’nın günde
700 kişiye hizmet vereceğini belirten İma-
moğlu, benzer tesislerin sayısını, yıl so-
nuna kadar 10’a çıkaracaklarını kaydetti. 

Hizmet etmekte kararlıyız

“Burada temel sebep şu” diyen İmamoğlu,
“Bugün ekonomik koşullar, zorluklar, ne
yazık ki iyi yönetilmeyen ekonomik süreç,
döviz kurları, maliyetler, insanların ücretle-
rinin ne yazık ki yeterli seviyede olmaması
her aileyi, her bireyi etkiliyor. Burada bizim
en temel gördüğümüz, etkilendiğini hisset-
tiğimiz ve mutlak yanında olmamız gerek-
tiğini düşündüğümüz; başta burada
gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlarımız
olmak üzere, çok düşük ücretle çalışan işçi,
emekçi dostlarımıza dönük alanlarda hiz-
met vermek. Ve bunda kararlıyız? Bu, bu-
günün sorunu, bugünün konusu; bunun
aşılması lazım. ‘Ekonomi iyi yönetilmiyor,
bu hükümetin sorunu’ deyip, kenara çeki-
lenlerden olamayız. Elimizdeki imkanlarla,
‘Bugünün zor koşularının atlatılmasında
mutlaka bizler de bir şey yapmalıyız’ diye-
rek, yola çıktık” ifadelerini kullandı. 

Bunlar bu dönemin ilaçları

“Bugün eğer 0-4 yaş arası çocuğu olan an-
neler çocuklarıyla birlikte seyahat edebili-
yorsa ücretsiz, inanın bu dönemin
ihtiyacının karşılığı” diyen İmamoğlu, şun-
ları söyledi: “Ya da evlerine süt dağıtıyor-
sak çocuklarımızın, bugünün ihtiyacı
olduğu için. 1,5 milyon haneye destek
olmak durumundaysak, bugünün ihtiyacı.
Dileriz ve isteriz ki; zenginleşen ülkemizde,
zenginleşen şehirlerimizde, çocuklarımızın,
gençlerimizin, ailelerimizin bu tür ihtiyaç-
ları olmasın. Olmadığı zaman, bu tür
alanları başka fonksiyonlarla kullanırız,
değerlendiririz. Umarım hızlı bir biçimde o
zenginliği yakalayacağımız günleri hep bir-
likte yakalarız. Bence o zenginleşen toplu-
mun da temelinde en derin teminat,
buradaki gençlerimiz. Onların sayesinde
biz bunu başarabiliriz. Bu memleketin ni-
meti de buna yeter, bereketi de yeter, insanı
da yeter; inanın yeter. Milletimizin kendi
birikimlerine ve becerilerine süreçleri teslim
etmeyi becerebilsek, ortak aklı ve süreci bu
şekilde tanımlayabilsek, biz çok daha
başka bir şehir, çok daha başka bir ülke ve
millet olma şansına sahibiz. Bunu başara-
cağız. O kadar yürekten inanıyorum.”

Bir sorun yaşanmayacak

Çapa’da açtıkları Kent Lokantası’nın, yak-
laşık 1,5 aylık sürede, yaklaşık 30 bin kişiye
hizmet verdiği bilgisini paylaşan İma-
moğlu, “Demek ki bu, ihtiyaç. Buranın da
benzer rakamı yakalayacağını düşünüyo-
ruz. Şu konuşuluyor: Esnaflarımız bundan

şikayetçi olur mu? Burada bir çeşit çorba,
bir çeşit yemek, bir çeşit makarna gibi bu
tarz bir sofra var. Yani bunun yanına,
‘Şunu da ver, bunu da ver’ yok. Böyle bir
ortamın, inanın müşterisi başkadır. Ya da
buna gelecek olan insanımız başkadır. Ben
bu işleri yapmış bir insanım. Ayıptır söyle-
mesi, belki 10-15’e yakın noktada yerim
oldu İstanbul'da. Bu tarz yerlerin geleni
başkadır. Onların bizim başımızın üstünde
yeri var. Ama hiçbir esnafımızın da bereke-
tine veya onların kazancına dönük bir
sorun yaşatmazlar. İlerleyen zamanlarda
umarım biz, bu tür ihtiyaçlara dönük sü-
reçleri konuşmayız” diye konuştu.

Tüm personel kadınlardan ulaşıyor

Bağcılar’da yakın zamanda kız ve erkek
öğrenci yurdu açacaklarını aktaran İma-
moğlu, “Çok hizmetimiz var. Bugün bir it-
faiye merkezimizi açacağız yine
Bağcılar'da. Temennim o ki; Bağcılar'ın
geçmişte konuşulan duygularının dışında,
daha güzel enerjisiyle, işte yeni açtığımız
Bağcılar Meydanı'ndaki etkinlikleriyle, bu-
luşmalarıyla konuşulan, vatandaşının
memnuniyetini, mutluluğunu, İstanbul'a
ve bütün ülkeye servis eden bir ilçemiz ol-
ması. Onu başardığımızda, zaten bir soru-
numuz kalmayacak. Gençlerin beni
sofralarında misafir etmelerinden de duy-
duğum memnuniyeti belirtmek isterim”
dedi. Bağcılar Kent Lokantası’nda her
gün, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hij-
yenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca
özenle hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan sağ-
lıklı menü, 29 TL fiyatla, tabldot usulü ser-
vis edilecek. Burada da Çapa’da olduğu
gibi, kadın çalışanlar istihdam edilecek.
Bağcılar Kent Lokantası, 10 kişilik kadro-
suyla, aynı anda 80, günlük olarak da top-
lam 700 misafir ağırlayacak kapasiteye
sahip. 

3 ilçeye birden hizmet verecek

Öğle yemeğini gençlerle birlikte yiyen
İmamoğlu’nun Bağcılar’daki ikinci adresi,
Mahmutbey İtfaiye İstasyonu için gerçek-
leştirilen açılış töreni oldu. İmamoğlu,
CHP milletvekilleri Zeynel Emre ile Emine
Gülizar Emecan’ın da katıldığı törende bir
konuşma yaptı. Yangının, öncesinde tedbir
alınması gereken afetlerden biri olduğunu
belirten İmamoğlu, “Öncesinde eğer tedbir
alırsanız hem oradaki süreci kısaltıyorsu-
nuz hem de bu tür sıkıntılı anlarla karşılaş-
maktan uzak kalıyorsunuz. Öncelikle bu

mücadelenin içerisinde en ön hatta, büyük
bir efor ortaya koyarak, çoğu zaman can
güvenliğini ve canını unutarak mücadele-
sini ortaya koyan bu cesur yürekli itfaiyeci
dostlarıma, yol arkadaşlarıma şükranla-
rımı sunuyorum” dedi. Hizmete açtıkları
istasyonun 6 araç ve 16 personelle, 3 ilçe,
10 mahallede yaşayan 450 bin kişiye hiz-
met vereceğini aktaran İmamoğlu, bu sa-
yede bölgedeki olası yangınlara normal
şartlar altında, ortalama 6 dakika içinde
müdahale edileceği bilgisini paylaştı. 

Yangında talimat beklenir mi?

Yakın zamanda yaşanan Balıklı Rum Has-
tanesi yangınına da değinen İmamoğlu,
şunları söyledi: “Ne yazık ki eski bir bina
ve ahşap bir çatı düzeni yüzünden hızlı
ilerleyen bir yangınla beraber, tüm çatıların
yandığı bir süreç yaşadık. Burada da başa-
rılı bir müdahaleyi ve yangını özellikle hızlı
bir şekilde kontrol altına alma becerisini
ortaya koydukları için ben bütün teşkilatı-
mıza teşekkür buradan iletmek istiyorum.
Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme
yapmaktan çekinmeyen, geri durmayan bir
akılla karşı karşıyayız. Üzüntüyle izledim,
takip ettim, dinledim. Muhatabı olan bir
kurum, bir vakıf tepeden tırnağa yangınla
ilgili süreçte herkese teşekkür ediyor, ama
orada itfaiye yok örneğin. Yangını söndü-
ren itfaiye, ama itfaiye yok. Önemli değil
yani, bize teşekkür edilmesini de beklemi-
yor benim arkadaşlarımın vazifesi o. Vak-
fın bu tarz tutumunu, hayretle karşılıyoruz
sadece. Çünkü bahsedilen konu bir yan-
gın. Yani yangının söndürüldüğü için An-
kara'dan Saray'dan başlamış, ilçenin
mahalle muhtarına kadar inmiş, ama yan-
gını söndüren itfaiye, kavramın içerisinde
yoktur. Bu arada, vallahi de billahi de it-
faiye benden bile talimat almıyor; onu söy-
leyeyim. Allah korusun, hiç kimse yangınla
yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda
‘talimat’ diye bir şey olur mu? Nereden ne-
reye geldik? (Benzedi de bu ton da.) Nere-
den nereye geldik? Hayret bir durum.
İtfaiyeci kardeşlerimiz bir yangın olur, bir
ihbar gelir, görevinin gereği yola çıkar, can-
siparane görevini yapar. Hem yangını sön-
dürür hem insanları kurtarır. Allah, hem
vatandaşlarımızı korusun hem de bu mü-
cadeleyi veren kıymetli itfaiyeci kardeşle-
rimi korusun.”

Personel ihtiyacımız var

İtfaiye ve zabıta personeli ihtiyaçlarına ye-

teri kadar onay çıkmadığını dile getiren
İmamoğlu, “İstanbul, 20 milyona yakın
etkin, aktif nüfusa bakıyor ve bu şehirde it-
faiyeci sayısına baktığımızda, çok yetersiz.
Çünkü itfaiye dediğimiz şey, her an yangın
olabilecek ve de her an büyük afetlerle
karşı karşıya kaldığımızda en etkin gücü-
müz. Böyle bir gücü mutlaka büyütmeli-
yiz. Bu manada kadrolu itfaiyeci
pozisyonunu büyütmek istiyoruz. Taleple-
rimiz vardı. Bir kısmı onaylandı. Onların
alımını yaptık. Yanımda bir kadın, bir erkek
alışanımız var. Arkada da genç kadınlar ve
erkekler diye görebilirsiniz. Hepsi; vallahi
de billahi de benim halamın oğlu, dayımın
oğlu, amcamın oğlu ya da halamın kızı,
dayımın kızı, amcamın kızı elbette değil.
Ama liyakatiyle buraya gelmiş bu kurum
içerisinde, artık hepsi benim kurumsal ak-
rabam. Hepsi benim hemşerim, hayatını
ortaya koyacak insanlar. Onlara yolları
açık olsun diyorum” dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da, önce ikinci Kent Lokantası’nı, ardında da 3 ilçe, 10 mahallede yaşayan yaklaşık 450
bin kişiye hizmet verecek Mahmutbey İtfaiye İstasyonu’nu açtı. Bağcılar’da yakın zamanda kız ve erkek öğrenci yurdu açacakları
bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Ekonomi iyi yönetilmiyor, bu hükümetin sorunu’ deyip, kenara çekilenlerden olamayız” dedi

CHP Silivri İlçe Başkanlığı basın açıklaması
yaparak, Silivri'de yetişen bir takım tarım
ürünlerinin belediye içindeki kişilerce zim-
metlerine geçirilerek satıldığını iddia etti.
Yapılan açıklamada, “Silivri halkı adına
soruyoruz, konu hakkında neden hiçbir
işlem yapılmıyor” denildi

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

Kadro darlığını
açmalıyız

“Devlet kadrolarındaki daralmışlığı aşmamız
için çağrı yapıyorum” diyen İmamoğlu, “Ama
itfaiye, ama zabıta başta olmak üzere, bazı ih-
tisas kadrolarından bize kadro açılmasının
hem Şehircilik Bakanlığı’ndan hem de bazen
Meclis üzerinden talep ettiğimiz izin süreçleri-
nin hızlı bir şekilde işletilmesi, bize böyle
güzel, pırıl pırıl kardeşlerimizin, arkadaşları-
mızın katılımına vesile oluyor. Bunu da özenle
talep ediyoruz. Gerçekten el üstünde tutulması
gereken kurumlarımızdan bir tanesi. Allah,
nice yüzyıllar nasip etsin bu kurumlarımıza.
Biz asil, kadim bir kentin fertleriyiz, bireyleri-
yiz. Binlerce yılı temsil ediyoruz. Bugünü iyi
temsil etmek, düne olan vefamızı göstermek,
yarına olan borcumuzu şimdiden ödemeye
dönük bir gayret içeriyor” şeklinde konuştu. 
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Görevlerini kötüye kullandılar!

Dünyamızın geleceği 
nasıl olacak?

Y ıllar önce de benzer bir makale yazmıştım. 
Tüm çevre haberlerini takip ediyorum ve notla-
rımı alıyorum. Yıllar önce söylenenler bir bir

gerçekleşiyor. Kasırgalar, dünyanın çeşitli yerlerinde 
sel baskınları, Yeni Zelanda’da yeniden faaliyete geçen
Tongariro Yanardağı. Nerden almıştık bu bilgileri, 
B.M. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinden.
2500 civarındaki Bilim Adamının ortaya koyduğu 
rapordan alıntıları okuyunca raporu doğrulayan 
felaketleri hatırlayacaksınız. Rapor diyor ki;
* Kuzey Amerika kıyılarında kasırgalar olacak.
* Dünyanın bir çok yerinde seller, toprak kaymaları,
orman yangınları olacak. 1860-2000 yılları arasında 
sıcaklık 0.5-0.7 derece artmışken gerekli önlemleri 
alamazsak gelecek yüzyıl ve ilersinde bu artış 6 derece
olacak.
* Önce Afrika’dan başlayan susuzluk dünyaya yayıla-
cak. Dünya genelinde hava sıcaklığı 1900’lü yılların
sonlarına oranla 2000’li yılların yarısından sonra 
1.5-2.5 derece artacak bu da bitki ve hayvan türlerinin
%20-30’unun yok olmasına sebep olacak.
* Tarımsal üretim yarı yarıya düşecek, kıtlıklar açlığı
getirecek. Bu iklim değişiklikleri hayvanların göçlerini,
bitkilerin çiçeklenmesini, böceklerin yaşam döngülerini
olumsuz yönde etkileyecek, meyve üretimi düşecek.
* Başta sıtma, ateşli ve bulaşıcı hastalıklar bilinmeyen
virüsler tüm dünyaya yayılacak bu hastalıklar diğer
hastalıkları da beraberinde getirecek.
* Tanımadığımız virüsler çıkacak sağlığımızı tehdit edecek.
* 2080 yılına kadar her yıl 200 milyon kadar insan,
kıyı fırtınalarına sel baskınlarına maruz kalacak.
* Denizlerde su yükselmesiyle deltalarda, kıyı bölgele-
rinde ve küçük adalarda yaşayan milyonlarca insan
evsiz kalacak yükseklere göç edecek.
* Himalaya’lardan Afrika çalılıklarına, Sibirya’dan
Güney Fransa’ya kadar orman yangınları artacak. Bu
iklim değişikliği dolayısıyla yıllık ekonomik zararlar 40
Milyar doları geçecek, dünya ekonomik krizlerle boğu-
şacak.Evet! Şimdiden şahit oluyoruz. Küresel ısınma,
okyanusların verimliliğini şimdiden azaltmış, kızıl deniz
gibi sıcak su balıkları, zehirli denizanaları, yabancı
yosun türü canlılar Marmara’da görülmeye başlamış.
Deniz yaşamı, yaşamsal öneme sahip gıda ve ilaç kay-
nakları, turizm ve balıkçılık gibi milyonlarca insanın
geçim kaynakları yok olma tehdidinle karşı karşıya 
kalmış. Göç eden kuşlara dinlenecek sulak alanlar azal-
mış.1998 yılının ilk ayında kaydedilen su sıcaklık de-
ğerleri, son dört asırda ölçülen sıcaklıktan daha yüksek
çıkmış. Küresel ısınma, birçok tür canlının hayatta kal-
masına ve dünyadaki insanlar üzerinde ciddi tehditler
oluşturmaktadır. Biliyor musunuz? ki bu olumsuzlukla-
rın sebebi yine insandır. Nasreddin Hoca’nın oturduğu
dalı kesme hikâyesine hepimiz güleriz. Peki bizim yap-
tığımız ne? Hem bu hikâye de değil. EY İNSANLAR,
ARTIK BİLİNÇLENMELİ VE ÇEVREMİZDEKİLERİ
DE BİLİNÇLENDİRMELİYİZ. Bizler DOĞANIN 
SAHİBİ DEĞİL, EMANETÇİLERİ olduğumuzu 
unutmamalıyız. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Belediyesi'nin ek bütçe talebine onay vermeyen AK Partili ve MHP'li
Meclis üyelerini eleştirdi. Konsey yaptığı açıklamada, “Görevlerinizi kötüye kullandınız” dedi

G elecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, Beylikdüzü
Fatma Ana Cemevi'nde Alevi

vatandaşların Muharrem orucu lokma-
sına katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık'ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette Alevi vatandaşlarla
buluşan Davutoğlu birlik ve beraberlik
mesajları verdi. Davutoğlu, “Muharrem
ayında sizlerle birlikte olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum. Herkesin duaları, oruç-
ları kabul olsun. Soframız bereketli
olsun. Biz Hz. Hüseyin'in, Ehli Beyt'in
her birinin aşığıyız. Onların adalet ara-
yışlarını bugün hayatımızda şiar edini-
yoruz. Bir tarafta Ehli Beyt bir tarafta
Horasan Erenleri. Benim adım Ahmet.
Babam adımı koyarken Hoca Ahmet
Yesevi'den feyz alarak koyduğunu söy-
lerdi. Biz onların hak arayışlarının bu-
günkü temsilcileriyiz. Hz. Hüseyin'in
şahadeti bir taraftan bir yastır diğer ta-
raftan da muazzam bir ordu karşısında
direnen 72 kişinin hikayesidir. Görü-
nüşte onlara zulmedenler, Yezit taraftar-
ları kaybettiler. Hz. Hüseyin, şehitlerin
serdarı olarak sayıldı” dedi.

Onların yolundan ayrılmayacağız

Bugün birçok insanın evladına Ali, Hü-
seyin gibi isimleri gururla verdiğini de

anlatan Davutoğlu, “Nesilden nesile her
evde bir Ali oldu Hasan oldu Hüseyin
oldu ama bir Yezit olmadı. Eğer hak ve
adalet mücadelesi içindeyseniz bunları
kazanırsınız. İnsanlara sunduğunuz kıy-
met değerlidir. Şehitlerin serdarını rah-
metle anıyoruz. O'nun yolunun
yolcusuyuz. Bugün de bir yanlışlık, ada-
letsizlik varsa ona karşı çıkarız. Bir maz-

lum varsa hakkı yenmiş biri varsa onun
yanında olmak Hz. Hüseyin'in şiarını
takip etmek demektir. Allah bizi onun
yolundan ayırmasın.  Mazlum kim
olursa olsun yanında olacağız. Zalim
kim olursa olsun, kardeşimiz bile olsa
onun karşısında duracağız. Hz. Hüseyin
bize bunu öğretti. Allah ondan razı
olsun” diye konuştu.

