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Bülent Ecevit’e 
Bahçeli sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, eski CHP milletve-

kili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin eski
Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik,
'Fethullah Gülen teşkilatıyla yan
yana geldi, onlara kontenjan verdi,
her türlü olanağı sundu" sözlerine
tepki gösterdi. Bahçeli, "Livane-
li’nin Merhum Ecevit’le ilgili mes-
netsiz iddialarını, meşrepsiz
ithamlarını, hatta seviyesiz iftirala-
rını reddederim” dedi. I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Formamızda bu 
sene yıldız yok

Fenerbahçe Spor Kulübü ile
spor giyim markası Puma

arasında futbol takımlarını kapsa-
yan 2 yıllık bir sponsorluk anlaş-
ması imzalandı. İmza töreninde
açıklamalarda bulunan Ali Koç,
“Formamızda bu sene yıldız yok.
Bizim derdimiz yıldız ya da para

değil. 28 şampi-
yonluğumuzun
resmiyet kazanma-
sını istiyor, olumlu
haberleri bekliyo-
ruz. Yönetim ku-
rulu olarak karar
verdik, yıldızlı for-
malar kullanmaya-
cağız” diye
konuştu. I SAYFA 15
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Silivri Yolçatı Mahalllesi'nde yıl-
lardır harabe halinde duran okula

Milli Eğitim Bakanlığı sahip çıktı. “Ço-
cukları hayallere davet etmek lazım”
diyen MEB Bakanı Ziya Selçuk Silivri
Anadolu Masal Evi'nin açılışına katıldı.
Selçuk, Türkiye genelinde yaklaşık 300
bin öğretmenin  masal anlatıcılığı sertifi-
kası aldığını söyledi. Masal anlatmanın,
Anadolu'nun köklerine inmenin çok
önemli  olduğunu vurgulayan Selçuk,
“UNESCO Milli Komisyonu ile beraber
hayata geçirdiğimiz bu masal evleri pro-
jesi tüm Türkiye'de inanılmaz bir yankı
buldu” ifadelerini kullandı. I SAYFA 13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, HDP Diyarbakır İl

Başkanlığı önünde 688 gündür terör
örgütü PKK tarafından kaçırılan ço-
cukları için oturma eylemi yapan aile-
leri ziyaret etti. Ailelere destek mesajını
ileten Erdoğan, "Hacire Akar ile başla-
yan bu süreç devam ediyor. Daha da
bunun artacağına inanıyorum" diye
konuştu. "Kesinlikle Diyarbakır anne-
lerinin bedduası bunları vuracaktır"
diyen Erdoğan, "Hiç endişeniz olma-
sın, biz bu işin takibindeyiz. Sizlerin
acısı  bizim acımızdır" dedi.
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HARABEDEN 
MASAL EVİ’NE

Ali Koç

bAğDAT CADDESİ’NDE KAZA

Ne olur önlem 
alsınlar artık!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde
aşırı hızlı olduğu öne sürülen

otomobilin çarptığı 68 yaşındaki
Güler Baykal'ın durumunun ağır
olduğu öğrenildi. Baykal'ın ablası,
"Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza

oluyor. Yetkililere
sesleniyorum, ne
olur bunun bir ön-
lemini alsınlar"
dedi. Kaza sonrası
gözaltına alınan
sürücü Bülent
Kaya ise emniyet-
teki ifadesinin ar-
dından adliyeye
sevk edildi. I SAYFA 3
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Güler Baykal

EKMEK YİNE CEP YAKACAK

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

İstanbul Fırıncılar Odası Baş-
kanı Erdoğan Çetin, Toprak

Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), un fi-
yatlarına müdahale edilmemesi du-
rumunda İstanbul’da ekmeğe yüzde
20-25 oranında zammın kaçınılmaz
olduğunu söyledi. Çetin, 2 bin TL
elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen
bir esnafın yeni gelen zamlarla bera-

ber faturaların 2
bin 300-2 bin 350
TL’e çıkacağını
söyledi. Çetin son
45 gün içinde un
fiyatlarının da
yüzde 25 arttığını
ifade etti. I SAYFA 3
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VEKİLLER ÇOK RAHATSIZ

50 milletvekiliyle
istişare içindeyiz!

Gelecek Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Selçuk

Özdağ, katıldığı bir TV progra-
mında önemli  açıklamalarda bu-
lundu. Özdağ, AK Parti'den 50'ye
yakın milletvekili ile "istişare içeri-
sinde olduklarını" söyledi. Sürecin
son 6 ayda 'arttığını' dile getiren
Özdağ, artan ekonomik sıkıntılar
ve organize suç ör-
gütü lideri Sedat 
Peker'in iddialarıyla
partiden kopuşun
yaşandığını ifade 
etti. Öte yandan
Özdağ, kasım ayında
erken seçim bekledi-
ğini de söyledi. 
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BEYLİKDÜZÜ OLAĞANÜSTÜ BİR YERE GELDİ
İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem

İmamoğlu, 2014-19 yılları ara-
sında ilçe belediyesini yönettiği
Beylikdüzü’nde bir dizi inceleme-
lerde bulundu. İmamoğlu’na ince-
leme gezisinde Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık da eşlik etti.
İmamoğlu ve Çalık, İBB ile Bey-
likdüzü Belediyesi’nin ilçede or-

taklaşa gerçekleştirdiği yol yapım
çalışmalarından kapalı pazar ye-
rine kadar alanlarla ilgili yetkililer-
den bilgi aldı. İmamoğlu,
"Entegre çalışıldığında ne kadar
faydalı bir sürecin bir kente sağ-
landığını görüyoruz. Geriye
dönüp baktığımızda, 5+2 yılda
olağanüstü bir yere geldi Beylik-
düzü" ifadelerini kullandı.
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BEYLİKDÜZÜ’NE HEDİYE ETMİŞ OLACAĞIZ
Beylikdüzü'nün park,
bahçe, yol, akış, trafik,

düzen, yeşil alan, eğitim; akla ge-
lecek her hususta olağanüstü bir
yere geldiğini belirten İmamoğlu,
"Ben eminim ki, bu sene, bu döne-
min sonunda Beylikdüzü, bir 10
yılda hem ilçe belediyesinde düz-
gün bir yönetimde hem Büyükşe-
hir Belediyesi ile entegre

olduğunda, bir ilçenin aslında 
nereye varabileceğini en iyi örnek-
leyecek duruma gelecek" diye ko-
nuştu. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ni
de toparladıklarını dile getiren
İmamoğlu, "İnşallah D-100 kara-
yolundan, E-5'ten sahile kadar İs-
tanbul'un en güzide parklarından
birisini,   Beylikdüzü'ne hediye
edeceğiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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GÖZLERDEKİ 7
RİSKE DİKKAT!