Kamuoyuna başlığı ile ha-
zırlanan metinde Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal

Deniz Bozkurt'un meclisten talep et-
tiği ek bütçenin meclis onayından geç-
memesi ve reddedilmesinin ardından
yaptığı duyuru ile  Esenyurt’taki mu-
halefet meclis üyelerinin görevlerini si-
yasi çıkarlar uğruna kötüye
kullandıklarını iddia etti.  Konsey'den
yapılan açıklamada; “Daha önce
Esenyurt Kent Konseyi olarak, sadece
gerektiğinde söz alacak bir temsilcimi-
zin Esenyurt Belediye Meclisinde bu-
lunmasına ilişkin son derece çağdaş
olan bir önerimiz Esenyurt Belediye-
since kabul edilmiş olsa idi bu görüşü-
müzü meclis kürsüsünden beyan
etmiş olacaktık. Ancak bu imkan bize
verilmediği için Esenyurt Kent Kon-
seyi görüşünü basın yolu ile kamuo-
yuna duyuruyoruz. Esenyurt Kent
Konseyi olarak, artık Esenyurt'ta, kay-
makamlık ile belediye arasında ve be-

lediye başkanı ile belediye meclisi ara-
sında süregelen kamu yararından
uzak siyasi  çekişmelerin dışında, 
karşılıklı olarak bir normalleşme sü-
reci yaşanmasını istiyoruz” denildi.

Ülke gerçeklerini gözetin

Açıklamanın devamında ise şu 
ifadelere yer verildi; “Başta merkezi
hükümet olmak üzere bir çok kamu
kurumunun, ülkenin içinde bulun-
duğu ekonomik süreçte, ek bütçe
ihtiyacı olduğu bir vakıadır.  Bu kap-
samda Esenyurt Belediye Meclisin-
deki muhalefet meclis üyelerinin
çoğunlukta olmalarından yararlana-
rak, ülkenin gerçeklerini yok sayarak,
Belediye Başkanının iki kez ek bütçe
talebini reddetmeleri, bir tür hakkın
kötüye kullanımı teşkil etmektedir. 
Ülkenin gerçeklerini ve kamu yararını
gözeterek, muhalefet meclis üyelerinin
kararlarını gözden geçirmelerini dili-
yoruz.” TAYLAN DAŞDÖĞEN

Haksızlıklara Her
zaman karsıyız!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi'nde Muharrem orucu 
lokmasına katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, “Bizler her türlü haksızlığın karşısındayız. Zalimlerin karşısında,
mazlumların yanındayız. Hz. Hüseyin'in yolundan giderek, adalet için mücadele edenleriz” diye konuştu

BARIŞ KIŞ

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

Burası kutsal
bir yer
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ise “Kendi-
sini Beylikdüzü'nde ağırlamaktan
birlik ve beraberlik mesajları ver-
mekten dolayı mutluyum. Çok
özel bir mekandayız. Toprağı kut-
sal, mimarisi çok özenle tasarlan-
mış bir cemevindeyiz. Buranın en
başından itibaren, projesinden iti-
baren buradayım. Cemevinin
içinde olmaktan dolayı çok mut-
luyum. Tutulan oruçların hak ka-
tında kabul olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

İStanbul’un gözbebeği
Beyoğlu’nda hayal ettiği-
miz bir balkona sahip

olabilmenin hiç de zor olmadığını
küçük dokunuşlarla göstermenin
tam zamanı. Elinizdeki saksı çiçek-
lerinizi, küçük şirin objelerinizi kul-
lanarak da hayatın içinden yaşayan
bir balkona dönüşümünü sergile-
yebilirsiniz. Beyoğlu Belediyesi ilçe-
nin en güzel şekilde düzenlenmiş
ve süslenmiş balkonlarını seçerek
ödüllendirmek amacıyla “Güzel
Balkonum Yarışması” başlattı. Ya-
rışma ile sadece evimizin içini değil
nefes aldıran alanımızı da temiz ve
güzel görmek, baktığı cepheyi ren-
klendirerek çevresini güzelleştir-
mek, vatandaşları ufak alanlarda
da çiçek yetiştiriciliğine teşvik
etmek ve çevre dostu yaşam alan-
ları oluşturmak hedefleniyor. Güzel

Balkonum Yarışması 27 Haziranda
başladı. Balkonlarını yarışmanın
şartlarına uygun şekilde düzenle-
yen vatandaşlar çektikleri fotoğraf-
ları ve istenilen evrakları en geç 2
eylül 2022 tarihine kadar guzelbal-
konum@beyoglu.bel.tr adresine
göndererek yarışmaya katılabile-
cekler. Gönderilen fotoğraflar 05-
14 Eylül tarihleri arasında jüri
tarafından değerlendirilerek Beyoğ-
lu’nun en güzel balkonları seçile-
cek. Yarışmada ilk üçe giren
yarışmacılar Beyoğlu Belediyesi ta-
rafından PTT hediye çeki verilecek
ve Kefken Kampı’nda 1 hafta mi-
safir edilecek. Sonraki 10 kişiye ise
PTT hediye çeki verilecek. Vatan-
daşlar yarışmayla ilgili detaylı bil-
giye Beyoğlu Belediyesi’nin resmi
web sitesinde yer alan duyurular
bölümünden ulaşabiliyor.

Beyoğlu Belediyesi ilçenin en güzel şekilde düzenlenmiş ve süslenmiş balkonlarını seçmek amacıyla
“Güzel Balkonum Yarışması” başlattı. Yarışmada dereceye giren balkonların sahipleri ödüllendirilecek

Beyoğlu en güzel balkonu arıyor

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, sa-
dece bölgeye değil İstanbul’a örnek olan
Spor Adası’nın adeta yemyeşil bir park görü-

nümünde olacak peyzaj düzenleme çalışmalarının ya-
kında tamamlanacağını belirtti. İncelemeleri sırasında
bu yaz aylarını yüzme öğrenerek, spor yaparak geçiren
çocuklarla ve velileriyle karşılaşan Başkan Mesut Üner,
bu tablo karşısında gurur ve mutluluk duyduğunu ifade
ederek Çatalca’nın en iyi hizmetlere layık olduğunu
vurguladı.Zamanla yarışır bir vaziyette çalıştıklarını ve
birbiri ardına yepyeni projeleri tamamlayarak vatandaş-
ların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Mesut
Üner, Spor Adası’nın ilçenin gurur kaynaklarından biri
olduğunu ifade ederek, “ Çatalca’mız Spor Adamızla
aynı zamanda, kuş sesleri, ağaçlarla, çiçeklerle bezeli
alanı, kafeteryası ve otoparkı ile yemyeşil bir parka daha
kavuşuyor. Eşi benzeri olmayan Spor Adamızın peyzaj
düzenleme çalışmaları bitmek üzere. Kapalı tribünlü
futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı
kapalı spor salonu ve fitness salonuyla Spor Adamız
‘da incelemelerde bulunurken yüzme öğrenmek spor
yapmak için gelen ilçemizin geleceği çocuklarımızla
gurur duyduk. Durmak yok. Çatalca’mızın hayallerini
tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz” sözlerini kaydetti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Karadeniz Mahallesi’nde yükselen
Paşa Spor Vadisi projesi içerisinde yer alan

Go-Kart pistinde süren çalışmaları yerinde inceledi. Sü-
leymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen birçok
spor yatırımından biri olan Go-Kart pistinde çalışmalar
hızla son aşamaya gelirken, Başkan Yüksel de projedeki
ilerlemeyi günbegün yakından takip ediyor. Motor spor-
larına başlangıç sporu olarak kabul edilen Go-Kart,
dünyada çok sayıda takipçisi olan ve her yaştan sporse-
verin yapabildiği, minyatür araçlarla pist üzerinde yarışı-
lan bir spor olarak biliniyor. Süleymanpaşa’da onlarca
farklı spor dalının ilk kez yapılabilmesine öncülük eden
Süleymanpaşa Belediyesi, bu sporlara Go-Kart’ı da ek-
lemeye hazırlanıyor. Go-Kart pisti ile gençler motor
sporları ile tanışma fırsatı bulabilecek. 

Çatalca en iyisine layık

Süleymanpaşa'ya Go-Kart pisti
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iKtidarın sebep olduğu enflasyon yan-
gını, ücret, maaş, emekli gelirlerini hızla
eritirken, gıda fiyatlarındaki ürkütücü ar-

tışlar vatandaşın belini büküyor. Gıda enflasyonu
dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi
ancak,  Türkiye mevcut ekonomi politikaları ve ta-
rımda kronikleşen sorunları nedeniyle gıda fiyatları-
nın en fazla arttığı ülkeler sıralamasında
şampiyonluğa oynuyor. Altınbaş Üniversitesi İşletme
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu,
TÜİK'e göre Temmuz 2022 itibarıyla gıda fiyatla-
rında yüzde 94.65 artış olduğuna işaret ederek Türki-
ye'nin tüm dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler
sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti.

Eğitime kaynak kalmıyor

İlk sırayı buğday sevkiyatının durması nedeniyle
Rusya-Ukrayna savaşının vurduğu Lübnan, ikinci sı-
rayı  5 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşılaştığı
Zimbabwe, üçüncü sırayı ise zaten çok ciddi enflas-
yon sorunu yaşayan Venezuela alıyor. Türkiye'de gı-
danın tüketim sepetindeki ağırlığının yüzde 25.32
olduğunu, bu oranın dar gelirli vatandaşlar arasında
yüzde 30'un da üzerinde seyrettiğini söyleyen Koza-
noğlu, enerji fiyatlarındaki artışın hem ulaşım hem
de ısınma maliyetlerine yansıdığını, bu nedenle yok-
sulların gelirlerinin yüzde 70'ten fazlasını gıda, ula-
şım, elektrik, doğalgaz ve su faturalarına harcamak
zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kozanoğlu, “Bir de
kredi kartları ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödedikleri
düşülürse; eğitime, sağlığa, giyim kuşama ayıracak
paraları kalmıyor” dedi.

Mutfak masrafı artıyor

TÜİK'te de fiyatlar genelde yüzde 2.37 artarken, gı-
dada ise yüzde 3.5'e sıçradığına dikkat çeken Prof. Dr.
Kozanoğlu, “Sade vatandaşın mutfak masrafları hem
Türkiye'de kontrolden çıkmış enflasyonun bir yansı-
ması, hem de dünyada tarım fiyatlarının zirve yapma-
sının sonucu olarak artıyor” dedi. Kozanoğlu,
Temmuz 2022'de fiyatı en fazla artan ürünlerin temel
gıda maddeleri yumurta yüzde 16.54, pirinç yüzde
12.63, patates yüzde 9.29, sebzeler yüzde 8.49, ma-
karna yüzde 7.91 ile ön sıralarda yer aldığını hatırlattı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı
Semih Durmuş, yaptığı
yazılı açıklamada, enflas-

yon karşısında eriyen banka pro-
mosyonlarının yeniden revize
edilmesi çağrısında bulundu.
Semih Durmuş, bankalarla yapılan
promosyon anlaşmalarının enflas-
yon karşısında eridiğini, sağlık ve
sosyal hizmet çalışanlarının mağ-
dur olduğunu belirterek, “Bilindiği
üzere enflasyonda yaşanan artışla
birlikte kamu çalışanlarının maaş-

larına da zamlar yapılmıştır. Yük-
sek enflasyona karşı bankalarla ya-
pılan promosyon anlaşmalarının
da yenilenmesi elzem hale gelmiş-
tir. Yeni promosyonlar 4 yıllık 35
bin liraya kadar çıkarken eski pro-
mosyonlar çok cüzi miktarlarda
kalmıştır. Bankaların karı hızla ar-
tarken çalışanların promosyonları
pula dönmüş durumda. Bankaların
karı artarken çalışanların emeğinin
değersizleşmesi kabul edilemez.
Bankalarla yapılan promosyon an-

laşmaları bir an önce iptal edilerek,
günümüz şartlarına göre güncel-
lenmeli, uygun yeni sözleşmeler ya-
pılmalıdır. İl sağlık ile aile ve sosyal
hizmet İl müdürlükleri başta olmak
üzere yetkili sağlık ve sosyal hizmet
kurumları yeni promosyon anlaş-
maları için bankaları masaya davet
etmelidir. Enflasyona uygun yeni
promosyonlar belirlenmeli, sağlık
ve sosyal hizmet çalışanlarının
mağduriyeti giderilmeli” dedi.
DHA

U laşım ve beslenme masraf-
larındaki artışın yanına
yurt ve kira maliyetleri ek-

lenince üniversite okumanın bedeli
de giderek ağırlaşıyor. Tercih stresini
atlatıp üniversitelerinin gelecek ay
açılmasını bekleyen öğrenciler, rekor
kira artışları nedeniyle şimdi de ba-
rınma stresi yaşıyor. Üstelik bu yıl
yurtlara başvuruların üç dört kat art-
ması bekleniyor. Devlet ve özel yurt-
ların yatak kapasitelerinin ise yetersiz
kalacağı belirtiliyor. Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi
ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne

(KYK) bağlı 780 yurtta, 745 bin 293
yatak kapasitesi olduğunu, 2021 yı-
lında da önceki yılların iki katı ora-
nında başvuru olduğunu açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, CHP Tekirdağ Mil-
letvekili İlhami Özcan Aygun'un soru
önergesine verdiği yanıtta, “31 Ocak
2022 tarihi itibarıyla yurtlarımızda ba-
rınmak üzere 673 bin 588 öğrenci baş-
vuruda bulundu, yerleştirme işlemleri

devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yurt sorunu büyüyecek

Önerge sahibi Aygun ise, ‘Ekonomik
kriz nedeniyle kira fiyatları uçtu. An-
kara'da (1+0) kiralık evler bile 2 bin
500 liradan başlıyor. 2022-2023 eği-
tim döneminde önceki yıllara göre 3-
4 katlık artış olacak. Yurt krizi tavan
yapacak” diye konuştu.

Gıda enflasyonunda

dördüncüyüz

Banka promosyonları güncellenmeli

Özel yurt
fiyatları 
el yakıyor
İktidarın barınma krizini önleyecek hiçbir hazırlık içerisine
girmediğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami
Özcan Aygun, “Özel yurt fiyatları el yakıyor. Ankara'da, İs-
tanbul'da oda fiyatları 2 bin liranın üzerinde. İktidar ise
yurt yapımı için ayrılan hazine arazilerini rant amaçlı
kullanıyor. Yeni yurt yapılmıyor. Geçen yıl CHP'li
belediyeler tüm imkanlarını, öğrencilere açarak barınma
sorununu hafifletti. 2022-2023 döneminde ise barınma
sorunu çok daha ağır olacak” diye konuştu. 

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

OGrencIler
barInma
krIzI yaSIyOr

Kredi kartlarına yüklenerek
ay sonuna ulaşabilen vatan-
daşlar, semt pazarlarında

dahi borçlanarak harcama yapar hale
geldi. Araştırmalara göre her 100 kişi-
den 41'i aylık harcamalarının yüzde
75'inden fazlasını kredi kartı ile yaptık-
larını söylüyor. Aylık harcamaların
yüzde 50'sinden fazlasını kredi kartı ile
yapanlar ile bu oran yüzde 70'lere varı-
yor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun
gerçekleştirdiği ‘Temmuz 2022 Cüzda-
nımızda Ne Var' araştırmasının sonuç-
ları vatandaşın alarm veren kredi kartı
harcamalarını gözler önüne serdi.  23-
31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 439
kişi katılımıyla gerçekleştirilen araştır-
maya göre vatandaşların yüzde 33'ü
kredi kartı borcunuzamanında ödeye-
miyor.

Son üç ayda hissedildi

Araştırma kredi kartı borcunun tama-
mını zamanında ödeyemeyenler daha
çok, düşük gelir grupları, öğrenciler, üc-
retli çalışanlar ve çalışmayanlar ve ki-
rada oturanlar olduğunu gösteriyor.
Dikkat çekici bir sonuç ise kredi kartı
borcunu hiç ödeyemediğini söyleyenler
arasında emekli, öğrenci ve ücretli çalı-
şanlar dışında profesyonel meslek sa-
hibi kişilerin de bulunması. Araştırma,
kronik olarak kredi kartı borcunu kısmi
ödeyenlere son 3 ay içinde yüzde 10
oranında yeni bir grup vatandaş eklen-
diğini gösteriyor.  Araştırmaya göre,
kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin

yüzde 60'ı nakit avans çekiyor. Üstelik,
bir zamanlar nakit ödemenin tercih
edildiği manav, bakkal, kasap ödemele-
rinde kredi kart kullanımının yüzde
20'lerden yüzde 70'lere çıktığı görülü-
yor.

Kart yükü 120.8

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu (BDDK) haftalık verilerine
göre 29 Temmuz itibarıyla bireylere ait
kredi kartı kullanımı 294 milyar 611
milyon TL'ye ulaşmış durumda. Bu
tutar son bir yılda yüzde 70'lik hızlı bir
artışa işaret ediyor. Vatandaşın kartlara
yüklenmesiyle 12 ayda borç yüküne 120
milyar 800 milyon TL daha eklendiği
görülüyor.

Vatandaş kart 
borcunu geciktiriyor

Kirada oturanlarda
batık büyük

Araştırmada, kredi kartı borçlarını
ödeyemediği için takibe düşenler ile il-
gili bulgularise şöyle özetleniyor:

– Düşük gelir grupları ile birlikte üc-
retli çalışanlar, öğrenciler, memurlar ve
işi olmayanlar diğer gruplara kıyasla
daha çok takibe düşüyor.

– Hanede gelir elde etmek için çalı-
şan sayısı düştükçe takibe düşme oran-
ları artıyor.

– Bekarlar içinde takibe düşme oranı
ise açık ara fazla.

– Z kuşağı (18-24) yaş arası takibe
düşme oranı daha yüksek; bu yaş gru-
bunu 25-34 ve 35-44 yaş grupları takip
ediyor.

– Kirada oturanlar arasında takibe
düşme oranı daha yüksek.

– Kredi takibine düşenlerin yüzde
53'ü kartlarından nakit avans çekiyor.

– BDDK verilerine göre takibe düşen
bireysel kredi kartı borcu 6.9 milyar TL’yi
buluyor.



C umhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde,
13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcısı
büyükelçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bu-

rada konuşan Erdoğan, ''Her yıl küresel diplomasinin fo-
toğrafının çekildiği konferans vesilesiyle hem geçmiş yılın
muhasebesini yapıyor hem de ülkemizin tehditler ve fırsat-
lar karşısında daha hazırlıklı olmasını sağlıyoruz. Büyükel-
çilerimizin kendi aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımına
imkan veren, devletimizin diğer kurumlarıyla koordinasyo-
nunu artıran konferansın idari yapımızda önemli bir ihti-
yacı giderdiğini görüyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik
Türk diplomasi temasıyla gerçekleştirilen 13’üncü büyük-
elçiler konferansının da daha öncekiler gibi verimli ve ufuk
açıcı tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşünüyorum"

ifadelerini kullandı.

Karanlık odaklarla mücadele ettik

Erdoğan, Türkiye’nin sadece devlet organlarında eş
güdüm eksikliğinin değil rekabetin, güç savaşının, çekiş-
menin hatta çatışmanın bedelini ödemiş bir ülke olduğunu
vurgulayarak, "İlk göreve geldiğimizde bu sorunla maale-
sef biz de pek çok defa yüzleştik. Kendini milletten, mille-
tin yetki ve sorumluluk verdiği siyasi iradeden üstün gören
elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Devletin
içine sızmış örgütlerden farklı menfaat gruplarına kadar
birçok karanlık odakla karşılaştık. Mücadele ettik. 27
Nisan bildirisinden 7 Şubat MİT krizine, 17-25 Aralık giri-
şiminden 252 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz

kanlı darbe teşebbüsüne kadar devletin içine çöreklenmiş
yapıların hedefi haline geldik. Milletimizin güçlü desteği ve
demokratik zeminde yürüttüğümüz kararlı mücadele sa-
yesinde hamdolsun tüm saldırıları boşa çıkardık. Devle-
tine ve milletine bağlı vatanperver bürokratlarımızın da
çabalarıyla ülkemize tarihe önemde eserler, hizmetler, yatı-
rımlar kazandırdık" diye konuştu.

Mutabakatı işletmeye başladık

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değine-
rek, "Hem Sayın Zelenski ile hem de Sayın Putin ile olan
görüşmelerimizde sorunların diyalog yoluyla çözülmesi
gerektiğinin altını çizdik. Önce Antalya’da ardından da İs-
tanbul’da yapılan temaslar umutların yeniden yeşermesine
sebep olmuştu. Fakat sahada yaşanan müessif gelişmeler
dolayısıyla oluşan müspet atmosferi kalıcı ateşkese tahvil
etmek ne yazık ki mümkün olmadı. Elbette bizim gibi ba-
rışı savunanlar kadar savaşın uzamasını, her iki taraf için
daha yıpratıcı hale gelmesini isteyenler de vardı. Tüm bu
olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl kori-
doru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu
anda gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu
bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.
Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu muta-
bakatı işletmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış yolunda mesafe aldık

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca hem işgalin hem de
kayıplarının acısıyla yaşamak mecburiyetinde bırakıldı"
diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu adalet-
sizliğe son vermek, Türkiye’nin destekleriyle Azerbaycan
Silahlı Kuvvetleri’ne nasip oldu. 44 gün süren destansı bir
mücadele neticesinde Karabağ yeniden özgürlüğüne ka-
vuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Varılan anlaşma-
larla Güney Kafkasya’da yeni bir dönem başlamıştır. Bu
tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz.
Bugüne kadar Azerbaycan’la yakın istişare halinde pek
çok adım attık. Radikal Ermeni çevrelerin sabotajlarına
rağmen Kafkasya’da kalıcı barış yolunda önemli mesafe
aldık. Ermenistan’la özel temsilciler vasıtasıyla başlattığı-
mız görüşmeler devam ediyor. Başbakan Paşinyan ile
Kurban Bayramı münasebetiyle aradığında çok yapıcı bir
görüşme yaptık. Ermenistan’ın gelişmeleri doğru okuya-
rak Azerbaycan ve Türkiye’nin samimi çağrılarına karşılık
vermesiyle bölgemizin kısa sürede istikrara kavuşacağına
inanıyorum." DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Tüm olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek,

tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda gemiler geliyor. 
Böylece gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.

Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık" dedi

'Erdoğan, Suriye’deki iç savaşın
sonlandırılması, Irak’ta, Lüb-
nan’da, Filistin’de, Yemen’de, Lib-
ya’da, Afganistan’da istikrarın
temini için gayretlerini sürdürdük-
lerini belirterek, "Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iliş-
kilerimizi eskisinden daha güçlü
hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar ra-
yına oturan ilişkilerimizi ülkemizin
çıkarları yanında Filistinli kardeşle-
rimizin hak ve hukukunu savun-
mak için de kullanıyoruz. Kudüs

meselesindeki hassasiyetimizi,
Türkiye’nin 2 devletli çözüme ve
Filistin’in güvenlik, huzur ve kalkın-
masına verdiği önemi İsrail yöne-
timi ile en üst düzeyde
paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i
Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz ol-
duğunu açıkça ifade ediyoruz. Son
birkaç gündür İsrail güvenlik güç-
lerinin Gazze’yi, Gazzeli sivilleri
hedef alan saldırıları karşısında da
net bir duruş sergiledik" ifadelerini
kullandı. 

MeSCİd-İ AkSA kIRMIZI ÇİZGİMİZ

güvenliğine
katkı verdik Millet İttifakı’na

yüklendİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Maalesef zillet
ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir.
Bunun yanında FETÖ de ahtapot gibi bu ittifakı
sarmış, uyuşturmuş, akıl ve siyasetine ambargo
koymuştur. Artık hiçbir şey gizli saklı değildir. Zillet
ittifakı, FETÖ'yü siyasallaştırmak için kuluçka ve
aynı zamanda kundak işlevi görmektedir. Bütün
amiller, bütün ameller buna işaret etmektedir” dedi

MHPLideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıkla-
mada, muhalefet partilerini eleştirerek, "Zil-
let ittifakı bünyesinde tecessüm ve

temerküz eden, adeta iftira ve ihanet cephesine dönü-
şen irili ufaklı partilerin Türkiye aleyhine estirdikleri
yalan rüzgarı kendilerini zora sokacak bir fırtına halini
almıştır. Türk siyaset hayatının bu tip ve böylesi bir
yozlaşma akımına kapılan partileri daha fazla taşıma
imkanı, daha fazla hazmetme ihtimali eşyanın tabia-
tına aykırı olduğu gibi; akıl, ahlak ve milli irade ölçüle-
rine de bütünüyle terstir. Türkiye'yle hesaplaşmak için
sıraya girmiş iç ve dış mihrakların hem ümit kapısı olan
hem de bunlarla derin bir ünsiyet bağı oluşturan zillet
partilerinin demokrasi güvenliğimizi her mevziden teh-
dit ettiği kristalize bir gerçektir" dedi.

Roboski diye bir yer yoktur

Ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki
Erzurum ve Uludere ziyaretlerine değinen Bahçeli,
"CHP Genel Başkanının aleni bir şekilde devlete saldır-
ması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da
yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa
koşa Şırnak Uludere'yi ziyaret edip kabuk bağlamış ya-
raları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatör-
lüktür. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Roboski' diye
bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör ör-
gütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir
kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak'ın Uludere ilçesi-
nin Ortasu köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan
müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helal-
leşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek,
terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve
tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki,
Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, ol-
mayacaktır. Roboski tanımlaması, devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast etmek, taş koy-
mak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet et-
mektir. Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar
çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zan-
nedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helal-
leşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir.
Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkar-
mayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu
çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milleti-
nin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine bi-
necektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ ahtapot gibi

Türkiye'nin her başarısının ve her milli kazancının CHP
başta olmak üzere diğer ittifak ortaklarında derin ve te-
davisi imkansız hayal kırıklıklarına neden olduğunu işa-
ret eden Bahçeli, şunları kaydetti:"Çünkü söz konusu
ittifak partileri kimliğini kaybetmenin yanında ülkemi-
zin gerçeklerinden tamamıyla kopmuşlardır. Son tah-
lilde zillet ittifakı Türkiye'nin yabanı ve yabancısı bir
çıkar ortaklığı hüviyetine bürünmüştür. Bu ittifakın ken-
dine bile devası olmayan marjinal bir partisinin sözde
Kürt sorununu gündeme getirip Cumhur İttifakı'na akıl
danelik yaparak mesaj vermeye çalışması beyhude bir
rezaletin, sipariş bir hıyanetin dile getirilmesinden

başka bir şey değildir. Türkiye düşmanlarına acentelik
yapan, milli birlik ve dayanışma ruhuna zehir

saçan iflah olmaz münafıkların sözde Kürt so-
rununu ısıtıp ısıtıp ana gündem konusu

yapma iştahları kiralık siyasetlerinin, sö-
mürgeleşmiş zihniyetlerinin, mandacı

şahsiyetlerinin ibretlik bir sonucudur.
Bu teslimiyetçi ve tezvirat ehli iki-

yüzlü devşirmelere milletimizin
kulak vermesi, dikkate alması,

ciddiyete müstahak görmesi
muhal bir hayaldir. Maale-

sef zillet ittifakı PKK'nın
kanlı ve kahredici isti-

kametindedir. Bunun
yanında FETÖ de

ahtapot gibi bu
ittifakı sarmış,
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Kiralar almış
başını gitmiş
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev
almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş" dedi

CHP'li Öztrak, parti genel mer-
kezinde basın toplantısı dü-
zenledi. Öztrak, CHP meclis

grubu olarak ÖSYM'deki sınav usulsüz-
lüklerinin araştırılması için Meclis'te
2009 yılından bu yana 20 önerge verdik-
lerini belirterek, "Zaman kimi haklı çı-
kardı? Elbette mutlu değiliz; ama bizi
haklı çıkardı. Milyonlarca gencimizin ha-
yalleriyle umutlarıyla oynadılar. Milyon-
larca ailenin emeğini çaldılar" dedi.
Öztrak, kiraların fahiş artışına dikkat çe-
kerek, "Sabit gelirli için birkaç milyonu
aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi.
Kiralar almış başını gitmiş. TÜİK'e göre
son 1 yılda kira artışı sadece yüzde 26,8.
Vatandaşla alenen alay ediyorlar.  TÜİK'in
makyajlı rakamlarını bırakıp hayatın ger-
çeklerine baktığımızda kiralar son 1 yılda
Adana'da yüzde 144, Bursa'da yüzde 149,
Ankara'da yüzde 156, İstanbul'da yüzde
161, İzmir'de yüzde 164 artmış. Dahası
da var. Üniversite öğrencilerinin üniversi-

telerle ilgili tercihleri sona erdi. Yakında
da bunun sonuçları açıklanacak. Gençle-
rimiz gidecekleri üniversitelerden önce
gidecekleri illerdeki barınma imkanlarına,
kiralara bakıyor. Öğrenci sayılarıyla öne
çıkan illerimizde son 1 yıldaki kira artış-
ları korkunç. Eskişehir'de kiralar yüzde
162, Konya'da yüzde 173, Erzurum'da
yüzde 130, Antalya'da yüzde 244 artmış.
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklan-
dığında bu kiraların nerelere gideceğini
Allah bilir. Başka illere gidecek gençler ve
aileleri şimdiden kara kara düşünmeye
başlamışlar" ifadelerini kullandı. 

Vefat sayıları sürekli artıyor

Öztrak, Covid-19 vakalarında yeniden hızlı
bir artış görüldüğünü belirterek, "Haftalık
vefat sayıları haziran ortasında 17 iken
temmuz sonunda 337'ye yükseldi. Sadece
5 haftada vefat sayıları 20'ye katlandı.
Toplam vefat sayısında yüz bin sınırına
dayandık. Ama hükumetten bu konuda tık

yok.
O yüz-
den
görev yine
vatandaşları-
mıza düşüyor.
Lütfen kişisel
olarak tedbirleri-
mizi arttıralım.
Maske, mesafe ve hij-
yene yeniden dikkat
edelim" dedi.  Soruları da
yanıtlayan Öztrak, Demo-
krat Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Ordu Milletvekili
Cemal Enginyurt'un canlı ya-
yında gazeteci Latif Şimşek'e
yönelik saldırısı ile ilgili soruya
"CHP olarak bizim hiçbir şiddet
olayını tasvip etmemiz mümkün de-
ğildir. Hele hele basın mensuplarına
uygulanacak şiddeti hiç kabul edeme-
yiz" cevabını verdi.  DHA
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S on zamanlarda ABD ve Türkiye iliş-
kileri nasıl bu konuda birkaç tespiti
ve derlemeyi sizlerle paylaşmaktan 

mutluluk duyacağım.
Öncelikle ABD'nin önemli önemli kuru-

luşlarından Business Insider'in tespitlerini
gelin bir okuyalım...

ABD’nin önde gelen medya kuruluşla-
rından Business Insider, Türkiye-Yunanis-
tan-ABD hattında yaşanan gelişmeleri
mercek altına alarak kapsamlı bir analiz
yayınladı. 

“ABD yapımı savaş uçakları için teklif

savaşı NATO’nun en az arkadaşça üyeleri
arasındaki gerilimi tırmandırabilir” ana-
lizde “Atina ve Ankara’nın ABD ile farklı
ilişkileri var ve iki ülke de farklı yanıt ala-
bilir. İki ülke arasındaki gerilim haliha-
zırda iki NATO müttefiki arasında kırılgan
olan ilişkileri daha da bozabilir” denildi. 

Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’nun en
kıymetli fakat en düşmanca müttefikleri
olduğunun belirtildiği analizde, her iki ül-
kenin de Washington’dan savaş uçağı satın
almak istediği hatırlatıldı. Yunanistan’ın
20 adet F-35 satın almak istediği belirtilir-

ken, Türkiye’nin de kısa bir süre önce F-16
ve F-16 modernizasyon kiti satın almak 
istediğine dikkat çekildi.

Makalede “Yunanistan’ın savaş uçağı
satın alma talebi, Atina’nın Washington’la
güvenlik ilişkilerinin giderek büyüdüğü bir
dönemde geldi. 

Türkiye’nin talebi için ise bu satışı des-
teklediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Bi-

den’ın Kongre’yi bu satışın ABD’nin ulusal
güvenliği için önemli olduğuna ikna etmek
zorunda” denildi. Türkiye ve Yunanistan’ın
NATO için stratejik bir noktada olduğuna
dikkat çekilirken “İlişkileri NATO’nun geri
kalanından farklı bir yönde gidiyor ve uzun
yıllardır devam eden rekabetleri birinin
yeni jet alıp diğerinin almaması duru-
munda daha da kötüleşebilir. Türkiye ve
Yunanistan’ın zayıf bir ilişkisi var” denildi. 

Makalede, her iki ülke arasında çözül-
memiş sorunlar olduğuna dikkat çekilirken
“Türkiye’nin diğer NATO üyeleri ve özel-
likle ABD’yle de ilişkileri kötüleşti. 

Ankara, F-35 programının parçasıydı
fakat Rusya’dan S-400 satın alınmasıyla

ABD tarafından bu programdan çıkarıldı”
yorumuna yer verildi. 

Ankara’nın ABD’den olumlu yanıt ala-
maması durumunda alternatiflere yönele-
ceği de belirtilirken analizde dikkat çekici
bir yorum da yapıldı.

Makalede “ABD, uzun süredir Yunanis-
tan ve Türkiye’yi destekleyerek düşmanlığı
kontrol altına almaya çalıştı çünkü bu iki
ülke Avrupa’nın güneydoğusu için önemli
bir konumda. ABD’nin tarafsız bir arabu-
luculuk yapması için çağrılar devam eder-
ken Atina ile gelişen ilişkilerin ve
Ankara’yla gerilimin artması Washing-
ton’da hesaplamaların değişebileceğine
işaret ediyor” yorumu yer aldı.

ABD-Türkiye ilişkileri
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H azreti Muhammed'in torunu Haz-
reti Hüseyin şehit edilişinin 1383.
yılında düzenlenen Evrensel Aşura

Matem Merasimi'nde anıldı.  Caferilik
İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Der-
neği (CAFERİDER) tarafından Küçükçek-
mece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma
programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergü-
neş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil
Ayrım, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayret-
tin Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Cafe-
rileri Lideri Selahattin Özgündüz de katıldı.

Tarihte bir dönüm noktası

Törende konuşan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, "Kerbela'da yaşa-
nan sevgili peygamberimizin vefatından
yaklaşık yarım asır sonra çok sevdiği to-
rununu katledilmesidir. Kerbela'nın bir
diğer önemli boyutu bu katliamın bizzat
sevgili peygamberimizin yolunda gitti-
ğini savunanlar tarafından gerçekleşti-
rilmiş olması. Dolayısıyla Kerbela'nın
sadece Hazreti Hüseyin'in ve 72 arka-
daşının toprağa düşmüş cansız beden-
lerinin değil katledilenler ve
katledenlerin insani ve ahlaki tercihleri-
nin bir bütün olarak Kerbela'ya baktığı-
mızda bir  sevgili peygamberimizi de bir
muayyen olarak görüyoruz" dedi. 

Yezid gibi davranmayız

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Kerbela sa-

dece İslam tarihinin değil, insanlık tarihi-
nin de en büyük trajedilerinden birinin adı
olsa dahi kendisinden çıkartacağımız
sonuç kin ve intikam değil mutlak adalet
ve kardeşlik olmalıdır. Hazreti Hüseyin
Kerbela'da şüphesiz adaleti temsil edi-

yordu. Ve elbette bizler Hazreti Hüseyin'in
Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız.
Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle
vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağ-
layanlardan olup Yezid gibi davrananlar-
dan da değiliz. Bunu bir kez daha tekrar
ediyorum. Hazreti Hüseyin'e ağlayıp kim
olursa olsun, kimden yana olursa olsun,
hangi inanca, mezhebe, etnik kimliğe
sahip olursa olsun Yezid gibi davrananlar-
dan değiliz, olmayacağız, olmamalıyız.
Hazreti Hüseyin ben zulme karşı adaletin
savaşın verirken kendisi zalim olan birinin

bu harekete katılmasını istemiyorum de-
miştir. Bu sözün, bu şartın günümüz
İslam dünyasındaki karşılığı şudur. Her
türden haksızlığa, her türden şiddete, her
türden adaletsizliğe, her türden eşitsizliğe
karşı birlikte davranmalı ve birlikte karşı
çıkmalıyız. Haksızlık, şiddet, adaletsizlik,
eşitsizlik kimden gelirse gelsin ve kimden
kaynaklanıyorsa kaynaklansın hep birlikte
karşı çıkmalıyız. Günümüzün Yezid'i anla-
yışına ama, ancak, fakat,lakin ile başlayan
cümleler kurarak meşruiyet kazandırma-
malıyız" ifadelerini kullandı. DHA

Kerbela’daKI 
ADALETTEN YANAYIZ

damgaweb@gmail.com

EKSEN

Tahsin GÜNER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı konuşmada, “Bizler
Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle 
vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz” dedi

Kılıçdaroğlu, "Bu özgürleşmeye, bu hürriyete de
ancak ve ancak Hüseyin'in Kerbela'nın kumuna
düşen kanından kin ve nefret değil, barış ve kardeş-
lik çıkartmamız halinde ulaşabiliriz. Dedesinin, ba-
basının ve kendisinin dilinde, fikrinde, irfanında
olmayan kin ve nefreti, sunni, şii, caferi, alevi, bek-
taşi, ezcümle kendisine müslümanım diyen tek bir
ferdin de sürdürmeye hakkın yoktur. Bizim için tek
bir kriter olmalıdır, o da adalet. İslam dünyasının ve
tüm dünyanın temel problemlerine adalet pencere-
sinden bakabilmeliyiz" dedi.  Anma töreninde sa-

londa
bulunanlar
Hazreti Hüse-
yin'nin şehit
edilmesini
konu alan ti-
yatro oyu-
nunda uzun
süre gözyaşı
döktü. 