SAYFA 2

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu
gördüğü şiddet nedeniyle 1

buçuk yıl önce eşine boşanma davası
açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının
velayetini geçici olarak anneye verdi ve
haftada bir gün babasıyla görüşmesini
kararlaştırdı. Samet Mutlu, kızını
almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak
ortasında, kızının gözleri önünde kur-

şun yağdırdı. Bir çok operasyon geçiren
Mutlu önceki gün Çağlayan'daki İstan-
bul Adalet Sarayı'nda görüle ilk duruş-
maya sedye ile geldi. Mutlu, "Geceleri
ağrılarımdan uyuyabilirsem, bu seferde
rüyamda Samet'ten kaçıyorum. Rüya-
larımda sürekli ona açıklamalar yapıyo-
rum. Rüyalarımda ona 'Yapma,etme'
diyorum" ifadelerini kullandı. I SAYFA 3
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Güngören Tozkopa-
ran'da kentsel dönüşüm

nedeniyle altyapı hizmetleri
kesildi. Mahalle sakinleri, Da-
nıştay'ın adli tatile girilmeden
yürütme kararını durdurması
için, Güngören Belediyesi
önünde eylem için toplandı.
Eylem sırasında gelen Danış-
tay'ın yürütmeyi durdurma
kararını mahalle sakinleri se-
vinçle karşıladı. I SAYFA 9
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Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı
inşaatların Esenyurt Belediyesi garantörlüğünde ta-

mamlanması amacıyla meclise getirilen teklif, muha-
lefetin oylarıyla reddedildi. Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt, "Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esen-
yurt, Türkiye’nin her bir bölgesinden imar yolsuzluk-
larıyla anılıyor" tepkisini gösterirken, AK Parti Grup

Başkanvekili Gazanfer Karakaş, "İnsanlar ıstırap
içinde, onların ızdırabı üzerinden siyaset yapmayı

reddediyorum" açıklamasını yaptı. I SAYFA 8

Selçuk Özdağ

KOMŞU KART TANITILDI

Dayanışma
olmazsa olmaz

Şişli Komşu Kart’ın tanıtım
toplantısı, Harbiye Cemil

Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda
gerçekleştirildi. Şişli Belediye Baş-
kanı Muammer Keskin, "Şişli
Komşu Kart ile çocuklarımıza 
yaşanabilir bir dünya mirası 
bırakabiliriz. Göreve
geldiğimizden beri
toplumcu belediyeci-
lik anlayışıyla çalışı-
yoruz, toplumcu
belediyeciliğin ol-
mazsa olmazı ise
dayanışma" ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 4
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski görev yeri Beylikdüzü’nde saha incelemelerinde bu-
lundu. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la entegre bir iş birliği içinde olduklarını belirten
İmamoğlu, “2024 yılına geldiğimizde, İBB olarak dokunduğumuzda bir ilçe ne hale gelir, en
güzel şekilde burada İstanbul halkına göstereceğiz. Ayrım yapmadan, halka hizmeti öncele-
yerek, belediyeyle entegre çalışmanın güzel örneğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı
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O’NA YAPMA ETME DİYE YALVARIYORUM

RUYAMDA BILE
KACIYORUM!
Noşanmak üzere olduğu kocası tarafından kurşun yağmuruna 
tutulan ve İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya sedye ile giden
Sabiha Mutlu, "Uyuyabilirsem, bu seferde rüyamda Samet'ten 
kaçıyorum. Rüyalarımda ona 'Yapma,etme' diyorum" dedi

Belediye önünde
dönüşüm eylemi Muammer Keskin

Pandemi bize çok şey öğretti
Büyükçekmece’de kurulan modern
kurban kesim ve satış yeri hizmete

açıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün,
"Bu sene bölgedeki kesim alanlarının daha
dikkatle takip edilmesi için özel bir ça-
lışma yapıyoruz. Sağlık çok daha önemli.
Halkın sağlığı çok önemli. Pandemi bize
çok şeyler öğretti" dedi. I SAYFA 16

çÇekmeköy’de kağıt toplayıcılarının
rögar kapağını çalması sonucu

açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki Mikail
Benli düştü. Benli çevredeki bir kişi tarafın-
dan kurtarılırken, kağıt toplayıcılarının
rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çu-
kura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Benli, "Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyor-
dum. Görmedim çukuru" dedi. I SAYFA 3

ç

Kapağı çaldılar
çukura düştü!



Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Na-

caroğlu, alerji aşıları hakkında önemli açıklama-
larda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, alerji aşı
tedavisinin yüz yılı aşkın süredir alerjik hastalarda
uygulandığını belirterek "Hastanın duyarlı olduğu
alerjenlerden elde edilen ürünlerin hastaya giderek
artan dozlarda ve belirli zaman aralıklarında veril-
mesi esasına dayanır. Son yıllarda alerjik rinit, gıda
alerjisi, alerjik egzama ve astımın sıklığı giderek
artış göstermektedir. Özellikle astım ve alerjik rinitte
ilk planda alerji ilaçları, burun damlaları gibi semp-
tomlara yönelik tedaviler kullanılmakta olup bazı
tedaviye yanıtsız, spesifik bir alerjene karşı alerjisi
deri testi ve kan testleri ile belirlenmiş, klinik bulgu-
ları da testlerle uyumlu olan hastalarda bu alerjene
karşı aşılama yapılabilir. Bu alerjen spesifik immü-
noterapi olarak isimlendirilir. Alerji aşı tedavisi deri
testi ve kan testi ile gösterilen alerjen maddenin ki-
şide yakınmalara neden olması, alerjenden ko-
runma ve ilaç tedavisinden yeterli fayda görmemiş
olması, kişinin uzun süreli ilaç kullanmak isteme-
mesi durumlarında uygulanır" diye konuştu.

Aşılamanın iki çeşidi var 

İki çeşit aşılamanın olduğuna dikkati çeken Doç.
Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: "Bunlardan ilki
subkutan immünoterapi olarak isimlendirilen cilt
altına alerjen ekstresinin enjekte edilmesiyle uygula-
nan yöntemdir. Bu yöntemde düşük doz aşılama ile
başlanarak belirli aralıklarla dozlar artırılır. Farklı
tedavi protokollerine göre haftalık, 15 günlük, 1
aylık aralarla aşılama yapılır, 3 ila 5 yıl devam edilir.
Bu yöntemle ot polenleri, ev tozu akarları, küf man-
tarları, çeşitli ağaç polenleri, hayvan epitellerine
(kedi tüyü) karşı aşılama yapılabilir. İkincisi ise dil-
altına tablet olarak uygulanan sublingual/oral im-
münoterapi olarak bilinen yöntemdir. Bu yöntemde
spesifik bir alerjene karşı alerjisi belirlenen ve semp-
tomatik tedavilere yanıtsız olan hastalarda tablet
veya damla şeklinde hazırlanmış dil altı preparat-
ları her gün 3 yıl boyunca kullanılır. İlk birkaç doz
hastanede uygulandıktan sonra hasta evde uygula-
maya devam eder. Ortaya çıkan yan etkiler genelde
ağızda kaşıntı ve irritasyondur, genellikle tedavinin
devamında kaybolur. Ses kısıklığı, boğulma hissi ve
nefes alamama gibi ciddi yan etki olasılığı çok dü-
şüktür. Her iki tedavi yöntemi için de tedavinin ba-
şarısı düzenli uygulamaya bağlıdır."