Adalet penceresinden

BAKARIZ

Esenyurt 12 İmamları
unutmadı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hazreti
Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin

Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen “Aşura Kardeşlik” programına katıldı

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hü-
seyin ve beraberindeki 71 kişinin Ker-
bela'da şehit edilmesinin yıl dönümü

nedeniyle Esenyurt’ta, “Aşura Kardeşlik” prog-
ramı düzenlendi. Esenyurt Sefinet-ün Necat
Gençliği tarafından düzenlenen programda,
birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-

kurt’un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural
Karagül, dernek başkanları, belediye başkan
yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Esenyurt Tabela Meydanı’nda gerçekleşen
anma programında Kerbela şehitleri için ilahi-
ler söylendi, sineler dövüldü. Programda ko-
nuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Adaletsizlik ve hukuk-

suzluklar her zaman sürecektir.  Bununda tek
ilacı var o da birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir
arada olmaktır. Her kim ki zulüm görüyorsa ve
zulmün karşısında durmuyorsa o zulme ortak-
tır. Bunu da kendimize ders olarak çıkarmamız
lazım. Allah bizi Hz. Hüseyin’in yolundan
ayırmasın. Zulme, zalimlere hep beraberce di-
renmeyi, o gücü nasip etsin” dedi.

Bir arada olmak kıymetli

Böyle bir günde bir arada olmanın çok değerli
olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Bizim
coğrafyamızda ve dünyada çok önemli yeri
olan bu günde bir arada olmak çok değerli. Bir
Sünni anne ve babanın çocuğu olarak söylüyo-
rum, zira bugün yaşanan bir olay herhangi bir
ırka, herhangi bir inanca, herhangi bir kökene
herhangi bir eğilime ait bir sorun değildir, bu
insanlığa ait bir sorundur. 
Hangi milletten olursa olsun zulme direnen
her toplum, her inanç tarafından sevgiyle anıl-
maktadır ve anılmaya devam edecektir. Bu
aynı zamanda bizim birlik, beraberlik, kardeş-
lik içinde yaşamamız için önemli bir örnek. İki
açıdan; bir, yaşanan katliamdan ibret çıkarma-
mız için ikincisi, bu zulmün bitiminde önemli
rol oynayan İmam Hüseyin gibi değerli kişileri
örnek almamız için önemli” diye konuştu.
BARIŞ KIŞ

Bağcılar’da 
10 bin kişiye
aşure
Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, 
dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara
ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi

Hicrî senenin başlangıcı Muharrem
ayının 10. günü idrak edilen Âşure
Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi,

program düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar’ın en
işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi’nde
kazan kuruldu. Kazanda incirden pirincine
kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişi-
rildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye
Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere
ikram edildi.

Kerbela şehitleri rahmetle anıldı

Aşure gününün çok önemli bir anlam ifade etti-
ğini söyleyen başkan Özdemir, “Bu özel günde
vatandaşlarımızla birlikteyiz. Komşularımızın bu
lezzeti tatması için biz de Bağcılar Belediyesi
olarak büyük bir organizasyon gerçekleştiriyo-
ruz. Rabbim Muharrem ayını mübarek eylesin.
Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını kabul
eylesin. Aşuremizden tadan vatandaşlarımıza da
afiyet olsun. Rabbim yapmış olduğumuz hayır-
ları kabul eylesin” dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşurenin tadına bak-
mak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluş-
turdu. Kimi çocukları için kimi de eşi için
dağıtılan aşureden alıp evine götürdü. Gün bo-
yunca süren program kapsamında ilçe sakinle-
rine 10 bin kap aşure ikram edildi.
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E senyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt'un, Belediye

Meclisi'inin gündemine getirdiği
ek bütçe talebine, AK Parti ve
MHP'li isimlerin ret oyu verme-
sinin yankıları sürüyor. Konuya
ilişkin konuşan Belediye Baş-
kanı Bozkurt, “Belli ki Esenyurt-

lulara hizmet veremeyeceğiz. Neden? Yüzde
seksen enflasyon var. Yani bizim bir liramız
elli kuruşa düştü. Artık bir liralık iş yapma
şansımız yok. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin
tamamını almam, yapmam mümkün değil”
şeklinde konuştu.

Amaçları bizi engellemek 

Başkan Bozkurt, konuşmasının sonraki bö-
lümünde, ek bütçe talebine hayır oyu vere-
ceklerini belirten AK Partili ve MHP’li
meclis üyelerine tepki gösterdi. “Eğer bütçe
onaylanmazsa kesin olan şey şu: Esenyurt
Belediyesi hizmetlerini yapamaz duruma ge-
lecek” diyen Başkan Bozkurt,  “Personel ma-
aşlarının yüzde 92’sini harcamışız. Benim
personel maaşını ayarlayabilmem için büt-
çemin belli olması lazım. İstiyorsunuz ki ya-
tırım yapmayalım. Yaptığınız işlemin adı,
Esenyurt Belediyesi’nin hizmet üretmesini
engellemektir” ifadelerini kullandı.

Ek bütçeyi doğru bulmadık

Ek bütçe hakkında açıklamalar yapan AK
Partili Plan Bütçe Komisyon Başkanı Togay
Çoban ise, ‘720 milyon ek bütçe talep etti
belediye başkanı. Temmuz ayı meclisinde ek
bütçeye onay vermedik. Gerekçelerini anlat-
tık. Ağustos ayı meclisini tatil etmeyerek bi-
zimde ret edeceğimizi bile bile ek bütçeyi
yeniden gündeme getirdi. Amacı ajansıyla
birlikte ‘beni çalıştırmıyorlar’ algısı yapmak.
Artık milletin karnı tok bunlara. Belediye
başkanı bir de ‘bütçeye onay vermediniz’
diye eleştiride bulundu. Biz bugüne kadar
AK Parti olarak hiçbir bütçeye hayır deme-
dik. 2020, 2021, 2022 tahmini bütçelerin
hepsine evet dedik, yatırım programına,
kesin bütçeye, stratejik planlarına evet dedik.
Sadece Temmuz ayında getirdiği ek bütçeye
hayır dedik. Yeterli ve doğru bulmadığımız
için bunu ret ettik” dedi.

Kasada 700 milyon lira var

Kasada halihazırda 700 milyon lira oldu-

ğunu belirten Çoban, “Getirin verileri incele-
yelim dedik. Altıncı ayın sonuna kadar hangi
harcamaları yaptınız. 1 milyar 320 milyon
tahmini bir bütçeyi size teslim ettik. Bize ge-
tirdiğiniz evrakları incelediğimizde 651 mil-
yon gelir, 503 milyon da gider olduğu
anlaşılmaktadır. Temmuz ayı itibariyle büt-
çenizin yarısının durduğunu gördük.  Yani
yılsonuna kadar 700 milyon paranız var kul-
lanabilirsiniz. 720 milyon ek bütçe talep edi-
yorsunuz keşke bugüne kadar bitirmiş
olduğunuz mega projeleriniz olsaydı ve
bunu sizde burada anlatmış olsaydınız yada
devam eden yatırım programlarınızı anlat-
mış olsaydınız bizde burada arkadaşları-
mızla değerlendirmesini yapar ona göre
kararımızı verirdik” dedi.

Müdürlüklerin de parası var

Belediyeye bağlı müdürlüklerin de iyi du-
rumda olduğunu belirten Çoban, “Kemal
Deniz Bozkurt’un çalışma arkadaşları tara-

fından yanıltıldığını belirten Esenyurt Bele-
diyesi Plan Bütçe Komisyon başkanı Togay
Çoban, ‘Çalışma arkadaşlarınız sizi yanıltı-
yor. 31.07.2022 tarihi itibariyle size verdiği-
miz 1 milyar 306 milyon bütçenin sadece
603 milyonu gider olarak kullanılmış. Daha
700 milyon daha gider yapılabilir. Yine geli-
riniz 763 milyon. Yani şuanda belediyenin
kasasında ya da çalıştığı banka hesabında
gelen gelirin 160 milyonu duruyor. Ama siz
tekrar 720 milyon ek bütçe istiyorsunuz ne
için? Fen işleri müdürlüğüne, park ve bah-
çeler müdürlüğüne, bilgi işlem, personel,
basın, kültür, zabıta gibi birçok müdürlük
için bu talepte bulunuyorsunuz. 720 mil-
yon talep edilince birkaç müdürlükte yatı-
rım amacıyla ihtiyaç vardır diye düşündüm.
Bir baktık gelen evraklara 30 yakın müdür-
lükle alakalı böyle bir talepte bulunmuşlar.
İhtiyaç olan müdürlüklere ek bütçe talep
edilir ama bu ne Allah aşkına” diye 
konuştu.

Marmara
temizleniyor

marmara Denizi’nde yaşa-
nan müsilaj sorununu çözmek,
denizlerdeki genel kirliliğin

önüne geçmek ve ihtiyaç halinde farklı
bölgelerde deniz kirliliğiyle mücadele
etmek için hayata geçen Mavi Nefes Pro-
jesi’nde yer alan iki deniz süpürgesi müsi-
laj ve katı atık temizliği yapıyor. Proje
kapsamında temmuz ayından itibaren
deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan
bölgesinde de faaliyete başlayan deniz sü-
pürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı
hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği
için çalışacak. İstanbul’da çalışan 2 deniz
süpürgesi, Marmara Denizi’nde 21 Eylül
2021– Temmuz 2022 tarihleri arasında
yaklaşık 60 tonluk atığı geri dönüşüme ka-
zandırdı. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti
BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akde-
mir Evlioğlu, “Garanti BBVA olarak, çalı-
şanlarımıza, müşterilerimize, topluma ve
dünyamıza karşı sorumlu olduğumuzun
bilinciyle, iklim kriziyle mücadelede sür-
dürülebilirliği uzun yıllardır işimizin oda-
ğına koyuyoruz. Bu kapsamda Marmara
Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun
çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
öncülüğünde kurulan, Marmara Denizi
Koruma Eylem Planı Koordinasyon Ku-
rulu’nda yer alan TURMEPA ile iş birliği-
miz kapsamında müsilajın yayılmasını
engellemek, temizlenmesini sağlamak ve
genel kirliliğin önüne geçmek amacıyla
geçtiğimiz Eylül 2021’de Mavi Nefes Pro-
jesini başlattık. Projenin ilk 9 ayında ise
Marmara Denizi’nden yaklaşık 60 tonluk
atığı geri dönüşüme kazandırdık. Üç yıl
sürecek projemizin henüz birinci yılı dol-
madan Marmara Denizi dışında ihtiyaç
bulunan bölgelere de destek olmak için
kolları sıvadık. Bu kapsamda deniz turiz-
minin yoğun olarak yaşandığı Antalya
Adrasan bölgesinde de temmuz ayı itiba-
rıyla 4 ay boyunca deniz süpürgesiyle aynı
zamanda sıvı atık alımı da yaparak temiz-
leme çalışmalarına destek olmanın  heye-
canını yaşıyoruz. Bu projeyle, deniz
ekosistemin iyileşmesine katkı sağlamak
ve gelecek kuşaklara daha temiz denizler
bırakmaya destek olmak istiyoruz. Dün-
yamıza ve geleceğimize iyi bakmak için
üzerimize düşen görevleri yapmaya
devam edeceğiz” dedi.

BARIŞ KIŞ
HABER

Para var mı
Para yok mu!

Halk bunlara
inanmıyor
Bozkurt'un “bizi engellemek istiyorlar”
eleştirisine de yanıt veren Çoban, “Ek
bütçe neden yapılır, biz neden hayır diyo-
ruz. Bazı müdürlüklerin gerçekten ihti-
yacı olur, çok sayıda yatırım yapmıştır ve
yeni yatırımlar için paraya ihtiyacı vardır
bunu anlarız. Mesela fen işleri müdür-
lüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, sosyal
hizmetler müdürlüğü
gibi. Onlarında yılsonuna
kadar bütçeleri var. Bu
müdürlükler tahmini büt-
çelerinin sadece yüzde
50’sini gerçekleştirmiş.
Kimi müdürlüğün yüzde
50’si bile gerçekleşmemiş.
Bizi halka şikayet edecek-
lermiş. Halkın karşısına
çıkacak yüzünüz varsa
gidin şikayet edin. Bazı
müdürlüklerin ihtiyacı olabilir. Tespit
edin destek verelim. Biz tespit ettik. Za-
bıta, temizlik ve ulaşım müdürlüğüne
bütçe gerekebilir. Onların 2022 yılı büt-
çesi ekim ayı sonuna kadar yetiyor. 65-70
milyona ihtiyaçları var. Belediyenin yedek
ödenekte 100 milyon parası var. İhtiyaç
duyulursa bu para bu müdürlüklere ak-
tarılabilir. Bakın 3,5 yıldır Esenyurt için
gerçekleştirdiğiniz bir projeniz yok. Başı-
nızı kaldırıp halka bakacak yüzünüz yok
artık. AJANS çalışmalarınız da, ALGI’la-
rınız da artık tutmuyor, kimseyi tatmin
etmiyor, halk da kamuoyu da artık bu
söylemlerinizi yemiyor” diye konuştu. 

Saldırıların peşini bırakmayız
Muharrem Ayı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç programı düzenlendi.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay "Cemevlerimize yapılan saldırıların
hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını
almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu

istanbul Valiliği Muharrem Ayı
nedeniyle bugün saat 20.29’da İs-
tanbul Arkeolojisi Müzesi’nde Yas-

ı Matem oruç açma programı düzenledi.
Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cemevi
dedeleri ve dergâh başkanları katıldı. Prog-
ramda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, "Bizleri, Ramazan-ı Şerif’in ar-
dından, Şehrullahi’l-Muharrem’e eriştiren ve
bu dost meclisinde buluşturan Rabbimize şü-
kürler olsun. Muharrem oruçlarımızı ve bu
mübarek ayda yaptığınız ibadetleri dergâhı
izzetinde makbul eylemesini Yüce Mevla’dan
niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın, her birinize en kalbi se-
lamlarını ve Muharrem lokmalarımızın kabul
olması dileklerini iletiyorum. Canlar, değerli
kardeşlerim, El-Eşhürü’l-Hurum aylardan
Muharrem öyle bir aydır ki, nice önemli ha-
dise bu ayda vuku bulmuştur. Muharrem ayı-
nın 10’u, Hazreti Âdem’in tövbesinin kabul
olduğu gündür. Hazreti Musa, Firavunun
zulmünden 10 Muharrem’de kurtulmuş,
Hazreti Nuh’un gemisi de yine o gün demir-
lemiştir. Hazreti İsa Muharrem ayının
10’unda dünyaya gelmiş ve yine Muhar-
rem’de göğe yükseltilmiştir. Hazreti Eyüp,
hastalığından Muharrem’de şifa bulmuş,
Hazreti Yusuf kuyudan 10 Muharrem’de çık-
mıştır. Kerbela, içinde barındırdığı ibretlik
dersler ve hikmetlerle bize birlik olmanın kıy-
metini, kardeşliği korumanın, nifaktan ve tef-
rikadan uzak durmanın önemini
göstermektedir" diye konuştu. 

Kerbela'yı doğru anlamalıyız

Oktay, Hz. Hüseyin’i anlamak gerektiğini be-
lirterek "Kerbela’nın bıraktığı miras ve dersle,
ne kutsallarımız ne de Ehlibeytimiz ayrışma-
nın çıkış noktası olamaz. Ancak ne yazık ki,

bugün İslam dünyasını çatışmalar, kan ve
gözyaşı sarmış durumdadır. Müslümanlar
dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçı-
lık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar al-
maktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK,
DHKP-C, Boko Haram ve Eş Şebab gibi ta-
şeron örgütler huzura karşı fitneyi körükle-
mektedir. Terörün Suriye’de, Yemen’de veya
coğrafyanın başka bir yerinde katlettiği insan-
ların tamamı, etnik ve mezhebi kimliği ne
olursa olsun, bizim kardeşlerimizdir. Ha-
muru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara,
etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalı-
şanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizle-
rin elindedir ve öyle de yapıyoruz. Kirli bir
provokasyonla Cemevlerimize yapılan saldı-
rıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla so-
nuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk
önünde cezasını almadan, arkalarındaki ör-

gütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırak-
mayacağız. Aynı şekilde Kartal Cemevi Vakfı
Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan çirkin saldı-
rının faillerini de adalete teslim edeceğiz. Bir-
liğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu tür
zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız"
ifadelerini kullandı.

Nifak tohumu ekemeyecekler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "İki gün önce
Kartal Cemevi Vakfı Başkanımız, Selami Sa-
rıtaş evinin önünde menfur bir saldırıya uğ-
radı. Bir kez de sizlerin huzurunda bu çirkin
saldırıyı lanetliyorum. Selami Bey'e geçmiş
olsun dileklerimi sunuyorum. Birliğimize, dir-
liğimize, kardeşliğimize kast edenler aramıza
nifak tohumları ekmeye çalışanlar hukuk
önünde asla cezasız kalmayacaktır" dedi.
DHA

Ümraniye aşure dağıttı
Ümraniye Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kaynatılan
aşureler, Alemdağ Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinlikle 10
bin kişiye ikram edildi. Aşure dağıtımı, Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Mahmut Eminmollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti

Ümraniye Alemdağ Cad-
desi üzerinde, Muharrem
ayı dolayısıyla vatandaşlara

aşure ikramında bulunuldu. Ümraniye
Belediyesi tarafından düzenlenen or-
ganizasyonda, Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye
İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğ-
lu'nun katılımıyla vatandaşlara hazır-
lanan aşureler ikram edildi.
Gerçekleşen program dahilinde 10 bin
kişilik aşure dağıtılırken, Muharrem
ayı genelinde ilçede 4 farklı noktada
toplamda 50 bin kişilik aşure dağıtıl-
mış olacak. Program dahilinde üreti-
len aşureler kaynatılırken, Başkan
İsmet Yıldırım önlük giyerek aşure ya-
pımına dahil oldu. Hazırlanan aşure-
ler vatandaşlara ikram edildi.

Beraberliğimiz daim olsun

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıl-
dırım, “Muharrem ayının 10. gününde
aşure gününde yine Alemdağ Cadde-

si'nde dostlarla beraberiz. Aşure bizim
hem dinimizde hemde gelenek ve gö-
reneklerimizde beraberlik ve birlik içe-
risinde olmamız için güzel bir gün,
bayram günü. Bir taraftan da Hazreti
Hüseyin Efendimizin de şehit edilme-
sinden dolayı da ciddi bir hüznümüz
var. Cenab-ı Hak Hüseyin efendimizin
ve şehit olan diğer sahabenin hepsine
gani gani rahmet eylesin. Nice bu gün-
lerde buluşmak üzere. Birlik ve bera-
berliğimiz daim olsun inşallah” dedi.
Programa katılan Osman Yalçınkaya,
“Her sene Ümraniye'de olduğu gibi bu
senede yapıldı. Başkanımız bu konuya
çok önem gösteriyor bizlerde kendisini
destekliyoruz. Bu mübarek günde
böyle bir etkinlik yaptığı için kendisine
teşekkür ediyoruz. Ümraniye'ye yakı-
şanda budur. Bunlar bizim kültürü-
müz, geleneklerimiz bunların
yaşatılması bizleri gururlandırıyor in-
şallah nesiller boyu devam eder” dedi.
ÖMER FARUK ARPACIK
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve
en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset,
ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine

ilişkin birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber 

seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web 

sitemize ulaşarak gerçeklerden 
haberdar olabilirsiniz.

Yaralar sarılacak
İstanbul'un en eski hastanelerinden
biri olan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı
Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının
sonrası binanın eski günlerine dönmesi
için çalışmalar devam ediyor. Balıklı
Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin
Yuvanidis "Binanın 3 ay ila 6 ay ara-
sında tamamlanacağını düşünüyorum.
Eski günlerine kavuşacak" dedi

Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum
Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi Bölü-
mü’nde çıkan yangının ardından belediye

ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor. Per-
şembe günü çıkan yangında tahliye edilen hastala-
rın bazıları hastanenin farklı bölümlerine
taşınırken, bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener has-
tanesine götürülmüştü. Hastaların tamamının salı
gününe kadar Balıklı Rum Hastanesi’ne geri döne-
ceği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cum-
huriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yu-
vanidis temizlik çalışmalarına başlandığını belirte-
rek "5 gün veya bir hafta içerisinde çalışmalar
tamamlanacak. Zeytinburnu Belediyesi çalışanları
temizliğe devam edecek. Binanın 3 ay ila 6 ay ara-
sında tamamlanacağını düşünüyorum. Eski günle-
rine kavuşacak. Hastaların durumu çok iyi peyder
pey hastanenin boş yataklarına getiriyoruz salı gü-
nüne kadar hastalar geri dönmüş olur. Hasta ya-
kınları her şeyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.  

Seneler Once geldi 
TUrkiye 1’inciSi OldU

B ahçeşehir Üniversitesi (BAU)
2021-2022 yılı Mezuniyet Töre-
nini yoğun bir katılımla Future

Campus’te gerçekleştirdi. Törene Bahçe-
şehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı
Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi
(BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karade-
niz, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mü-
tevelli Heyeti, Bahçeşehir Üniversitesi
akademisyenleri, yurt dışındaki üniversi-
telerin akademik temsilcileri, sektörün
önde gelen temsilcileri, mezun öğrenciler
ve aileleri katıldı.

Hayalleri gerçek oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölü-
münü birincilikle bitiren İran’lı Ali Rezaei,

Amerika’da araştırma yaparken Bahçeşehir
Üniversitesini gördüğünü belirterek, “Üni-
versitenin imkânlarının çok iyi olduğunu
anladım bu yüzden Bahçeşehir Üniversite-
si’ni eğitimim için tercih ettim. Psikoloji Bö-
lümü üzerinden ilerlemek istiyorum çünkü
bu bölümü çok seviyorum. O yüzden psi-
kolojiyi seçtim. Üniversiteyi birincilikle bitir-
diğim için çok gurur duydum. Zaten çok
uğraştım. Ailem ve kendim için çok mutlu
oldum. Bütün üniversite hayatımda bunun
için çok uğraştım. Birinci olduğum için çok
memnunum” dedi. Doğduğundan beri bir-

çok ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Ali Re-
zaei, “Benim için önemli olan başka bir ül-
kede birinci olmak değil kendim için
başarmak oldu. Dün ne yaptım, bugün ne
yaptım yarın ne yapacağım benim için o
önemli olan bu.  8 yaşındayken ailemle tu-
rist olarak buraya geldim. Aileme şunu
dedim; ben bir gün burada yaşayacağım.
Hayalimi gerçekleştirdim. Buraya geldim
ve üniversitemi bitirdim. İstanbul benim
için hayalimdeki il onu çok seviyorum o
yüzden burada olduğum için çok mutlu-
yum” şeklinde konuştu. Mezuniyet töreni

bu yıl bir ilke daha sahne oldu. Bahçeşe-
hir Üniversitesi (BAU) ve İhtiyaç Haritası
(İH) iş birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi
mezunları sayesinde eğitim hayatlarına
yeni başlayacak olan ihtiyaç sahibi öğren-
ciler kırtasiye malzemeleri başta olmak
üzere temel okul ihtiyaçlarına kavuşacak-
lar. Gönüllüler ihtiyaç sahiplerine destek
olmak için, ihtiyaç haritası üzerinden kır-
mızı pine tıklayarak ilgili ihtiyacı karşıla-
yabilecekler. Bahçeşehir Üniversitesi bu
sene 589’u yabancı olmak üzere 3 bin
540 mezun öğrenci uğurladı. 

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 
Future Campus’te 2021-2022
Akademik yılı Mezuniyet 
,Törenini gerçekleştirdi. Üni-
versitenin Psikoloji Bölümünü
birincilikle bitiren İranlı Ali Re-
zaei başarı hikâyesini paylaştı.
Amerika’da araştırma yapar-
ken Bahçeşehir Üniversitesi’ni
gördüğünü belirten Rezaei,
“Üniversitenin imkânlarını 
çok iyi gördüm o yüzden bu
üniversiteyi tercih ettim. Üni-
versiteyi birincilikle bitirdiğim
için çok gururluyum” dedi.
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İ slam bilincinin uyandırılması,
Müslüman Boşnakların ülke-
deki diğer halklarla eşit görül-

mesi, demokrasi ve insan hakları
için hayatı boyunca mücadele eden,
yazılar yazıp hapis yatan bağımsız
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaş-
kanı Aliya İzetbegoviç, doğumunun
97'nci yılında özlem ve hasretle ha-
tırlanıyor. Hayatı boyunca ülkesin-
deki Müslüman Boşnakların dini ve
milli bilincini uyandırmak için mü-
cadele veren İzetbegoviç, Mustafa
ve Hiba çiftinin 5 çocuğundan biri
olarak 8 Ağustos 1925'te Bosna
Hersek'in Bosanski Samac şehrinde
doğdu. Henüz 3 yaşındayken aile-
siyle Saraybosna'ya taşınan ve eğiti-
mini burada sürdüren İzetbegoviç,
gençlik yıllarında ülkedeki Müslü-
man nüfusa yönelik ayrımcılığa
başkaldıran isimler arasında yer
aldı. İkinci Dünya Savaşı sürerken
Hırvatistan'daki faşist Ustaşa re-
jimi, Bosna Hersek'i ilhak ederek
burada Bağımsız Hırvatistan Dev-
leti (NDH) kurdu. Ülkedeki Müslü-
manlar Hırvat ilan edilirken,
Yahudi, Sırp ve Romanlar büyük
zulümlere maruz kaldı. Müslüman
olan Boşnaklar ve rejimle aynı fi-
kirde olmayan Hırvatlar da bu zu-
lümden nasibini aldı. Irkçı Sırpların
oluşturduğu Çetnik hareketi de
etkin olduğu bölgelerde Müslüman
Boşnakları katletmeye başladı. Çet-
niklerin ana hedefi, Sırp olmayan
tüm milletleri bölgeden tamamen
temizlemekti. Yazdığı eserler, yürüt-
tüğü insan hakları mücadelesi dola-
yısıyla iki kez hapis cezasına
çarptırılan İzetbegoviç, Sırp ve Hır-
vat güçlerinin Bosna Hersek'i kendi
aralarında paylaşmak amacıyla
1990'lı yıllarda başlattığı savaşta da
ülkesinin bağımsızlığını korumayı
başaran bir lider oldu.

Öne bir çıkan isimdi

İzetbegoviç, Yugoslavya Krallığı dö-
neminde temel hedefi, ülkedeki
Müslüman Boşnakları dini ve milli
konularda bilinçlendirmek olan
"Genç Müslümanlar" oluşumunun
öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Bu oluşum, Müslümanların ülke-
deki diğer etnik ve dini gruplarla eşit
haklar elde etmesini amaçladı, aynı
zamanda Çetnik ve Ustaşaların yık-
tığı Müslümanların evleri ve camile-
rin yeniden inşası için çalıştı.
Savaşın akabinde kurulan Yugos-
lavya Federal Halk Cumhuriyeti, fa-
şizme galip gelse de dini ve milli
konularda Müslüman Boşnakların
sorunlarına çözüm olmadı. Arala-
rında İzetbegoviç'in de bulunduğu
"Genç Müslümanlar" teşkilatının
bazı üyeleri, "din bilincinin uyandı-
rılması" yönündeki faaliyetleri nede-

niyle 1946'da tutuklandı. İzetbego-
viç, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezaevinden çıktıktan sonra önce
ziraat fakültesine kaydolan İzetbe-
goviç, 2 yıl sonra hukuk fakültesine
geçti ve buradan mezun oldu. Ha-
lida ile 1949'da dünyaevine giren
Aliya İzetbegoviç'in Leyla, Sabina
ve Bakir isimlerinde üç çocuğu
oldu.

14 yıl hapse mahkum edildi

Marksist-Leninist görüşlere sahip
Josip Broz Tito liderliğindeki Yu-
goslavya'da da insan hakları için
mücadelesini sürdüren İzetbegoviç,
"Preporod", "Takvim" ve "Glasnik"
gibi gazete ve mecmualarda kimli-
ğini ifşa etmeden yazılar yazdı.
Aliya İzetbegoviç yazılarında, ço-
cuklarının baş harflerinden oluşan
"LSB" mahlasını kullandı. İslam
dünyasının içinde bulunduğu du-
rumla da yakından ilgilenen İzetbe-
goviç, 1960'larda yazmaya başladığı
"İslam Deklarasyonu" eserini
1970'te yayımladı. Tito'nun 1980'de
ölmesiyle Yugoslavya'da aşırı milli-
yetçi söylemler yeniden sahneye
çıktı. O yıllarda ceza kanununa
"ifade suçu" da eklendi. İzetbegoviç,
yazdığı "Doğu ve Batı Arasında
İslam" eseri yayımlanmadan hemen
önce 1983'te beraberindeki 12 Müs-
lüman aydınla tutuklandı ve "Saray-
bosna Süreci" olarak adlandırılan
dava başladı. İzetbegoviç ve diğer
Müslüman aydınlar, ifade suçun-
dan ve organize örgüt kurarak düş-
manca faaliyette bulunmaktan
suçlu bulundu. İzetbegoviç'in mah-
kumiyet kararı, "İslam Deklaras-
yonu" kitabındaki ifadelerine
dayandırıldı. Aliya İzetbegoviç, 14

yıl hapse mahkum edildi. Hapiste
geçirdiği dönemde de yazmaya
devam eden İzetbegoviç, "Özgür-
lüğe Kaçışım-Zindandan Not-
lar:1983-1988" eserini burada
kaleme aldı. İzetbegoviç, 1988'de
afla serbest kaldı. İzetbegoviç,
1990'da kurulan ve bugün de Bosna
Hersek'teki Boşnakların en büyük
partisi konumundaki Demokratik
Eylem Partisinin (SDA) ilk genel
başkanı seçildi. SDA, ilk çok partili
seçimde ülkede en çok oyu alırken,
İzetbegoviç de Yugoslavya'daki 6
sosyalist cumhuriyetten biri olan
Bosna Hersek'in başkanı oldu.

Bağımsızlık referandumu

Yugoslavya, 1990'ların başında da-
ğılmaya başladı. Yugoslav Halk Or-
dusu (JNA) 1991'de Slovenya'da
çatışmaları provoke ederken, kısa
zaman sonra Hırvatistan'da da ça-
tışmalar başladı. Çatışmalar,
1991'de Bosna Hersek'in Ravno ve
Popovo köylerine de sıçradı. Yugos-
lavya'nın dağılma sürecine girme-
siyle Bosna Hersek'te de bağımsızlık
meselesi gündeme geldi. Daha
sonra Bosna'daki savaştaki suçları
nedeniyle müebbet hapse mahkum
edilecek Bosnalı Sırp siyasetçi Ra-
dovan Karadzic, bağımsızlık fikrine
karşı çıkarken; savaş durumunda
Bosnalı Müslümanların yok olaca-
ğını savunuyordu. Bağımsızlık refe-
randumu, 29 Şubat-1 Mart 1992'de
yapıldı. Bosnalı Sırpların büyük ço-
ğunluğunun boykot ettiği referan-
duma katılanların yüzde 99,7'si
bağımsız Bosna Hersek'e "evet"
dedi. Referandumun ardından JNA
ve silahlandırdığı paramiliter Sırp
gruplar, Bosna Hersek'in farklı şe-

hirlerinde saldırılara başladı. İzetbe-
goviç, tüm Bosnalıları bu saldırılara
karşı koymaya çağırdı. Boşnaklar,
İzetbegoviç'in liderliğinde çetin bir
mücadele verdi. Sırp paramiliter
gruplar, kadın ve çocuklar dahil si-
villere yönelik büyük katliamlar
yaptı. İnsanlar evlerinden sürüldü,
kadınlara tecavüz edildi, İslam'a
dair ne varsa yok edildi, toplama
kamplarında insanlara işkenceler
yapıldı. Ülkenin bağımsızlığını sa-
vunanlar, kuzeyde ve doğuda Sırp-
lara karşı savaşırken, güneyde ve
batıda ise Hırvatlarla çetin bir mü-
cadele verdi. Sırp güçlerince 3,5 yıl
kuşatma altında tutulan başkent
Saraybosna'nın yanı sıra Prijedor,
Bijelina, Zvornik, Visegrad, Srebre-
nitsa, Foça gibi birçok şehirde
büyük katliamlar, soykırımlar ya-
şandı.

2003'te hayatını kaybetti

Dayton Barış Anlaşması ile 1995'te
sona eren savaşın bilançosu çok
ağır oldu. Savaşta 200 bine yakın
insan öldü, 1 milyondan fazla kişi
evini terk etti. İzetbegoviç, silahları
sustursa da ülkeye karmaşık bir si-
yasi yapı getiren Dayton'a ilişkin
"Bu adil bir barış değil ancak sava-
şın sürmesinden daha iyidir." ifade-
sini kullandı. Anlaşma ile Bosna
Hersek, iki entite (Bosna Hersek Fe-
derasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) ile
Brçko Özerk Bölgesi'ne ayrıldı.
Bosna Hersek Federasyonu'nun da
10 kantondan oluşması kararı
alındı. Savaşın ardından yapılan ilk
seçimde, İzetbegoviç "bağımsız"
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaş-
kanı ve daha sonra da Devlet Baş-
kanlığı Konseyinin ilk başkanı oldu.
İzetbegoviç, 2000'de sağlık sorun-
ları nedeniyle Devlet Başkanlığı
Konseyindeki görevinden istifa
ederken, partisinin 2001'deki kon-
gresinde de genel başkanlığa aday
olmayacağını açıkladı.Bosna Her-
sek halkına, uluslararası arenada
tanınan, bağımsız ve egemen bir
devlet bırakan İzetbegoviç, 19 Ekim
2003'te başkent Saraybosna'da
vefat etti. İzetbegoviç'in ölmeden
önce son görüştüğü devlet adamı
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan oldu. Cenazesine farklı ül-
kelerden 150 binden fazla kişinin
katıldığı Boşnak lider, vefatından
önce "şehitlerin arasında mütevazi
bir mezara defnedilmek istediğini"
vasiyet etmesi üzerine Saraybos-
na'daki Kovaçi Şehitliği'ne defne-
dildi. Bilge kişiliğiyle de tanınan
Aliya İzetbegoviç, ardında "Doğu ve
Batı Arasında İslam", "İslam Dekla-
rasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım",
"Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olma-
yacağız" gibi eserler bıraktı.