Yeni alerjiler ve astımdan koruyor

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, aşı tedavisinin
hem tedavi edici hem de koruyucu etkileri olduğuna
işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Alerjenlere karşı
duyarlılığı azaltmasının yanında hastalığın belirtile-
rini ve ilaç kullanma gereksinimini azalttığı, yaşam
kalitesini arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir. Ay-
rıca yeni alerjilerin ve astım gelişimini önlemede ko-
ruyucu etkisi vardır. Bu noktada alerjik hastalığın
doğal seyrini değiştiren tek tedavi yöntemidir. Ço-
cuklarda alerji aşı tedavisi kararı sadece çocuk alerji
hekimi tarafından verilmelidir. Tedaviye uyumsuz
hastalara, 5 yaşından küçük çocuklara, ağır astımlı-
lara, kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, psikolo-
jik bozukluk, ciddi hipertansiyon ve kalp hastalığı
durumlarında aşı tedavisi önerilmemektedir. Aşıla-
mada standardize edilmiş alerjen ekstreleri kullanı-
lır. Aşı tedavisinin içinde kortizon bulunmaz. Aşı
tedavisinde alerjen içeriğine bağlı olarak aşı uygula-
nan yerde şişlik, kızarıklık veya genel yan etkiler
olabilir. Bu nedenle aşı tedavisinin alerji uzmanı
gözetiminde ve hastane şartlarında yapılması gere-
kir. Hastalar enjeksiyon sonrası 30 dakika beklemeli
ve enjeksiyon yerini hekime göstermeden hastane-
den ayrılmamalıdır."
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GOZLERDEKI 7
RISKE DIKKAT!
G öz Hastalıkları Uzmanı Prof.

Dr. Özgül Altıntaş, “Yazın
güneş ışınlarından deniz, havuz

ve kumsala, bahçeden yeşil alanlara dek
bazı yaz riskleri de çocukları gözlüyor.
Alerjik reaksiyonlar, güneşten etkilenme,
göze sinek, kum ve toz kaçması, yete-
rince temizlenmemiş veya kimyasaldan
zengin havuz suyuna maruz kalmak
derken birçok yaz tehlikesi çocukların
gözlerinde önemli sorunlara yol açabili-
yor. Bu nedenle çocuklarda yazın göz
sağlığı açısından bazı kurallara dikkat
edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bazı
basit hatalar ileride kalıcı göz hasarına
neden olabiliyor” diyor.

Yaz alerjenleri

azın havada daha fazla bulunan toz ve
polenler alerjiyi tetikleyerek çocukların
gözlerinde genellikle kanlanma, kaşıntı
ve sulanmaya neden olur. Gözde alerji,
bir maddeye / yiyeceğe / polene /ev aka-
rına vb. şeye karşı vücudun bağışıklık
sisteminin duyarlı olması nedeniyle geli-
şen aşırı tepkidir. Gözlerde kaşıntı, kan-
lanma, sulanma olur. Işığa karşı
hassasiyet gelişir. Göz kapakları şişebilir.
Alerji oluşmamasını sağlamanın en iyi
yolu, alerjiye yol açan etkeni tespit ede-
rek ondan mümkünse olabildiğince ka-
çınmaktır. Her alerjenden uzak kalmak
mümkün değil. Dış mekanlarda havada
uçan polen ve tozdan korunabilmek için
geniş siperlikli şapka, güneş gözlüğü
kullanılmalı. Soğuk kompres uygulaya-
rak çocuk rahatlatılabilir ve oluşan
ödemi ve kaşıntı ihtiyacını azaltabilirsi-
niz. 

Göze ‘bir şey’ kaçması! 

Dış mekanlarda daha fazla zaman geçi-
rilen yaz aylarında çocukların gözüne
kum, toz, sinek veya ot gibi yabancı ci-
simler girebilir. Bazen kendi kirpikleri de
gözlerine kaçabilir. Bu durumlarda da
çocukların gözlerinde kanlanma, su-
lanma, ışığa hassasiyet ve artan ovuş-
turma ihtiyacı olur. Plaj ve kırsal
alanlarda bu risk artmaktadır. Gözlerine
yabancı cisim kaçtığında yabancı cismi
görebiliyorsak bir gözyaşı damlası dam-
latarak gözlerini yıkayabiliriz ve cismi
sıvı ile yüzdürerek dışarı çıkmasını sağ-
layabiliriz. Bu durumda evde kalan eski
damlalar kullanılmamalıdır. Ama göre-
miyorsak ve çocuğun şikayetleri devam
ediyorsa yabancı cisim kapakların iç kıs-
mına kaçmış veya göz yüzeyine saplan-
mış olabilir. Mutlaka bir göz doktoruna
görünmemiz şart. Zira göz kapağı hare-
ket ettikçe yabancı cisim saydam taba-
kayı (korneamızı) çizerek enfeksiyon

kapmasına neden olabilir ve kalıcı ha-
sara yol açabilir. 

Güneş ışınları 

Uzun süre ultraviyole ışığa maruz kal-
mak çocuklarda ileride katarakt ve retina
hastalıkları ile sonuçlanabilir. Bu ne-
denle güneşin yeryüzüne dik olarak
ulaştığı saatlerde, özellikle 10:00 ile
16:00 arasında olabildiğince ışınların-
dan uzak kalınmalıdır. İlk bebeklik döne-
minde ağaç gölgelerinde geniş siperlikli
şapka kullanımı ve pusetlerin tentesinin
sağladığı koruma yeterli olacaktır. Çocu-
ğunuzun güneşe gerek çıplak gözle, ge-
rekse güneş gözlüğüyle doğrudan
bakması da göz sağlığı açısından çok
büyük risk. Bu nedenle böyle bir davra-
nışta bulunduğunda nedenini açıklaya-
rak bunun doğru bir hareket olmadığını
anlamasını sağlayın. 

Albenili ama kalitesiz güneş gözlüğü 

Çocukların renkleri ya da çizgi film kah-
ramanlarıyla süslü olması nedeniyle ca-
zibesine kapılarak takmak istedikleri
güneş gözlükleri eğer UV korumasına
sahip değilse çok ciddi, kalıcı göz hasa-
rına yol açabiliyor. 2 yaştan itibaren UV
koruması yüzde 100 olan Solar sınıfı 2
ve 3 düzeyinde olan gözlükler kullanıl-

maya başlanabilir. Sertifikasını mutlaka
görün. Güneş gözlüğünün çerçevesi
esnek materyalden, camı kolay kırılma-
yan polikarbonat materyalden ve çatla-
mayan özellikte olan camlardan olmalı.
Kolay kırılmayan materyalden olsa ke-
sinlikle kırılmayacağı anlamına gelmez.
Hareketli ortamlarda, diğer çocuklarla
kalabalıkta oynadığı zamanlarda çıkar-
tılması uygun olacaktır. Büyümekte olan
çocuğun yüz şekline de uygun olmalı,
hafif olmalı, buruna baskı yapmamalı,
sapı uzun olup kulağını da rahatsız et-
memelidir. 

Deniz ve havuza gözlüksüz girmek 

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Özgül Altıntaş “Havuz kloru ve deniz
tuzu gözlerde kızarıklık ya da tahrişler
yapabiliyor. Bu nedenle denize ve ha-
vuza girerken çocukların yüzücü gözlük-
leri takması göz sağlığı açısından
önemli. Yine de göze su kaçıyor ya da
çocuğunuza yüzücü gözlüğü taktırmak
mümkün olmuyorsa sudan çıkınca yü-
zünü ve gözlerini temiz su ile yıkamak
gerekir.” diyor.

Spor /oyun esnasında göze darbe

Yaz aylarında büyük çocuklarda açık ha-
vada yapılan spor çeşitleri de oldukça

fazla. Bu sporlar sırasında gözlerine top,
dirsek, el-tırnak çarpması gerçekleşebil-
diğinden her zaman dikkatli olmak gere-
kir. Bu şekildeki doğrudan travmalar
gözün ciddi şekilde yaralanmasına, kor-
nea çizilmelerine, retina yırtıklarına, göz
içi kanamalarına ve ödemine neden ola-
bilir. Önemsenmeyen bir darbe, o an
fark edilmese de ilerleyen zamanda kör-
lüğe yol açabilir. Yapılan spora göre ön-
lemler alınmalıdır. Yüzücüler
konjonktivitten korunmak için yüzücü
gözlüğü kullanmalı ve havuzdan çıkınca
gözlerini yıkamalıdır. Teniste ise hem
UV koruyuculuğu olan hem de darbe-
lere dayanıklı gözlük kullanılmalıdır. 

AŞIYA GÜVENİN!

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Covid-19 pandemisi sürecinde çoğunlukla evde zaman geçirmek zorunda kalan ve
iyice bunalan çocuklar, artık açık havada doyasıya koşup oynamanın tadını çıkarıyor. Ancak dikkat! Prof. Dr. Özgül Altın-
taş, yazın çocukların gözlerini tehdit eden etkenleri ve korunma yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Guatr sesinizi kısabilir!
Tiroid ameliyatından sonra hastalarda çok nadiren de olsa ses kısıklığı görülebildiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlker
Murat Arer, geçici ses kısıklığında 9-12 ay içerisinde sesin yerine geldiğini, kalıcı ses kısıklığının ise yüzde 1’den az olduğunu belirtti. 
Tiroid hastalığının belirti vermeden bo-
yunda şişlik, ses kısıklığı, nefes almada
güçlük, seste değişiklik ve yutma güç-
lüğü belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen
Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. İlker
Murat Arer, nodüle bağlı veya tiroid be-
zinin hacminin artmasına bağlı gelişen
tiroid bezinin büyümesinin guatr oldu-
ğunu söyledi. Ultrason veya muayenede
saptanan her tiroid nodülüne biyopsi
yapılmadığını, nodülün ultrason bulgu-
larının, biyopsi için en önemli bir belirle-
yici olduğunu söyleyen Emsey Hospital
Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. İlker
Murat Arer, guatr toplumda sık rastla-
nan ve genellikle iyi huylu olup milimet-
rik boyutlarda, genelde ultrason ile
saptanabilen tiroid bezi görüntülemeleri,
tiroid kanseri, nodül şeklinde kendisini
gösteren kanser tipi olabildiğini be-
lirtti.Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr.
İlker Murat Arer, ultrason bulgularına ve
risk faktörlerine göre tiroid ince iğne as-
pirasyonu (biyopsi) yapılarak ve biyopsi
sonucuna göre ameliyata karar verilmesi
gerektiğini ifade etti. Tüm kanserler içe-
risinde en iyi seyirli tümörler olduğunun
altını çizen Doç. Dr. Arer, en sık boyun-

daki lenf bezlerine yayılım yapabildiğini,
bazı çeşitlerinin kan yoluyla vücuda ya-
yılabildiğini, 10 yıllık sağ kalım oranları-
nın yüzde 95-98'lere ulaştığını belirtti. 

Kan ve lenf yoluyla yayılabilir

Biyopsi ile tiroid kanseri tanısı almış bir
hastada kesin tedavinin ameliyat oldu-
ğunu anlatan Doç. Dr. İlker Murat Arer,
“Tiroid bezinin tamamen (total tiroidek-
tomi) alınması gerekmekte. Özellikle ti-
roid kanseri olanlarda ya da daha önce
tiroid ameliyatı olan hastalarda ses kı-
sıklığı yaşanabilir. 9-12 ay içinde ses kı-
sıklığı tamamen düzelebilir. Kalıcı ses
kısıklığının görülme ihtimali yüzde 1'den
çok daha azdır. Ameliyat sırasında her
iki tarafta yer alan ve ses tellerine giden
sinir intraoperatif nöromonitörizayon
(sinir cihazı) cihazı ile teyit edilebilir. Bu
komplikasyonun yaşanmaması için
ameliyatta tiroid bezinin yanındaki sini-
rin görülebilmesi ve tiroid bezinden de
ayrılabilmesi gerekir” diye konuştu.

Ses kısıklığı oranı %1'lerin altında 

Ameliyat sırasında ses tellerine giden si-
niri saptamayı sağlayan bir cihaz kullan-

dıklarını söyleyen Doç. Dr. Arer, “Sinir
monitörizasyonu denilen özel bir aletle
bu siniri bulup teyit etme şansı mevcut.
Bu aletin özel bir tüpü var. Hasta ame-
liyatta onunla uyutuluyor. Ameliyatta
tiroid bezini çıkarırken siniri bulup ko-
ruyarak ameliyat gerçekleştiriliyor. Özel
Monitörü siniri teyit etme kolaylığı sağ-
lıyor. Bu şekilde ses kısıklığı oranı
yüzde 1’lerin altına düşürülebiliyor’’
değerlendirmesinde bulundu. 

Ömür boyu ilaç kullanıyorlar 

Ses tellerindeki siniri bulmaya yardımcı
olan cihazın kullanılması sinir hasarı
riskini azaltmadığını söyleyen Doç. Dr.
İlker Murat Arer, ameliyat sonrasında
bazı hastalarda paratiroid bezlerin do-
laşımının bozulmasına bağlı kalsiyum
düşüklüğü görülebildiğini ve hastaya
kalsiyum ilacı verildiğini ifade etti. Aynı
şekilde ameliyat öncesinde boyundaki
lenf bezlerine yayılım açısından mut-
laka boyun ultrasonu yapılması buna
göre beraberinde boyun diseksiyonu
(boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması)
yapılabildiğini belirten Arer, ameliyat
sonrasındaki patoloji sonucuna göre

hastaya Radyoaktif iyot (Atom teda-
visi) verilebildiğini ve tiroid ameliyatın-
dan sonra hastalar hayatı boyunca her
gün tiroid hormonu ilacı kullandıklarını
söyledi.

Ekrana uzun 
süre bakılmamalı
Okulların da tatil olmasıyla ço-
cuklar yaz aylarında uykuya daha
geç yattıklarından tablet / cep te-
lefonu vb ekrana daha uzun süre
maruz kalabiliyorlar. Özellikle de
Covid-19 pandemisi sürecinde
evde kalan çocukların ekran kul-
lanım süreleri arttı. Ekrana ba-
karken konsantrasyon arttığında
göz kırpma sayısı azalır, ekrandan
yansıyan ısı ve ışık ile gözlerde
kuruluk oluşur. Yanma, batma,
acıma, kanlanma, sonrası aşırı
kırpma ve ovalama ihtiyacı ortaya
çıkar. Ekran karşısında kesintisiz
uzun süreli yakın çalışma nede-
niyle çocuklarda miyopi yaygın-
laştı. Mavi ışık filtrelenmeli,
çocuğun yaşına göre kullanma
süresi belirlenmeli. Ekranlı alet
25 cm uzaktan tutulmalı, bir otu-
rum 25 dakikadan uzun olmamalı.
Arada molalar verilmelidir. Gece-
leri karanlıkta uyumalarını sağla-
mak da gözün numarasının hızlı
artmasını engeller. 