Donbas’taki çatışmalar can alıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas’ta durumun zorlu olduğunu 
belirterek, Ukrayna ordusunun çok çaba sarf ettiğini ve çatışmaların can aldığını belirtti

Zelenski, ulusa sesleniş konuşma-
sında Donbas’taki çatışmalara iliş-
kin gelişmeleri aktardı. Rusya’yı

durdurmak için gereken her şeyin yapıldığını
belirten Zelenski, “Donbas'taki durum hala
çok zorlu. Ordumuz, Rus terörünü durdur-
mak ve işgalcileri büyük kayıplara uğratmak

için mümkün olan her şeyi yapıyor. Avdiyivka,
Pisky, Maryinka, Bahmut ve Donetsk gibi
sıcak bölgeler, büyük çabayı gösterdiğimiz
yerler ve ne yazık ki çok sayıda can alıyor”
dedi. Harkiv’de de zorlu koşulların sürdüğünü
aktaran Zelenski, “İşgalcilerin güçlerini yo-
ğunlaştırmaya çalıştığı ülkemizin güneyindeki

Harkiv bölgesinde de durum zor. Şimdi
önemli nokta, tıpkı daha önce olduğu gibi sa-
vunmamız için silahlar. Ortaklardan gelen si-
lahlardır. Her gün ara vermeden silah
tedarikini artırmak, daha güçlü ve uzun men-
zilli sistemleri cepheye göndermek için çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler
(BM) verilerinden ve Yerli
Halkların Sorunları için

Uluslararası Çalışma Grubunun
(IWGIA) "Yerli Dünyası-2022" ra-
porundan, dünyanın farklı bölgele-
rinde yaşayan yerli halklara ilişkin
bilgileri derledi. BM, diğer halkların
veya devletlerin işgaline uğramadan
önce belli coğrafyada yerleşmiş, ge-
leneksel değerlerini, sosyal, kültürel
veya siyasal yaşam şekillerini ve ge-
leneksel kurumlarını tam veya kıs-
men koruyabilmiş toplumları, "yerli
halk" olarak adlandırıyor.Dünya ça-
pında çok sayıda yerli halk, kendi
kendini yönetmesine ve bazılarının
çeşitli biçimlerde özerklik kurmada
başarılı olmasına rağmen birçok
yerli halk hala toprakları, bölgeleri
ve kaynakları üzerinde kontrol uy-
gulayan merkezi hükümetlerin nihai
otoritesine tabi olarak yaşıyor. BM
verilerine göre, dünya genelinde 90
ülkede 476 milyondan fazla yerlinin
yaşadığı tahmin ediliyor.Yerli halk-
lar, dünyadaki 7 bin dilin çoğunu
konuşuyor ve  5 bin farklı kültürü
temsil ediyor. Yerli halklar, dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini,
yoksulların da yaklaşık yüzde 15'ini
yerliler oluşturuyor. BM Yerli Halk-
lar Çalışma Grubunun ilk toplantı-
sını yaptığı 9 Ağustos 1982 tarihi,
"Uluslararası Dünya Yerli Halklar
Günü" ilan edildi. Dünyanın pek
çok yerinde bu gün vesilesiyle kutla-
malar yapılıyor.

Kadınların rolü önemli

"Uluslararası Dünya Yerli Halklar
Günü"nün bu yılki teması, yerli ya-
şamında kadınların oynadığı rolün
önemine ve yaşadıkları topluma
yaptıkları katkıya referansla "Gele-
neksel bilginin korunması ve aktarıl-
masında yerli kadınların rolü”
olarak belirlendi. Bu kapsamda
sanal ortamda düzenlenecek anma
etkinliğinde yerli toplumların kadın
temsilcileri kendi toplumlarındaki
bilgi birikiminin korunması, canlan-
dırılması, geleneksel ata kültürünün
aktarılmasındaki rollerine ilişkin de-
neyimlerini paylaşacak.

Kayıt dışı ekonomi çok

Yerli halklara ilişkin istatistikler,
yaşam koşullarının zorluğunu or-
taya koyuyor. Yerli halklar tahrip
edilen yaşam alanları ve kendilerine
yönelik şiddet olayları nedeniyle
dünyanın geri kalanına göre daha
zor koşullarda hayatlarını sürdürü-
yor. BM verilerine göre, yerli halk-
ların ortalama yaşam süreleri yerli
olmayan toplumların üyelerine
göre 20 sene daha kısa. BM istatis-

tikleri, küresel olarak yerli halkların
yüzde 86'sından fazlasının kayıt
dışı ekonomide çalıştığını, bu ora-
nın yerli olmayanlarda yüzde 66 ol-
duğunu ortaya koyuyor. Yerli
halkların, yerli olmayanlara kıyasla
aşırı yoksulluk içinde yaşama olası-
lığının yaklaşık üç kat daha fazla
olması dikkati çekiyor. Küresel ola-
rak istihdamda olan tüm yerli halk-
ların yüzde 47'si eğitimsizken, yerli
olmayanların yüzde 17'si eğitimsiz
durumda. Bu farkın kadınlar için
daha da yüksek olduğuna işaret
ediliyor.

Yerli halklara etkileri çok

Dünya genelini 2020'de etkisi altına
almaya başlayan Kovid-19 salgı-
nından en çok etkilenen toplulukla-
rın başında yerli halklar geliyor.
Buna göre hem sağlık hem de eko-
nomik olarak yerli halklar süreçten
zararlı çıktı. Örneğin Afrika'da bu-
lunan ve turizmin ülke gelirinin
yüzde 46'sını oluşturduğu Bostva-
na'daki yerli halklar salgından do-
layı getirilen seyahat kısıtlamaları
nedeniyle yüzde 80 zararla karşı
karşıya kaldı. Benzer şekilde Kenya
ve Namibya gibi ülkeler de ekono-
mik olarak bu süreçlerden olumsuz
etkilendi. Salgın nedeniyle ölüm
oranlarında da yerli halkların başı
çektiği görülüyor. Yetersiz sağlık
önlemleri nedeniyle salgından yerli
halklar diğer toplumlara göre daha
fazla etkilendi. Paraguay'da yerliler
için virüs kaynaklı ölüm oranı
yüzde 12,7'yken yerli olmayanlar-
daki oransa yüzde 3,4 olarak dik-
kati çekiyor. Raporda, nüfusunun
yüzde 80'i yerlilerden oluşan Fran-
sız Polinezyası da dünya genelinde
virüs kaynaklı ölüm oranlarının en
yüksek olduğu ülkelerin başında ge-
liyor. Öldürülen insan hakları savu-
nucularının yüzde 59'u yerli halklar
için çalışıyordu. IWGIA'nın raporu
yerlilerin hakları için mücadele eden
insan hakları savunucularının da
hedef haline geldiğini ortaya koyu-
yor. Buna göre 2021'de öldürülen
358 insan hakları savunucusunun
yüzde 59'u yerli halkların hakları
için mücadele eden kişilerdi. Örne-
ğin Peru'daki doğal hayatın korun-
ması ve yasa dışı uyuşturucu
faaliyetlerinin engellenmesi için ça-
lışan 4 yerli Amazon lideri 2021'de
çeteler tarafından öldürüldü. Ra-
porda yer alan ticari faaliyetlerin
yapılması için silahlı gruplar tara-
fından doğal yaşam alanlarından
koparılmak istenen yerli halk men-
suplarının evlerinin kundaklandığı
bilgisi, bir başka yasa dışı faaliyet
olarak göze çarpıyor.

Müslüman Boşnak-
ların dini ve milli 
bilincini uyandır-

mak için mücadele
eden bir lider olan 

bağımsız Bosna
Hersek'in ilk 

Cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç, 
8 Ağustos 1925'te 

Bosanski Samac
şehrinde doğdu

Çok sayıda
halk yoksul 
Dünya genelinde 90 ülkede 476 milyondan
fazla yerlinin yaşadığı tahmin ediliyor, bu da
küresel nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini, yoksul
kesimin ise yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor

Bilge Kral 
unutulmuyor

TARİHİ
BİR İSİM

Bosna Hersek'in
mevcut durumu
Aliya İzetbegoviç'in bağımsızlığı için
mücadele ettiği Bosna Hersek hali-
hazırda karmaşık siyasi yapısı nede-
niyle sık sık krizlerle yüzleşiyor.
Bosna Hersek'teki iki entite ara-
sında anlaşmazlıklar yaşanırken,
Sırp Cumhuriyeti (RS) tarafından
savaş söylemleri Boşnak halkını te-
dirgin etmeye devam ediyor. Devle-
tin en üst makamını da Boşnak,
Sırp ve Hırvat üç üyeden oluşan
Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturur-
ken, Boşnak Sefik Dzaferovic Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi-
nin mevcut başkanlığını yapıyor.
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İRFAN DEMİR

Ş enlik, Tekirdağ protokolünün üst
düzey temsilcilerinin katılımıyla yapı-
lan açılış töreni ile başladı. Süleyman-

paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev
sahipliğinde 1. Ferhadanlı Karpuz Şenliği açı-
lış törenine; Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa
Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin,
Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzun-
lar, Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri
Çınar, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı
Sezayi Çetin, MHP MYK Üyeleri Murat
Turna ve Koray Önsel ile MHP Süleyman-
paşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Tekirdağ
Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalı-
oğlu, esnaf ve meslek odaları başkanları, ma-
halle muhtarları, çok sayıda basın mensubu
ve Ferhadanlı Mahallesi sakinleri ile çevre
mahalle, çevre ilçe ve illerden gelen misafirler
ilgi gösterdi.

Tanıtıma katkı vereceğiz 

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması
ile başlayan açılış töreni, protokol konuşma-
ları ile devam etti. Ferhadanlı Muhtarı Zeynel
Serçe, şenliği düzenleyen Süleymanpaşa Bele-
diyesine, mahallenin ve yerel ürünlerinin tanı-
tımına yaptığı katkı için teşekkür ederek
şenliğe katılan herkese hoş geldiniz dileklerini
iletti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Muhtar Serçe’nin ardından sahneye

gelerek konuşmasını yaptı. Yüksel, yerel kültü-
rel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına
çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda orga-
nizasyonlar düzenlediklerini ifade ederek,
“Karacakılavuz Keşkek Şenliğimizin ardından
Ferhadanlı Karpuz Şenliğimizi hayata geçir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu
şenliğimiz de yıllar içinde gelişerek geleneksel
hale gelecek. Ferhadanlı Mahallemizin dillere
destan karpuzunun tanıtımı ve marka değeri-
nin oluşturulmasına katkı sağlayacak olan
şenliğimizin hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, aramızda olan her-
kese hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyo-
rum,” diye konuştu. Konuşmasının ardından,
Ferhadanlı Muhtarı Zeynel Serçe, Başkan
Yüksel’e teşekkür plaketi takdim etti. Daha
sonra sırasıyla Tekirdağ Milletvekilleri Çiğ-
dem Koncagül ve Mustafa Yel konuşmalarını
yaparak 1. Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin ha-
yırlara vesile olması dileklerini paylaştılar.

Konserler büyük alkış aldı

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Bele-
diye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Paşa
Halk Dansları Topluluğunun halk oyunları
gösterisi misafirlerin beğenisine sunuldu. Açı-
lış töreninin ardından, şenliğe katılan binlerce
kişiye Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ve Ferhadanlı Karpuzu, beyaz peynir, lokma-
dan oluşan ikram tabağı sunuldu. Başkan
Yüksel, protokol üyeleri ile birlikte misafirlere
ikramda bulunurken şenlik alanında kurulan
ve yerel ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret
etti. Daha sonra Şenlik Ağası seçimi gerçek-
leştirildi. Bu yıl Ferhadanlı’da yetiştirilen 16 ki-
logramlık en büyük karpuz, Şenlik Ağası
adaylarının katıldığı açık artırmayla satışa çı-
karıldı. Karpuza en yüksek fiyatı veren Ferha-
danlı Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bahar,
Karpuz Ağası seçildi. Şenliğe renk katan et-
kinliklerden biri de Avrasya Gastronomi ve
Aşçılar Federasyonunun (AGAFED) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin açtığı stantta karpuz-
dan elde edilen farklı lezzetlerin sunumunun
yapılmasıydı. Usta aşçılar, karpuzlu don-
durma, karpuz suyu ve karpuz çorbası gibi il-
ginç ürünler hazırlayarak ikram ettiler. 1.
Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin konser ayağı,
neşeli ve duygusal türkülerden oluşan reper-
tuarı ile Tekirdağlı sanatçı Engin Işık ve Or-
kestrası konseri ile başladı. Yaklaşık bir buçuk
saatlik konserde Işık, dinleyicilere keyifli anlar
yaşattı. Şenliğin ilk gecesinde katılımcıları eğ-
lenceli sahnesi ile coşturan Usta Sanatçı
Mustafa Keser, şenliğe büyük coşku kattı.
Başkan Yüksel, hareketli şarkıları ve kendine
has üslubuyla unutulmaz bir geceye imza
atan Keser’e konser sonunda çiçek ve plaket
takdim etti.

Karpuz yeme yarışması oldu

Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin ikinci gü-

nünde de ikramlar devam etti. Ayrıca şenli-
ğin iki günü boyunca çocuklar için sosis
balon, yüz boyama, survivor parkuru, şişme
oyun grupları gibi eğlenceli aktiviteler de yer
aldı. Şenliğin son günü sahne etkinlikleri Sü-
leymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğren-
cilerinin halk oyunu gösterisi ile başladı.
Daha sonra renkli görüntülere sahne olan
Karpuz Yeme Yarışması düzenlendi. Yarış-
mada birinciye ödül olarak çeyrek, ikinciye
ise gram altın hediye edilirken, Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in tali-
matı ile yarışmaya katılan tüm yarışmacılar
üçüncü ilan edilerek yarım gram altınla

ödüllendirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde
sahneye çıkan yerel sanatçılar şenlik alanını
dolduran misafirlere eğlence dolu bir şenlik
gecesi armağan ettiler. Tekirdağlı klarnet üs-
tadı Ümit Satılmış ve Orkestrası, sevilen
Trakya türküleri ve oyun havaları ile şenlik
alanını hareketlendirirken, daha sonra sah-
neye gelen Süleymanpaşa Belediye Konser-
vatuvarı Şefi Salih Demirci, keyifli sahnesi ile
katılımcıları eğlendirdi.
İki gün boyunca binlerce misafirin Ferha-
danlı Mahallesi’ne akın ettiği Karpuz Şenliği,
akıllarda renkli görüntüler ve keyifli anılar bı-
rakarak sona erdi.

Müslüm Baba yeniden karşınızda!Türk müzik 
dünyasının en büyük
isimlerinden Müslüm
Gürses’in ölümünün

ardından bugüne kadar
gün yüzüne çıkmamış 

şarkıları teker teker 
sevenleriyle buluşmaya 

devam ediyor

Türkİye’De korsan
albümü en çok yapılan
isim olan Müslüm

Gürses’in bu nedenle saklanmış
ve yayınlanmamış şarkıları Ele-
nor Müzik arşivinden teker teker
gün yüzüne çıkmaya devam edi-
yor.Muhteşem Candan; Müslüm
Gürses ile olan yol arkadaşlığını
ve beraber geçen yıllarını şöyle
anlatıyor: “Müslüm Gürses Ele-

nor Müzik için bir şans, böyle
büyük bir star ile çalışmak her şir-
kete nasip olmaz. Elenor ve Müs-
lüm Gürses’in yol arkadaşlığı kırk
yıl gibi uzun bir süre devam etti
ve 50 albüm çalıştık. Müslüm
Gürses müzik hayatının en
önemli çıkışlarını Elenor’da yaptı
şöhret basamaklarını birlikte tır-
mandık. Bizim anlaşmalarımız
her yıl iki veya üç albüm yapmak

üzere düzenlemişti. Müslüm
Baba Türkiye’de en çok korsanı
yapılan sanatçı olması nedeniyle
bazı albümleri yayınlayamadık.
Elenor Müziğin Arşivinde on
albüm ve 100 eser kaldı. Bunların
ilk üçünü Mahzendeki Şarkılar
serisi olarak piyasaya sunduk.
Geriye kalan yedi albümü de
önümüzdeki zamanlarda seven-
leriyle buluşturacağız”

KARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICINKARPUZ ICIN
SENLIK YAPTILAR

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 
bu yıl ilki düzenlenen Ferhadanlı 

Karpuz Şenliği, iki gün boyunca çok 
sayıda eğlenceli etkinliğe ev sahipliği 

yaptı. Konserler ve farklı etkinliklerin yer 
aldığı şenlik, Ferhadanlı Mahallesi’nde
yetiştirilen lezzetli karpuzun tanıtımına

önemli katkılar yaptıKARPUZ ICIN

Şenlikle ilgili açıklamada bulunan Süley-
manpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
“Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz şenlikte
bizleri yalnız bırakmayan kıymetli milletve-
killerimize, siyasi partilerimizin temsilcile-
rine, oda ve sivil toplum kuruluşlarımızın
başkanlarına ve yönetimlerine, hemşehri-
lerimize, sanatçılarımıza ve bu güzel orga-
nizasyonun hazırlanmasında emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı te-
şekkürlerimi sunuyorum. Allah, nice güzel
günlerde yeniden buluşmayı nasip etsin
inşallah,” diye konuştu.

Emeği geçenlere
tEşEKKür Ettİ

Hem yapımcı
hem arkadaş

Türkiye'nin 
en başarılı iş
insanlarından
biri olan 
Oktay 
Öndeş,
sinema
dünyasına 
ilk adımını
hem yapımcı,
hem de
oyuncu 
olarak attı

Semih Sergen
için son görev
Muğla'da hayatını kaybeden tiyatro
oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih
Sergen (91), Ankara Küçük Tiyatro’da
düzenlenen törenin ardından Gölbaşı
Mezarlığı’nda toprağa verildi

Öncekİ gün Muğla’nın Bodrum ilçe-
sinde hayatını kaybeden Burak ve Toprak
Sergen kardeşlerin babası Semih Sergen

için Ankara Küçük Tiyatro’da tören düzenlendi. Tö-
rene sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.
Burak Sergen, törendeki konuşmasında üzüntü-
sünü dile getirerek, "O hep hocamızdı. Şimdi baba-
cığımı yolcu etmek için buradayız. 'O boş kubbede
hoş bir sada olsun' dediği zaman ben tam şurada
oturuyordum. İlk okuldaydım. Sersem Kocanın
Kurnaz Karısı’nı oynuyordu. Şimdi yine aynı sah-
nede; burada oynamıştı çünkü. Aynı sahneden onu
sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ama ben bana bıraktığı
mesleği ve o onurlu 'Sergen' soy adını yaşadığım sü-
rece bütün sahnelerde yaşatacağım. Söz veriyorum.
Elveda babacım" ifadelerini kullandı. Toprak Sergen
de "Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu
vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Ben
küçüklüğümden beri doğa ile iç içe olmaktan tutun
da büyüklere saygıyı pek çok şeyi ondan öğrendim.
Azimli olmayı, dayanıklı olmayı, iradeli olmayı. Pek
çok insana dokundu. Umarım hepimiz de onun gibi
bir hayat süreriz. Onu kalbimize gömüyoruz" dedi.
Semih Sergen için daha sonra Gölbaşı Mezarlı-
ğı’ndaki camide cenaze namazı kılındı. Sergen'in ce-
nazesi, namazın ardından toprağa verildi.  DHA

Finali Cengiz
Kurtoğlu yaptı
33'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve
Sanat Şenliği'nin final akşamında 
Taksim Trio ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı

Sahneye önce Taksim Trio ekibi, ardın-
dan Cengiz Kurtoğlu çıktı. Sevilen şarkı-
larını seslendiren sanatçılar festivali

izlemeye gelen seyircilere keyifli anlar yaşattı. Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, sanatçılara festival
anısı olarak hediye vererek, "Final gecesinde usta-
larla anılara gittik kendilerine teşekkür ediyorum.
Yaz etkinliklerimize 12-13-14 Ağustos'da yine ünlü
sanatçılarımızın yer alacağı konserlerle devam ede-
ceğiz" dedi. Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da Başkan
Ocaklı’ya Şile Bezi için yapılan çalışmaları takdirle
izlediğini söyleyerek, Şile'nin son yıllarda İstan-
bul’un gözde tatil bölgesi olduğunu belirtti.