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Alerji Hastalıkları Bölümünden
Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu
Alerji tedavisinde en güvenilir yön-
temin aşılama olduğuna dikkat
çekerek aşılama sayesinde ilaç kul-
lanma gereksiniminin azaldığını,
yaşam kaliteside arttığını ifade etti. 
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Ş işli'de yaşayan Samet Mutlu
(28) ile Sabiha Mutlu (27),
8 yıl önce evlendi. Sabiha

Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1
buçuk yıl önce eşine boşanma da-
vası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki
kızlarının velayetini geçici olarak
anneye verdi ve haftada bir gün
babasıyla görüşmesini kararlaş-
tırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu,
kızını almak için gelen Sabiha
Mutlu'ya sokak ortasında, kızının
gözleri önünde kurşun yağdırdı.
Bir çok operasyon geçiren ve vü-
cuduna çok sayıda platin takılan
Sabiha Mutlu dün Çağlayan'daki
İstanbul Adalet Sarayı'nda görüle
ilk duruşmaya sedye ile geldi. 

Hiç sesimi çıkarmadım

Sabiha Mutlu, bugün evinde
DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Sabiha Mutlu, "20 günlük lohu-
saydım, akşam 9'dan sabah 9'a
kadar Samet beni dövdü, sabah
annesi beni kurtardı. Darp etmek
için bir sebebe ihtiyacı yoktu,
'Neden madde kullandın?' deyince
bile beni darp ediyordu. Çocuğu-
mun yanında dövüyordu. Çocu-
ğum duymasın diye odaya
kapatıp, darp edilirken 1 saat bo-
yunca sesimi çıkarmadım. Çocu-
ğum uyanırsa ya ona şiddet
gösterecekti, ya da daha fazla
darp edileceğim korkusundan,
odada 1 saat dövülüp ses çıkar-
madığımı biliyorum" diye 
konuştu.

Seni ömür boyu affetmem

Sabiha Mutlu, "Evde ayakkabıları
ile geziyordu 'Ayakkabını çıkarta-
bilir misin? Ben daha yeni temiz-
lik yaptım, hastalık var ortada'
dedim. Evde yere hep ayakkabıla-
rıyla basıyordu sesimi çıkartmı-
yordum ama, hastalık var deyince
birden bağırmaya başladı. Masa,
sehpa ne bulduysa kırdı. Artık
yeter dedim, 'Benden ayrılacaksın
değil mi?' dedi. 'Ayrılacağım' de-
meme kalmadı, darp etti. Yüzüm
gözüm tanınmayacak hale gelene
kadar darp etti. Mutfaktan et bı-
çağını aldı. Ben çığlık çığlığa ba-
ğırdım, kimse polisi aramadı. Ben
çığlık atıyorum, kızım çığlık atıyor
evin içinde ama kimse polisi ara-
mıyor. KADES diyorlar ama tele-
fonu ele alamıyorsun ki tuşa
basasın. Yatırdı beni, ben ölece-
ğimi düşündüm. 'Burası son
nokta' dedim. Çünkü  bıçakla
bekliyordu tepemde, 3.5 yaşındaki
kızım seslendi 'Baba annemi öl-
dürürsen, seni ömür boyu affet-
mem' diye o zaman bıçağı bıraktı.
Bu seferde beni elleriyle boğmaya
çalıştı kızım yine ' Baba ne olur
annemi öldürme' dedi. Samet
darptan sonra beni annesinin
evine götürdü. Yüzüm gözüm
inene kadar orada kaldım" dedi.

Sürünerek de olsa
geleceğim

Sabiha Mutlu "Ben engellilere her
zaman saygı duydum, çünkü he-
pimiz sakat kalabiliriz diyordum
ama eşim dediğim insanın beni
engelli, sakat bırakabileceğini hiç-
bir zaman düşünmemiştim. Şu
an dizimi bükemiyorum tekerlekli
sandalyeye bile oturamıyorum.
Geceleri o kadar acı çekiyorum ki
komşularım, 'O evdeki kıza biri
bir şey mi yapıyor?' diye soruyor-
muş. Annem ağlıyor, ben ağlıyo-
rum. Elimden bir şey gelmiyor
sadece çaresizlik başka hiçbir şey
değil.  Ben sedyeyle adliyeye gel-
dim, sürünerek de olsa gelecek-
tim, ben bu davanın peşindeyim
ben onun en ağır ceza alması için

uğraşacağım. Gerekirse sedyeyle,
gerekirse tekerlekli sandalyeyle,
gerekirse babamın kucağında ne
şekilde olursa olsun ben her mah-
kemede orada olacağım. Çünkü
benden bir hayat aldı" diye ko-
nuştu. 

Merhamet dileniyorum

Mutlu "Çıkarsa ben öleceğim,
benim bir kızım var, kızımı bırak-
mak istemiyorum, kızıma bakmak
istiyorum, kızımı büyütmek istiyo-
rum, kızımla bir hayat istiyorum
ben çok bir şey istemiyorum ki.
Allah'ın bana verdiği yaşama hak-
kını kullanmak istiyorum. Benim
yaşama hakkım onun elinde
olsun istemiyorum. Bana bu canı
o vermedi ki, ben o alsın diye bek-
liyorum" ifadesini kullandı. Kızı ve
annesiyle aynı evde kalan Sabiha
Mutlu "Kızıma 'evlenme' demem
ama umarım karşısına babası gibi
bir insan çıkmaz. Geceleri ağrıla-
rımdan uyuyabilirsem, bu seferde
rüyamda Samet'ten kaçıyorum.
Rüyalarımda sürekli ona açıkla-
malar yapıyorum. Rüyalarımda
ona 'Yapma,etme' diyorum.
Ondan hep merhamet dileniyo-
rum. Kurşunlandığım gün
olduğu gibi rüyalarımda da mer-
hamet dileniyorum" ifadelerini
kullandı.  DHA

POLİS GİBİ YAKALADI!
Olay, önceki gün saat 21.00
sıralarında Gümüşpala Ma-
hallesi’nde meydana geldi.

Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre
takip ettikleri kişiye Gümüşpala Cad-
desi’nde saldırdı. Kısa süren kavganın ar-
dından  dayak yiyen kişi, kendisine
saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz

hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatı-
rıp, ellerini arkadan tutarken üzerine
oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı. Olay üze-
rine çevredekiler 112'yi arayarak polis ve
sağlık görevlilerini çağırdı. Kendisine sal-
dıranı etkisiz hale getiren Afganlı, çevre-
dekilere bu kişi ile kaçan 2 arkadaşının
Zeytinburnu’ndan bu yana metrobüste

kendisini takip ettiğini, araçtan inince bu
kişilerin kendisine saldırarak 500 TL ile
kimlik ve banka kartını aldıklarını öne
sürdü. Gelen görevliler, tişörtü yırtılan,
çeşitli yerlerinden darbe alan iki Afganlı-
dan birisini kontrol için hastaneye kaldı-
rırken, diğerini polis merkezine götürerek,
olayı soruşturmaya başladı. DHA

İstanbul’da atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti. Kendisini takip 
ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini 
arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü
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İETT otobüsü
arada kaldı

Kaza, Pendik Kurtköy Akfırat
Kavşağında saat 13.00 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya

göre seyir halindeki 06 BN 5726 plakalı
TIR'ın ani fren yapmasıyla 34 TP 8549
plakalı İETT otobüsü TIR'a arkadan
çarptı. İETT otobüsüne de 44 AF 591 pla-
kalı başka bir TIR arkasından çarptı. Olay
yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yarala-
nan 3'ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik
oluştu. Kaza yeri drone ile görüntülendi. 
İETT otobüsünün şoförü Fatih Önemli,
"TIR'la aramızda 3 metre vardı. Aniden
fren yaptı. Biz ona arkamızdaki TIR da
bize vurdu. Kazada 1 kişi ve 3 çocuk hafif
yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta
yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben
şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her
tarafım kesildi" diye konuştu. DHA

Noşanmak üzere olduğu kocası tarafından kurşun
yağmuruna tutulan ve İstanbul Adalet Sarayı'ndaki

duruşmaya sedye ile giden Sabiha Mutlu,
"Sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın

peşindeyim" dedi. Mutlu, "Geceleri ağrılarımdan
uyuyabilirsem, bu seferde rüyamda

Samet'ten kaçıyorum. Rüyalarımda ona 
'Yapma, etme' diyorum. 
Ondan hep merhamet 

dileniyorum" dedi

Sabiha Mutlu, "Olay gecesi Samet annesini darp etti. Kayınva-
lidem Şirinevler'e kaçmış. Ben de kızımı almak için evlerine
gittim. Samet indi aşağıya 'Ne istiyorsun?' dedi. 'Çocuğumu
almak istiyorum' dedim, dememe kalmadı bana bir tokat attı.
Ben ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu unuttum.

Silahı çıkardı ateş etti. 'Samet yapma' derken yerde sürünüyor-
dum, bu arada kızım beni yukarıdan izledi. Ben yerdeyken ateş
etmeye devam etti, elimden kanlar akarken şok geçirdim. O
kurşunları yağdırırken yüzünde bir gram merhamet yoktu, olan
tek şey gözündeki canavarca histi" şeklinde konuştu.

ŞUURUMU BİLE KAYBEDEMEDİM!

Ne olur önlem alsınlar artık!
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Güler Baykal'ın durumunun ağır
olduğu öğrenildi. Baykal'ın ablası, "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Yetkililere sesleniyorum, ne olur bunun bir önlemini
alsınlar" dedi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

bağdat
Caddesi'nde
dün saat

18.30 sıralarında mey-
dana gelen kazada, aşırı
hızla ilerlediği öne sürü-
len Bülent Kaya yolun
karşısına geçmeye çalı-
şan 68 yaşındaki Güler
Baykal'a çarptı. Baykal
yere savrulurken, hızını
alamayan otomobil 2
motosiklet, bank ve
ağaca çarparak dura-
bildi. Sağlık ekipleri, ya-
ralanan Baykal'ı
ambulansla Göztepe
Prof.Dr. Süleyman Yal-
çın Şehir Hastanesi'ne
kaldırdı. Tedavi altına
alınan Baykal'ın duru-
munun ağır olduğu 
öğrenildi.

Durumu krtik

Haberi alarak hastaneye
gelen Güler Baykal'ın ablası Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda, du-
rumu kritik. Beyin kanaması var ama ona müdahale edememişler. Ka-
burgasında, kalçasında kırıklar var. Yoğun bakımda durumunun kritik
olduğunu söylediler. Oğlu internette tesadüfen görmüş. Beni aradı bu-
raya geldik ama göremedik" diye konuştu. Diğer ablası Güngör Kır-
mızıgül ise "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Bu bir değil iki
değil .Devam etmesin. Yetkililere sesleniyorum ne olur bunun bir önle-
mini alsınlar" dedi. Bu arada kaza sonrası  Kadıköy İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya
emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet
Sarayı'na sevk edildi. DHA

Kapağı çaldılar çukura düştü!
Çekmeköy’de kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya 
7 yaşındaki Mikail Benli düştü. Benli çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, kağıt
toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Olay Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam
saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt top-
layıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının

yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler
gibi yapan 2 kişi, rögar
kapağını kağıt topladık-
ları çuvala yükledi. Daha
sonra ağzı açılan kanali-
zasyon çukurunun üze-
rine kağıt koyan 2 kişi,
sokaktan ayrıldı. Kaldı-
rımdan geçen 7 yaşın-
daki Mikail Benli de
çukurun üzerinde bulu-
nan kağıda bastıktan
sonra çukura düştü.
Küçük Mikail’in çukura
düştüğünü gören arka-
daşları hemen yanına
geldi. Bu esnada du-
rumu fark eden bir kişi, 3
metre aşağı düşmemek
için tutunan Mikail Ben-
li’yi elinden tutarak dışarı
çıkardı. Çukura düşen

Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Çukuru görmedim

Mikail Benli, "Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyordum.
Görmedim çukuru. Ben de çukura
düştüm. Bir tane abi beni çıkardı.
Bu sırada kolum yaralandı"
dedi. Sokakta oturan Süleyman
Taşkın, "Burada demir kapak vardı.
Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben
aşağı indiğimde burada dinleniyor-
lar sandım. Tabi buradan kapağı al-
mışlar, üzerine de karton kağıt
koymuşlar. Burada çocuk geçerken

içine düştü"
diye ko-
nuştu. Çalı-
nan
kanalizasyon
kapağı bele-
diyeye bildi-
rildikten
sonra yeni-
den yerine
takıldı. DHA

Pendik'te 2 TIR ve bir İETT otobüsünün
çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana
geldi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Klozetten 
altın çıktı

İstanbul'da sabaha evlerin ka-
pılarını kredi kartı kullanarak aça-
rak binlerce lira değerinde ziynet

eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2
ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ya-
kalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin
klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık
50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekip-
leri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu
iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha ön-
ceden 53 kez polis tarafından yakalandığı
öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları
anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği tarafından sabaha karşı evlere gire-
rek hırsızlık yapan çete takibe alındı. Savcı-
lıktan alınan izinlerin ardından teknik ve
fiziki takip yaklaşık 2 ay sürdü. Yapılan çalış-
malarda çetenin çalışma yöntemleri ve şüp-
helilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin
3-4 kişilik guruplar halinde sabaha karşı işe
çıktıkları, kapılarının kilitli olmadığını tespit
ettiği daireleri kapılarını kredi kartı kullana-
rak kolayca açtıkları öğrenildi. İçeri girdikten
sonra evde buldukları ziynet ve elektronik
eşyaları alan hırsızların kaçtıkları tespit
edildi. Hırsızlara yönelik yapılan çalışmada
yapılan ara operasyonlarda 4 şüpheli yaka-
lanarak tutuklandı.

RUYAMDA BILE
KACIYORUM!



TASFİYE HALİNDE SINIRILI
SORUMLU ÇATALCA 

ERGUVANKENT KONUT API
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Çatalca Erguvankent

Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’nin Ferhatpaşa 
Mahallesi Bilge Kağan sokak Erguvankent Sitesi

77-F Çatalca-İstanbul adresindeki 635 Ada 4 Parsel 
üzerindeki 139 m2 dükkan vasıflı taşınmazı
750.000,00.-TL + KDV muhammen bedel 
üzerinden teklif almak suretiyle satılacaktır. 