Çarşamba 
sahnesi bir başka 

İş Sanat’ın Bodrum Zai’de gerçekleştir-
diği “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”, ga-
zeteci Emrah Kolukısa’nın

moderatörlüğünde “Arkeoloji Sohbetleri” ile
devam ediyor. 10 Ağustos saat 21.00’de başlaya-
cak etkinlikte Kolukısa, Teos Antik Kenti kazı baş-
kanı, arkeolog Prof. Dr. Musa Kadıoğlu’nu
ağırlayacak. Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, 2010 yılın-
dan bu yana başkanlığını üstlendiği Ionia Böl-
gesi’nin 12 kentinden biri olan antik liman kenti
Teos Antik Kenti kazılarını, Antik dönem ve Roma
dönemi kalıntılarını, Dionysos Tapınağı, Agora,
Tiyatro ve Antik Liman yapılarını ele alarak ülke-
mizin arkeolojik mirasına katkısını anlatacak. Soh-

betin ardından akşam, Başar Can
Kıvrak’ın piyano resitali ile devam
edecek. Sergei Rachmaninov ve
César Franck’ın eserlerinden oluşan
resital, saat 22.00’de başlayacak.
Bilkent mezunu piyanist Kıvrak,
2012 yılında Moskova Çaykovski
Devlet Konservatuarını en yüksek
derece ile bitirdi. 2002 Ekim ayında
İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslar-
arası Ferdi Ştatzer Piyano Yarışma-
sı’nda üçüncülük ödülü, 2004 Aralık

ayında “Yamaha Bursu” ve 2005 Nisan ayında
Sofya’da düzenlenen 2. Uluslararası Genç Virtü-
özler Piyano Yarışması’nda "Grand Prix" (Büyük
Ödül) kazandı. Genç piyanist, Gülsin Onay ve İdil
Biret ile çalışmalarına uzun süre devam etti.  

Daha önce tekstilden, in-
şaata, turizmden ticarete bir
çok alanda başarılı çalışma-

lara imza atan iş insanı Oktay Öndeş,
"Dedemin Gözyaşları" filmiyle beyaz
perdeye güçlü bir giriş yaptı. Başrolle-
rinde usta oyuncu Halil Ergün'le Erkan
Petekkaya'nın yer aldığı, kadrosunda
Turgay Tanülkü, Cem Kılıç, Aliye Uzu-
natağan ve Ali İpin gibi isimlerin de yer
aldığı "Dedemin Gözyaşları" filmine rol
de alan Oktay Öndeş, "Sinemaya olan
sevdam beni yapımcılığa götürdü. Si-
nema sektöründe büyük prodüksiyonla-
rın ortaya çıkması için bu işe para

yatıracak yapımcılara ihtiyaç olduğunu
düşündüğüm için sinema sektörüne gir-
dim. İlk filmimizde büyük ustaların ya-
pımcısı olmak da bana gurur verdi,
onlarla birlikte aynı sette oyuncu olarak
yer almak da ayrı bir heyecandı" dedi.
Oktay Öndeş, yönetmenliğini İhsan
Taş'ın üstlendiği "Dedemin İnsanları" fil-
minin sinematografik olarak önemli bir
yapım olduğunun da altını çizerek,
"Basit bir komedi filmi de yapabilirdik
ama risk aldık. Böyle dokunaklı hikaye-
lerin sinemaya aktarılması gerekiyor.
Bundan sonraki yapımlarda da aynı çiz-
gimiz devam edecek" dedi.
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Chelsea, Timo Werner'in transferi için RB Leip-
zig'le 30 milyon Euro karşılığında anlaşmaya
vardı. Sky Sports'ta yer alan haberde, Chel-
sea'nin RB Leipzig'le Timo Werner'in transferi
için anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın bo-
nuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya tamamlandığı
ifade edildi.Haberde, Werner'in takımdan kiralık
olarak ayrılmayı düşündüğü ancak Leipzig'le ya-
pılan görüşmelerde Alman oyuncunun bonservi-

siyle transfer olması için anlaşma sağlandığı kay-
dedildi.Timo Werner'in 2022 Dünya Kupası'na
daha hazır gidebilmek için sürekli oynacağı bir
takımda forma giymek istediği ve bu sebeple Le-
ipzig'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Alman
oyuncuyla İtalya Serie A ekiplerinden Juventus
da ilgileniyordu. Timo Werner, Chelsea'nin Pre-
mier Lig'de Everton'la oynadığı yeni sezonun ilk
maçında kadroda yer almamıştı. 26 yaşındaki

forvetin bu hafta içinde sağlık kontrolünden geç-
mek ve resmi sözleşme imzalamak için Alman-
ya'ya gitmesi bekleniyor.

3 kupa kazandı

Leipzig'den 2020/21 sezonunda Chelsea'ye
transfer olan Timo Werner, Londra ekibinde
Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası
ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Timo Werner geri dönüyor

Denayer Kartal 

2 022-2023 sezonuna
evi Vodafone
Park'taki Yukatel

Kayserispor galibiyetiyle
başlayan Beşiktaş , hem
oyuncu alımı hem de satımı
konusunda büyük bir trans-
fer atağına geçiyor. Ligin
ilk maçını 1-0 kazanmasına
karşın stoper, orta alan ve
kanatlarda takviye ihtiyacı
ortaya çıkan Beşiktaş, top-
lam 4 transfer yapmak için
yoğun şekilde çalışmalar
yürütüyor. Beşiktaş Bayer
Leverkusen'de 25 yaşındaki
orta saha oyuncusu Na-
diem Amiri, Marsilya'dan
21 yaşındaki sol kanat
oyuncusu Konrad De La Fu-
ente ve Demir Grup Sivass-
por'dan 21 yaşındaki
merkez orta saha Kerem
Atakan Kesgin'i renklerine
bağlamak için görüşmele-
rini sürdürüyor. Siyah be-
yazlı ekip bir de stoper
transferi yapmayı planlıyor.
Gündemdeki isimlerden biri
daha önce Galatasaray for-
ması giyen 27 yaşındaki
Belçikalı stoper Jason De-
nayer halihazırda boşta bu-
lunuyor. Belçikalı stoper

Lyon'da 4 sezon geçirdikten
sonra Fransız takımıyla
sözleşmesi sona erdi ve
boşa çıktı.

4 futbolcu geliyor, 
4 futbolcu gidiyor

Beşiktaş 4 oyuncu transfer
yapmak isterken 4 oyun-
cuyla da yollarını ayırmayı
istiyor. Siyah beyazlı yöne-
tim İspanyol stoperi Fran-
cisco Montero ve Brezilyalı
stoperi Welinton'a kulüp
bulmaları halinde kendile-
rine kolaylık sağlanacağını
bildirdi. Yönetimin yeni se-
zonda çalışılmayacağını
bildirdiği diğer iki isimse
Tyler Boyd ve Ajdin Hasic.
Boyd ile Sivasspor ilgilen-
mişti ama teknik direktör
Valerian Ismail ABD'li kanat
oyuncusunu kampta gör-
mek istediğini söylemişti.
Geçen sezon Ümraniye'ye
kiralanan ancak istenilen
oranda süre almayan Hasic
de kadroda düşünülmüyor.
Çok büyük umutlarla satın
alınan ve Avrupa'ya büyük
paralarla satılması umulan
Hasic, Fransız teknik ada-
mın gözüne giremedi.

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşik-
taş, transfer için 2. hamlesini yapacak. Siyah
beyazlılar 4 oyuncu almak için çalışırken, 
takımdan da 4 isimle yollarını ayırmak istiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın stoper gündeminde ise
bonservisi elinde olan Jason Denayer var

olaBilir

Beşiktaş’tan Diaz bombası
Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan siyah beyazlılarda

gündeme flaş bir yıldız geldi. Kartal'ın, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz için devreye girdiği kaydedildi.
İspanyol basını, Beşiktaş ve Diaz transferine dair çarpıcı bir gerçeği açıkladı

Birçok bölgeye takviye yapa-
cak olan siyah beyazlılarda
gündeme flaş bir yıldız geldi.
Kartal'ın, Real Madrid for-
ması giyen Mariano Diaz için
devreye girdiği kaydedildi. İs-
panyol basını, Beşiktaş ve
Diaz transferine dair çarpıcı
bir gerçeği açıkladı. Beşiktaş,
Süper Lig 'in ilk haftasında
Kayserispor ile kozlarını pay-
laştı. Siyah beyazlılar, zorlu
rakibini 1-0 mağlup etti ve lige
galibiyetle başladı. Mücadele-
nin ardından teknik direktör
Valerien Ismael, transfer sin-
yali vermişti. Fransız çalıştırı-
cının birçok bölgeye transfer
istediği ifade edildi. Real
Madrid altyapısında uzun
süre forma giyen Mariano
Diaz, Lyon'da 1 sezon oyna-
dıktan sonra Real Madrid'e
geri dönmüştü. Görüşmelerini
sürdüren Beşiktaş'ın günde-
mine sürpriz bir yıldız geldi.

Siyah beyazlıların, Real Mad-
rid'in golcü oyuncusu Ma-
riano Diaz ile ilgilendiği
belirtildi. İspanyol basınında
yer alan habere göre, Lazio ve
Beşiktaş'ın, Dominikli golcü
için çok istekli oldukları vur-
gulandı. Ancak 29 yaşındaki
forvetin, gelen tüm teklifleri
reddettiği kaydedildi. Mariano
Diaz'ın, Real Madrid'de kal-
mak istediği ve bu yüzden
gelen tekliflere sıcak bakma-
dığı aktarıldı. İspanyol devi-
nin, Diaz'ı elden çıkarmak
istediği ancak amacına ulaşa-
madığı ifade edildi. Mariano
Diaz'ın, Real Madrid ile 1 yıl-
lık daha sözleşmesi bulunu-
yor. Güncel piyasa değeri 6
milyon Euro olan santrfor,
geçen sezon 11 maçta görev
almıştı. Diaz, 11 karşılaşmada
1 gol attı. Ayrıca 1 de asist
yaptı. Yıldız golcü kariyerinde,
Lyon forması da giymişti. 

İslami Dayanışma
Oyunları açıklaması

Balotelli gerçekleri!

Nelsson için yeni teklif

Gençilk ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları'na en
fazla katılımın gerçekleştiğini belirterek, ''Bu orga-
nizasyonun en büyük özelliği var.  En fazla katılımlı
İslam Oyunlarını, tarihinde Türkiye’de biz düzenliy-
oruz. Bu da Konya’nın ev sahipliğinde oluyor. Ham-
dolsun ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç
artık başarıyla taçlanacak seviyeye geldi'' dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da ger-
çekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın
açılışından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de yapılan tesislerin ulus-
lararası standartlara kavuştuğunu, Türkiye’nin iste-
nilen bir ülke haline geldiğini söyledi. Bakan
Kasapoğlu, “Türkiye’nin her bir yanı tesisleşmesini
artık tamamladı. Uluslararası her bir çalışmaya ev
sahipliği yapma niteliği bu tesislerde mevcut. Biz
artık bu çalışmalarda isteyen ülke değiliz. İstenilen
ülkeyiz artık. Talep edilen ülkeyiz. Bunu Türkiye’de
yapalım diyorlar” diye konuştu.

Madalyalara yetişemiyoruz

Türk sporcuların başarılarıyla madalya sayısına yeti-
şemediklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu
oyunlar bir aşama ve biz bunu sürdüreceğiz. Bu za-
mana kadar kısır tartışmaların içerisinde olmadık.
AK Parti olarak ne ulusalda, ne yerelde. Hiçbir
zaman lafla peynir gemisi yürüt-
meye çalışmadık. Sporda ma-
dalya sayısına yetişemiyoruz.
Arkadaşlarımız bir infografik ya-
pıyorlar, şu kadar madalya. Bir
bakıyorsunuz iki dakika sonra
madalya sayısı artmış. Yatırımlar
ve bu çalışmalar bizleri daha ile-
riye taşıyor. Bu oyunlar Konya
için tarihtir. Bu tarihi birlikte ya-
zıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye farkı

5. İslami Dayanışma Oyunları tarihinde en fazla ka-
tılımın Türkiye’deki organizasyonda gerçekleşeceğini
söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bu organizasyonun en
büyük özelliği var.  En fazla katılımlı İslam Oyunla-
rı'nı Türkiye’de düzenliyoruz. Bu da Konya’nın ev
sahipliğinde oluyor. Hamdolsun ciddi bir hazırlık sü-
reci geçirdik. Bu süreç artık başarıyla taçlanacak sevi-
yeye geldi. Yarın açılış törenimiz var. Hakikaten
unutulmayacak bir tören sahnelenecek. Dillere des-
tan bir açılış şöleni ve coşkulu bir gece bizleri bekli-
yor. Spor devrimimizi Konya’mızda, bu hazırlıklar
neticesinde taçlandırdık.” 

adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotel-
li'nin İtalya ekibi Brescia'ya transfer olduğu iddia
edildi. İtalyan yıldız dün oynanan Giresunspor maçı-
nın kadrosunda yer almamıştı. Adana Demirspor'un
Giresunspor maç kadrosunda yer almayan Mario
Balotelli hakkında flaş bir iddia gün-
deme geldi.  Mavi Şimşekler'in yıldız
golcüsü Balotelli'nin sosyal medya
hesabı Twitter biosunu güncelleye-
rek Brescia'ya transfer olduğu ifade
edildi. Mario Balotelli'nin Giresuns-
por maç kadrosunda olmamasının
sebebi hafta içerisinde yaşadığı
soğuk algınlığı olduğu öğrenildi.
İtalyan golcü geçtiğimiz hafta içeri-
sinde sosyal medya hesabı Instag-
ram'dan da tedavi görürken serum
hikayesi paylaşmıştı. Mario Balotelli'nin sosyal
medya hesabı Twitter biosunu güncellediği iddia
edilse de golcü futbolcu Adana Demirspor'a geldiğin-
den beri Twitter'ı aktif kullanmıyor. Mario Balotelli'nin
uzun süredir biosunda "İtalya ve Brescia forveti" yazı-
yor. Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz transfer dö-
neminde Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna
kattığı Mario Balotelli, 33 maçta 19 gol, 6 asist yaptı.

Sevilla’nın Victor Nelsson ısrarı sürüyor. Galata-
saray ’dan Marcao’yu bonuslar dahil 15 milyon Eu-
ro’ya renklerine katan İspanyol ekibi, Danimarkalı
stoperi de istiyor. Sevilla’nın Nelsson için 12 milyon
Euro bonservis bedeli teklif etti ancak sarı-kırmızılı-
lar, bu rakamı düşünmeden reddetti. İspanyol ekibi,
teklifini yükselterek Galatasaray’ın kapısını yeniden
çalacak. Yönetim, sözleşmesinde “25 milyon Eu-
ro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Nelsson için
minimum 20 milyon Euro talep ediyor. Teknik heye-
tin takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki stopere
maaş zamlı yeni bir sözleşme önerilmesi de gün-
demde. Geçen sezon başında Kopenhag’tan 7 mil-
yon Euro bedel ile transfer edilen Victor Nelsson,
sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 maçta 1 gol kaydetti.
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T ransferde bugüne kadar yaptığı
hamlelerle adından söz ettirmeyi
başaran Trabzonspor'da en önemli

mevki olarak görülen sağ stoper için hala
imza gelmedi. Hamsik'in sakatlığı ile bu
bölgeye de futbolcu aramaya başlayan
yönetim ve teknik heyetin önünde sadece
3 gün var. UEFA'nın belirlediği kurallara
göre Şampiyonlar Ligi play-off turunda
oynayacak takımların A listelerini 11
Ağustos'ta bildirmeleri gerekiyor. Bu ne-
denle de bordo mavililerin önünde kritik
saatler var. Berat Özdemir'in Suudi Ara-
bistan yolcusu olması nedeniyle gelmesi
beklenen sıcak para yeni transferleri de
beraberinde getirebilir. Gündemdeki
transfer haberleri ise şu şekilde;

Berat Özdemir yolcu

Bordo mavililerin başarılı orta saha oyun-
cusu Berat Özdemir Suudi Arabistan
ekibi El İttifak ile prensip anlaşmasına
vardı. Arabistan ekibi Trabzonspor'a 2.5
milyon euro teklif etti. Trabzonspor'un
şampiyonluk kadrosunda yaprak dökümü
yaşanıyor. Aspor'un haberine göre Berat
Özdemir Arabistan kulübüne gidiyor.
Bordo mavililerin başarılı orta saha oyun-
cusu Berat Özdemir Suudi Arabistan
ekibi El İttifak ile prensip anlaşmasına
vardı. Arabistan ekibi Berat Özdemir için
Trabzonspor'a 2.5 milyon euro teklif etti.
Resmi imzalar kısa süre içerisinde
atılacak.

Shomurodov ve Grillitsch listede

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Yö-
netim, Roma’yla yol ayrımında bulunan
Özbek golcü Eldor Shomurodov’u kadro-
suna kazandırmak için atağa kalktı. Orta
sahada da Florian Grillitsch konusunda
kısa sürede sonuç alınması planlanıyor.
Spor Toto Süper Lig’in son kazananı
Trabzonspor , yeni sezona da fırtına gibi
girmişti. Önce Süper Kupa’yı müzesine
götüren Bordo-Mavililer, ardından lige de
zaferle başladı. Trabzonspor’da bir yan-
dan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-Mavili ekip Roma’dan ayrılma ih-
timali bulunan Özbek forvet Eldor Sho-
murodov’u kiralık olarak kadrosuna
katmak için görüşmelere başladı. 27 ya-
şındaki oyuncu için birçok İtalyan kulübü-
nün de girişimi bulunuyor. Roma ile 2026
yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,90’lık
forvet, geçtiğimiz sezonu Genoa’da kiralık
olarak geçirdi. Kariyerinde toplam 221
maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 45 gol,
23 asistlik istatistiğe imza attı.

Listede Lemina da var

Orta sahada Marek Hamsik’e alternatif
arayan Trabzonspor, bonservisi elinde
olan Florian Grillitsch için temaslarını
sürdürüyor. Son olarak Alman ekibi Hof-
fenheim’da oynayan ve bonservisi elinde
olan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, ön
libero dışında stoper bölgesinde de görev
yapabiliyor. Fırtına’da Grillitch’e ek olarak
bonservisi elinde olan Xeka ile daha önce
Galatasaray forması giyen Mario Lemina
da listede olmaya devam ediyor. Fırtına,
bu bölgede transfere yakın dönemde
nokta koymayı planlıyor. Eldor Shomuro-
dov, geçen sezon Roma’da 40 maça çıkıp
5 gol ve 4 asistle oynadı. Florian Gril-
litsch, Hoffenheim’la yollarını ayırması
sonrasında birçok kulübün radarında...

Djaniny için teklif

61saat'in haberine göre Trabzonspor’un
sözleşme uzatma konusunda prensip an-
laşmasına vardığı Djaniny Semedo’ya bir
Katar ekibinden teklif geldi. Bordo Mavili-
lerin yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı

Djaniy için 3,5 milyon Euro seviyerindeki
bu teklif Trabzonspor tarafından değer-
lendirmeye alındı.  Bu nedenle oyuncunun
sözleşmesinin henüz uzatılmadığı ve ku-
lüpler arası görüşmelerin sürdüğü öğre-
nildi. Katar ekibinin söz konusu teklifi
arttırması halinde Trabzonspor'un da tek-
life onay verebileceği ifade ediliyor. An-
laşma olmazsa oyuncu kabul ettiği
şartlarla Trabzonspor'da devam edecek. 

Udinese'den Dorukhan'a takip

Geçtiğimiz yıllarda da Dorukhan Toköz
için nabız yoklayan İtalyan ekibi Udinese,
bu kez Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu
Trabzonspor formasıyla şampiyon olarak
kapatan Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya
transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanı-
yor.Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş
ile sözleşmesinin sona ermesinin ardın-
dan siyah beyazlılarla sözleşme uzatma-
yıp, Trabzonspor'a imza atan Dorukhan
için İtalya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ta forma
giydiği dönemde de İtalya Serie A ekiple-
rinden Udinese'nin talip olduğu Doruk-
han Toköz'ün transferi uzun süren
pazarlıkların ardından gerçekleşmemişti.
Dorukhan Toköz'ün transferi için bu kez
Trabzonspor ile görüşen Udinese yetkilile-
rinin, Milli futbolcunun transferi için 5
Milyon Euro bonservis ücretini gözden çı-
kardığı öğrenildi. Trabzonspor ise oyun-
cunun yeni sezon planlamasında önemli
bir yere sahip olduğunu belirterek transfer
girişimlerine sıcak değil.

Diakhaby listede

Trabzonspor'da sağ stoper eksiği bulun-
duğu için bu bölgede Dorukhan Toköz
oynuyor. Ancak Abdullah Avcı, Şampi-
yonlar Ligi'ni de düşünerek buraya mut-
laka transfer istiyor. Avcı'nın listesi için
çalışan Trabzonspor yönetiminin günde-
mine Valencia forması giyen Mouctar Di-
akhaby ismi geldi. Bordo-mavililer sezona
iyi bir başlangıç yapmıştı. Süper Kupa fi-
nalinde Sivasspor'u farklı geçen Karade-
niz temsilcisi, Süper Lig'in açılış maçında
da deplasmanda İstanbulspor'u rahat bir
oyun sonrasında mağlup ederek 3 puanı
kazanmıştı. Fırtına'da şu an en büyük
eksik olarak sağ stoper görünüyor. Bu
bölge için yapılan görüşmelerden henüz
net bir sonuç alınamazken listeye önemli
bir isim daha girdi: Mouctar Diakhaby.
Trabzonspor yönetimi, İspanyol temsilci-
siyle kontratı devam eden 25 yaşındaki sa-
vunma oyuncusu için iki farklı öneriyi
içeren teklifini Valencia'ya sundu. İspanyol
ekibinden gelecek cevap bekleniyor. Trab-
zonspor cephesi umutlu. Karadeniz devi-
nin gündemine giren son isim 25
yaşındaki Diakhaby. 1.92 boyundaki sa-
vunmacı için Valencia'ya iki farklı teklif
gitti İspanyol ekibinden gelecek cevap
bekleniyor.

Kiralık gelebilir

Son şampiyon Trabzonspor'un ana isteği
oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak.
Bordo-mavili idareciler maksimum 3 mil-
yon euro'ya bu işi tamamlamak istiyor.
Ancak Valencia'nın bu rakama ikna olma-
ması durumuna karşılık Karadeniz temsil-
cisi önlemini aldı.İspanyol kulübüne satın
almanın dışında kiralama formülü de
gitti. Valencia'lı idareciler, Trabzonspor ta-
rafından kendilerine sunulan 2 farklı seçe-
neği masaya yatırmış durumda.
Bordo-mavililer de İspanya'dan gelecek
olumlu cevabı bekliyor. 1.92 boyundaki
stoperin transferini Abdullah Avcı da isti-
yor. Yönetimle Diakhaby için sürekli gö-
rüşme halinde.

Yeni sezona İstanbulspor galibiyeti ile başlayan 
Trabzonspor, cuma günü ise Hatayspor ile

karşılaşacak. Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi 
play-off turunda Kopenhag'ın rakibi olacak bordo

mavililerde yapılması beklenen transferlerin 
oynayabilmesi için sadece 3 gün var

SON 
3 GÜN!

Mouctar Diakhaby, 25 yaşında
henüz genç bir stoper. 1.92 bo-
yuyla savunmada havadan geçit
vermiyor. Hücumda da özellikle
duran toplarda kule gibi yükselip
goller atabiliyor. Kariyerinde
Lyon'un alt yapı takımları, Lyon
ve Valencia'da oynadı. Toplamda
199 maça çıktı. Rakip ağları 12
defa sarsarken, 4 de asist yap-
mayı başardı. 50 defa sarı, 3 kez
de kırmızı kart
gördü.

Kafa golü
onun işi

TRANSFERDE

Bernard için
resmi açıklama
Transferleriyle göz kamaştıran ve son olarak Mertens ile Torreira'yı
kadrosuna katan Galatasaray için Sharjah'ta forma giyen Bernard
ile de ilgilendiği öne sürülmüştü. PAOK'un da devrede bulunduğu
sambacı için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin Başkanı Abd
Allah Mohamed Al Ejlah, DAMGA'ya açıklamada bulundu
Sergio Oliveira ile başlayan transfer operas-
yonunda yaz aylarını hareketli geçirmeyi sürdü-
ren Galatasaray'da Mertens ve Torreira
sonrasında da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kır-
mızılıların kadrosuna katmak
istediği isimlerden biri-
nin de Bernard ol-
duğu öne
sürüldü. Ever-
ton'dan Birle-
şik Arap
Emirlikleri
ekibine
gelen 29
yaşındaki
oyuncu-
nun ta-
kımdan
ayrılma
ihti-

malinin bulunduğu ve PAOK'un da sambacıya
imza attırabilmek adına çalışma yürüttüğü ba-
sında yer almıştı. Konu hakkında konuşan
Sharjah Başkanı Abd Allah Mohamed Al Ejlah
ise transfer sürecine dair değerlendirmede bu-
lundu. DAMGA'ya özel açıklama yapan Al
Eljah, temasları doğrularken resmi bir teklif ya-

pılmadığını dile getirdi.Pazarlığa müsade et-
tikOyuncularının çok değerli olduğunu ve

teklif gelmesini normal karşıladıklarını
belirten Abd Allah Mohamed Al Ejlah;
"Avrupa her oyuncu için önemli bir se-
çenek. Orası futbolun odak noktası.
Ancak Bernard ile iyi bir ilişkimiz var.
Kendisini takımda tutma konusu

her zaman gündemimizde. Ga-
latasaray'ın ilgisi doğru. On-

lara oyuncuyla pazarlık
için müsade ettik ancak

bize herhangi bir
resmi teklif henüz
ulaşmadı. Şu ana
kadar kimseyle an-
laşmadık" dedi.
BURAK ZİHNİ

Göztepe’nin
çehresi değişti
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren Göztepe, çehresini değiştirdi. Mehmet
Sepil kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Sports
Republic şirketine devrederken, hem teknik ekip
hem de kadro yeni yapılanmaya girdi

Süper Lig'de küme düşme acısı
yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik
direktörlük koltuğuna Turgay

Altay getirildi. Kadroda ise geniş çapta bir
operasyon yapıldı. Ndiaye, Nwobodo, Ber-
kan, Halil ve İrfan Can gibi as oyuncularını
bonservis bedeli karşılığında gönderen, Ja-
hovic, Soner, Moubandje, Tannane, Murat,
Peric, Atakan, Kahraman, Lourency, Baku,
Di Santo ile yollarını ayıran Göztepe, dış
transferde birçok hamle gerçekleştirdi.2 yeni
transfer İzmir ekibi yabancı olarak Obinna
Mamah ve Romal Palmer'dan sonra son
olarak ABD MLS ekiplerinden Cincinna-
ti'nin 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu
Isaac AtangaIsaac Atanga'yı renklerine bağ-
ladı. Genç futbolculara da yoğunlaşan Göz-
tepe, kaleci Berkin, orta saha Berkay, sol bek
Yunus Emre, sağ bek Uğur Kaan, stoper
Emir ve son olarak Bursaspor'da yetişip Ein-
tracht Frankfurt'a transfer olan, geçen sezon
kiralık olarak NEC Nijmegen'de forma giyen
golcü Ali Akman'la sözleşme imzaladı. Göz-
tepe aynı zamanda tecrübeli futbolcuları da
bünyesine dahil etti. Eski yıldızı kanat Yasin
Öztekin'i geri getiren Göztepe, orta saha
Emre Çolak, golcü Hüsamettin Yener ve ka-
leci Ekrem'le de mukavele yaptı. Mevcut
oyunculardan ise Tijanic, Arsalanagic, Mi-
hojevic, Yalçın, Kerim, Arda, Ege, Erkam ve
Efe Can takımda tutuldu.Son provada gülen
çıkmadıİzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'deki
temsilcileri Göztepe ve Altınordu'nun sezon
öncesi oynadıkları son hazırlık maçı 2-2 be-
raberlikle sonuçlandı. Gürsel Aksel Stadı'nda
taraftara açık oynanan maçta ev sahibi sarı-
kırmızılıların gollerini 3'üncü dakikada Yasin
Öztekin ve 40'ıncı dakikada Mamah atarken,
kırmızı-laciverlilerin golleri 19'uncu dakikada
Safa ve 80'inci dakikada Ahmet İlhan'dan
geldi. Göztepe, sezonun ilk haftasında 14
Ağustos Pazar günü deplasmanda Sakar-
yaspor'la karşı karşıya gelirken, Altınordu ise
13 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği
deplasmanına çıkacak.

Hedefi Milli takım
Hatay'da 4 yaşındayken yüzme
sporuyla tanışan ve su korkusunu
yenerek, standarda uygun olma-

yan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan
derecelerle ayrılan Fenerbahçeli sporcu
Ömer Şaydak (14), elde ettiği 71 madalya ile
dikkat çekiyor. Amcası ve antrenörü Murat
Şaydak tarafından "Torpido" lakabı verilen
Ömer, milli formayı giymeyi hedefliyor.
Henüz 4 yaşındayken antrenör amcası
Murat Şaydak'ın yönlendirmesiyle yüzme
sporuyla tanışan Ömer Şaydak, su korku-
sunu yendi. Standarda uygun olmayan özel
havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derece-
lerle ayrılan Şaydak, geçen yıl Fenerbahçe'ye
transfer oldu. Kariyeri boyunca 71 madalya
kazanan Şaydak'a, amcası tarafından 'Tor-
pido' lakabı verildi. Yaşının 5 katı madalyayı
boynuna asan Ömer Şaydak, Fenerbahçe'ye
transfer edildikten kısa bir süre sonra İstan-
bul’da yapılan şampiyonada 4 Türkiye re-
koru kırdı. Sonrasında, Trabzon’da 1 ve
Sivas’ta düzenlenen yüzme şampiyonasında
da 2 Türkiye rekoru kıran Ömer Şaydak,
toplamda bireysel ve bayrakta alınması zor
sayıda toplam 9 madalya alarak müsabaka-
nın en değerli sporcularından biri oldu.

Nereden nereye

Küçükken yüzme sporunu çok sevmediğini
aktaran Ömer Şaydak, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada,
"Amcam havuzda beni cankurtaranlarla be-
raber kovalardı, suya girmem için zorlardı,
ben de girmek istemezdim. Zaman geçtikçe
yüzmeyi daha iyi öğrenmeye başladım. 9 ya-
şında yarışlara başladım, madalya almaya
başladım. Amcam beni yarışlara çıkmadan
önce 'sen en iyisisin, en hızlızısın, kendine
güven, asla bırakma' diye motive ediyordu.
Sonra hırslandım ve daha çok rekor kırmaya
başladım. Geçen yıl Aralık ayında Fenerbah-
çe’ye transfer oldum, takımımı seviyorum”. 



E senyurt Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü, ilçede maddi imkânı elve-
rişli olmayan 3-14 yaş arası çocukları

modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz ola-
rak sünnet ettiriyor. 2 bin çocuğun kayıt
yaptırdığı sünnet ameliyatı, özel hastanede
steril ortamda yapılmaya devam ediyor.
Çocukları hastanede ziyaret eden Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ai-
lelerle görüşerek hayırlı olsun dileklerinde
bulundu. Başkan Bozkurt, çocuklara moral
desteğinde de bulunarak korkularını yen-
meleri için onları motive etti. Çocukların
sağlıklı bir şekilde sünnet ameliyatı olma-
sını sağlayan Esenyurt Belediyesi, hastane-
deki çocuklara kek, meyve suyu ve şeker
ikramında bulunarak, onlara ‘Üstün 
Cesaret Belgesi’ ve çeşitli hediyeler verdi.

Çok güzel bir hizmet

Ekonomik durumunun özel hastanelere 
gidecek kadar yeterli olmadığını belirten
Köksal Çelik, ücretsiz bir şekilde çocukla-
rını sünnet yaptırdığı için Esenyurt Beledi-
yesi’ne teşekkür etti. Çelik, “Elinde imkânı
olmayan ve ihtiyacı olan insanlar var. Çok
güzel oldu ve biz de bu hizmetten fayda-
landık. Çok güzel bir hizmet” dedi. DHA
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

İş insanı Hakan Baş ile
evliliğindeki krizi atlatan
Bensu Soral, önceki gün
eşiyle birlikte Bodrum'da
görüntülendi. Ünlü
oyuncu, haziran ayında
anne olan ablası Hande
Soral'ın bebeğiyle ilgili
“Biz de çocuk istiyoruz
ama kısmet, neden ol-
masın” yanıtını verdi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine
göre; Bensu Soral-Hakan Baş çifti, so-
luğu Bodrum'da aldı. Soral, eşiyle birlikte
geçtiğimiz gün Gümüşlük'teki bir resto-
randan çıkarken objektiflere yansıdı.Mu-
habirlerin sorularını yanıtlayan Soral,
eşiyle bir arkadaşlarının doğum günü
partisine katılmak için iki günlüğüne Bod-
rum'a geldiklerini belirtti. Bensu Soral,
geçtiğimiz günlerde fırında pişirdiği keki
pasta kalıbına almak isterken bir anda

kayıp mutfak tezgahına düşürmüştü. O
anları sosyal medyadan da paylaşan
Soral, konuyla ilgili "Hiç sormayın arada
oluyor böyle problemler. O sadece sizin
gördükleriniz... Çok komik bir videoydu
biz öyle çekiyorduk eğlenceli olunca
paylamak istedim. Aslında çok hamara-
tımdır. Ben ayrıca çok yemek yapmam
ama yapınca misafirler için kek poğaça
yapıyorum çünkü Hakan da yemiyor
ben de yemiyorum." dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede
maddi imkânı elverişli olma-
yan 3-14 yaş arası çocukları
modern cerrahi yöntemlerle

sünnet ettiriyor. Toplu 
sünnet programına katılan
Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, çocuk-
lara moral desteğinde bulu-

narak ailelerini tebrik etti

ErkEklıgE
ılk adım 

Bensu Soral
çocuk istiyor

Market ve manavlardan alışveriş yapmak yerine,
tarladan taze ve doğal ürünler satın almak isteyen-
ler Arnavutköy ve Çatalca'daki tarlaların yolunu
tuttu. İstanbul Havalimanı'nın yanı başında Arna-
vutköy'e bağlı Dursunköy Mahallesi'ndeki tarlada
vatandaşlar ellerine aldıkları kova ve poşetleri do-
mates, biber ve patlıcanlarla doldurarak satın alıyor

Hadımköy Dursunköy yolu üze-
rinde bulunan ve içerisinde doma-
tes, biber, patlıcan, fasulye,
karpuz, semizotu, marul gibi seb-
zeleri bulmanın mümkün olduğu
bu tarlayı gören vatandaşlar araç-
larını yol kenarına park ederek el-
lerine aldıkları poşet ve kovalarla
tarlaya giriyor. Dalından organik
ve taze ürünlerden toplayan vatan-
daşlar hem memleket havası yaşı-
yor hem de tarladan ucuz ürün
alma fırsatı yakalıyor. Çocuklarıyla

birlikte tarladaki ürünlerden topla-
yan aileler, "Burası aynı memleket
havası gibi. Anadolu'daki köyleri-
mizde bağ ve bostanlardan sebze
ve meyve topladığımız günleri ha-
tırlattı bizlere. Ürünler oldukça
taze ve fiyatlar da gayet makul.
Çocuklarımız için de farklı bir de-
neyim oluyor. Onlar da tarladan
kendi elleriyle topluyor ürünleri,
olgunlaşmış mı yoksa henüz ham
mı ayırt etmeye çalışıyorlar. Güzel
bir uygulama" dediler. DHA

Havalimanından sofraya

Yürek hoplatan temizlik!
Şişli'de 153 metre yüksekliği olan
gökdelenin camlarını temizleyen iple
erişim teknisyenlerinin cesaret isteyen
çalışması drone ile görüntülendi. İs-
tanbul'un kuş bakışı görüntüsü ve
boğaz manzarası mest etti. Şişli'de
Gökkafes olarak bilinen 34 katlı ve
153 metre yüksekliği olan plazanın
camları, iple erişim teknisyeni olarak
tanımlanan dağcıların sepet ya da
platform kullanmadan yaptığı çalış-
mayla temizlendi. Gökdelenin çatı
kısmından sarkıtılan iplerle camları
sile sile aşağı inen 7 kişilik ekip drone
ile görüntülendi. Metrelerce yüksek-
likte olmalarına rağmen çok rahat ol-

dukları gözlenen ekip saatler süren
çalışmalarını sorunsuz tamamladı.
Drone kamerasına yansıyan İstanbul
Boğazının eşsiz manzarası mest etti.
DHA