İlgilenenler, satış ilanı gazetede yayınlandıktan sonra
27.07.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar Ferhatpaşa
Mahallesi Değirmen Sokak Sinan İş Merkezi No:7
Kat 4 Çatalca-İstanbul adresinde bulunan Birlik

Merkezine tekliflerini verebileceklerdir.  
Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesi Birlik Yönetim 
Kuruluna aittir. 
Satış için teklif verenlere Birlik Yönetim 
Kurulunca bilgi verilecektir.
Teklifler Birlik Yönetim Kurulunca değerlendirildik-
ten sonra, Birlik Devlet İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmadığından, Yönetim Kurulumuz satış yapıp
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Tel   : 0212 789 4888
Gsm : 0532 442 9082

Tas.Hal.S.S.Çatalca Erguvankent Konut Yapı 
Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı
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SEHIDIN HAYALI 
GERCEK OLDU

Telafi
eğitimine 
yoğun ilgi var
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5
Temmuz – 31 Ağustos tarihleri
arasında uygulayacağı “Telafide
Ben de Varım” projesine Bağcı-
lar Belediyesi de destek veriyor.
Öğrenciler yaz boyunca belediye
bünyesindeki bilgi evlerindeki
kültür ve spor etkinliklerine ka-
tılabilecek. Bu imkanlardan ya-
rarlanmak için ilk 4 günde bin
öğrenci kayıt yaptırdı

Şişli Komşu Kart’ın tanıtım toplantısı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin, "Şişli Komşu Kart ile çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya mirası bırakabiliriz. Göreve geldiğimizden beri
toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, toplumcu belediyeciliğin olmazsa olmazı ise dayanışma" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve
lise kademesinde eğitim gören öğrenciler
için hazırladığı "Telafide Ben de Varım"
programı 5 Temmuz’da başladı. 31 Ağus-
tos'a kadar sürecek proje kapsamında gö-
nüllülük esasına göre öğrencilere
belirlenmiş temalarda eğitim verilecek. Bağ-
cılar Belediyesi de her yıl düzenlediği Yaz
Okulları’nda bu yıl değişikliğe giderek “Te-
lafide Ben de Varım” projesine destek ver-
mek amacıyla yeni program düzenledi. İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan işbirli-
ğiyle Bilgi Evleri’nin kapıları yaz tatili bo-
yunca öğrencilere açıldı.

Bilgi evleri kullanılıyor

Yaz Okulları’na kayıt yaptıran öğrenciler,
basketbol, futbol, voleybol, mini golf, bad-
minton, oryantiring, satranç etkinlikleri ile
Kuran-ı Kerim, siyer ve ahlak eğitimi ders-
lerinden yararlanabilecek. Bilgi Evleri’nin
en önemli işlevlerinden birinin eğitim oldu-
ğunu vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Yıl boyunca 17 bilgi evi-
mizde kültür, sanat ve spor dallarında ço-
cuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu yıl da
Milli Eğitim Bakanlığımızın projesine des-
tek vererek öğrencilerimizi misafir ediyoruz.
Yarınımızı teslim edeceğimiz çocukları en
iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi. “Telafide Ben de Varım”
projesi kapsamında etkinliklerden yararlan-
mak isteyenler Yaz Okulları’na kayıt yaptı-
rıyorlar. Öğrenciler projeye yoğun ilgi
gösteriyor. İlk dört günde kayıt yaptıranla-
rın sayısı bine ulaştı. Yetkililer, bu sayının 5
bine kadar çıkabileceğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz’ın ‘Türkiye Ulu Camileri’ adlı albüm
kitabından yola çıkılarak hazırlanan ‘Memleketimin Ulu Camileri’ sergisi İstanbul Valiliği, Albay-
rak Grubu ve 15 Temmuz Derneği’nin ortak girişimiyle Ayasofya Camii avlusunda sergilendi

S ergiye, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet
Fatih Çiçekli, Albayrak Grubu CEO’su
Ömer Bolat ve 15 Temmuz Derneği Baş-

kanı İsmail Hakkı Turunç katıldı. Çengelköy’de 15
Temmuz gecesi FETÖ’cü darbeciler tarafından
şehit edilen Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek
oldu. Yeni Şafak foto muhabiri Şehit Mustafa
Cambaz, Türkiye’deki 118 ulu caminin binlerce fo-
toğrafını çekerek arşivlemişti. Çektiği ulu cami fo-
toğraflarını İstanbul’un kadim camilerinden
birinde sergilemek isteğini dile getirdikten birkaç
hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminde Cam-
baz şehit oldu.

700 fotoğraf yer alıyor

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında
tanınan bir isim olan ve yaptığı işi “kayıt fotoğraf-

çılığı” olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan
itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye’yi adım
adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve
ulu camileri kayıt altına aldı. Fotoğraf arşivini bir
web sitesi açarak bedelsiz olarak araştırmacılara ve
meraklılara sunan Mustafa Cambaz, 700 fotoğra-
fın yer aldığı kitabı için de Türkiye’nin 118 ulu ca-
misini yeniden gezerek fotoğrafladı. Kitap Mayıs
2016’da “Türkiye Ulu Camileri” adıyla Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları tarafından ya-
yınlandı. Programda konuşan İstanbul Vali Yar-
dımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, “Bu milletin
evlatları, şehitleri ve gazileri önünde büyük bir say-
gıyla eğiliyorum. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan
Mustafa Cambaz kardeşimizde o mücadele içeri-
sinde şehit oldu. Şehidimizin vasiyetini yerine ge-
tirdiğimiz için çok mutluyuz”diye konuştu. DHA

17 YILLIK DAVA ARKADAŞIMIZDI
Sergide konuşan Albayrak Grubu
CEO’su Ömer Bolat, “15 Temmuz
şehidi Mustafa Cambaz bizim 17
yıllık dava arkadaşımızdı. Cam-
baz, Batı Trakya Türklerindendi.
Türkiye’yi çok sevdiği için Yuna-
nistan’ın ordusunda askerlik yap-
mak istemediği için vatandaşlıktan
çıkardılar. Kendisi Türkiye’ye geldi.
Şehidimiz önce Yeni Şafak'ta mu-
habir olarak çalışmaya başladı.
Cambaz sanata ve mimariye çok
düşkündü. Hem muhabirlik hem
de memleketimizdeki ulu camilerin
fotoğraflarını çekiyordu. Cambaz,
700 fotoğrafın yer aldığı kitabı için
de Türkiye’nin 118 ulu camisini

yeniden gezerek fotoğrafladı. Şehi-
dimiz güler yüzlü ve nazik biriydi.
15 Temmuz gecesi Mustafa Cam-
baz şehit oldu. Şehidimizin vasiye-
tini yerine getirmek üzere Türkiye
Ulu Camiler kitabından seçilmiş
fotoğraflardan oluşan bu sergiyi
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
şeklinde konuştu.

Dayanışma olmazsa olmaz
şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev
sahipliğinde yapılan toplantıya İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi
partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşla-
rının temsilcileriyle birlikte Şişli’de yaşayan va-
tandaşlar katıldı. Şişli Belediyesi tarafından
geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa
ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla
başlatılan hizmetleri ‘Şişli Komşu Kart’ın tanıtım
toplantısı; pandemi koşullarına uygun olarak 8
Temmuz Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Dönüşüme kazandırılıyor

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin, "Ocak 2021’de
projeye başladık. Yıl sonuna kadar 25 mahallede
projemizi aktif hale getirmiş olacağız. Şişli
Komşu Kart’ın fark yaratan özelliği çevre dostu
olmasıdır. Komşu Kart’ın para puan, ayni destek,
nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart,
sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs desteği
gibi 8 farklı fonksiyonu var. Dünyamız her geçen
gün kirleniyor. Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik,
cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı
olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına
giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyo-
ruz. Karşılığında ödül olarak kart sahibi ailelere
para puan yüklüyoruz. Böylece hem aileye hem
de ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amba-
laj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir

çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam
alanları oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Burs olarak verebilirler

Şişli Komşu Kartlarının visa özelliği olduğunu
söyleyen Keskin, “Vatandaşları kendi mahallele-
rindeki küçük esnaftan alışveriş yapmaya teşvik
ediyoruz. Kartın visa özelliği olduğu için dünya-
nın her yerinde alışveriş yapılabilir. Komşuları-
mız isterlerse yıl sonu itibariyle biriken para
puanlarını Şişli’de oturan öğrenciye burs olarak
verebiliyorlar. Para puanları kültürel faaliyetlerde
kullanabilirler. Bu projede özellikle kadınları ön
planda tuttuk. Yıl sonuna kadar Şişli Komşu
Kart’ın dağıtım işlemini bitireceğiz.” dedi.

Fikir Uysal'ın

Ambalaj atıklarını ödülle buluşturma fikrini, bir
dayanışma örneği olarak, Antalya Muratpaşa
Belediyesi’nden ve Belediye Başkanı Ümit Uy-
sal’dan aldıklarını belirten Muammer Keskin
sözlerini şöyle noktaladı: "Göreve geldiğimizden
beri toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyo-
ruz, toplumcu belediyeciliğin olmazsa olmazı
ise dayanışma. Şişli Komşu Kart ile hem top-
lumcu belediyecilik hem de dayanışma örneği
gösteriyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir
dünya miras bırakabiliriz." ‘Şişli Komşu Kart’
tanıtım toplantısının ardından sanatçı Haluk
Levent sahne aldı. Levent, birbirinden hareketli
şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile
katılımcılara müzik ziyafeti verdi. DHA

Şişli Belediyesi tarafından geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve
sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla başlatılan hizmetleri ‘Şişli Komşu
Kart’ın tanıtım toplantısı; pandemi koşullarına uygun olarak 8 Temmuz Per-
şembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

AtAşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek
gibi canlıların üremesini engellemek ama-
cıyla sürdürdüğü fiziksel, kültürel ve kimya-
sal çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İlçede tespit edilen 1457 larva üreme nokta-
ları, ekiplerin 3 hafta sürecek titiz çalışma-
sıyla temizlenecek. Yürütülen çalışmalarda
sivrisinek ve karasineklerin barındıkları ve

üreme kaynakları olan küçük su birikintile-
rinden bataklıklara, bina bodrumlarından
rögar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar ve
fosseptik çukurlara kadar ilaçlamaya gerek
kalmaksızın kültürel mücadele ile sorunun
çözülmesi amaçlanıyor. Çalışmalarda sivri-
sineklerin üreyebileceği her türlü su birikin-
tisi olan küçük plastik ve metal kaplar,

saksılar, kullanılmış araba lastikleri ve ben-
zeri malzemeler depolandığı alandan alına-
rak temizlendi ve sonrasında bertaraf işlemi
gerçekleştirildi. Ekipler, sivrisinek ve diğer
haşerelerle mücadele konusunda vatandaş-
ların desteğinin ne kadar önemli olduğu ile
ilgili bilgiler vererek broşür dağıtımı da ger-
çekleştiriyor. Ataşehir Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürü Necati Bozkurt, “Ataşehir
Belediyesi ve İBB Sağlık Daire Başkanlığıyla
birlikte İstanbul’a örnek olacak bir proje ça-

lışmasına başladık. Farklı bir uygulama yön-
temiyle, sivrisinek popülâsyonunun mini-
mum düzeye indirilmesini hedefliyoruz.
Özellikle kültürel mücadele yöntemiyle, ba-
şarı elde edeceğimize inanıyoruz. Kimyasal
yöntemlere başvurmadan, halkımızın sağlı-
ğını korumak için durgun su ortamı olan
1457 larva üreme noktalarını tespit ettik”
dedi. Etkili ve ekonomik bir larva mücadelesi
için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikle hal-
kın da mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Sivrisinekle mücadele şart



Tasarruf...
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D oğal gaz ve elektriğe yeniden zam gelmesi,
tasarruf tedbirlerini de öne çıkardı.
2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay

yüzde 1 artış yaşanan doğalgaz fiyatlarına dev zam
geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 1
Temmuz itibariyle yüzde 12 zamlandı.

Her geçen gün artan sıcaklıklar elektrik tüketi-
mini de artırıyor. Klima ve vantilatör kullanımı ar-
tarken buzdolabı, derin dondurucu gibi aletler de
daha fazla çalışarak enerji tüketimine yol açıyor.
Bu durum, yaz aylarında elektrik faturalarında ar-
tışa neden oluyor. Türkiye’nin elektrik tedarikçileri
karşılaştırma internet sitesi encazip.com'un yaz ay-
larında uygulanabilecek yöntemlerle elektrik fatu-
ralarını serinletebilecek önerileri dikkat çekiyor. 

Pratik öneriler

Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi klima çalı-
şırken pencereleri açık tutmak. Pencereleri açık
unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur.
Klima çalışırken perdeleri kapatmak fayda sağlar.

Çok koyu renk olmayan perdeler veya güneşlik-
ler kullanarak güneş ışığının odayı fazla ısıtmasına
engel olabilirsiniz. 

Günler uzun, akşamüzeri ışıkları açmak yerine
güneş ışığından faydalanabilirsiniz.

Kış aylarında pek mümkün olmasa da yaz ayla-
rında saçlarınızın doğal olarak kuruması çok kısa
bir zaman alır. Duş sonrası saç kurutma makinesi
kullanmak yerine saçlarınızın nemini havluyla ala-
bilir ve doğal olarak kuruması için bırakabilirsiniz.

Eğer yemek yapmayacaksanız ve ufak bir porsi-
yonu ısıtmak istiyorsanız ocak yerine mikrodalga
fırın kullanabilirsiniz. Çünkü ocak hem havayı ısıtır
hem de daha uzun süre çalışacağı için ekstra elek-
trik harcanmasına neden olur.

Fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır ve 
soğutucu ihtiyacı artar. Mümkün olduğunca kapağı
açmayın ve cam bölümden yiyeceğe bakmayı 
deneyin. 

Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok hızlı kuruyor.
Bu nedenle çamaşır kurutma makinesi kullanmak
yerine çamaşırların doğal olarak kurumasını 
sağlayarak elektrikten tasarruf edebilirsiniz. 

Aynı şey bulaşık makineleri için de
geçerli. Bulaşık makinesinin kurutma özelliğini 
tercih etmeyip bulaşıkların doğal havayla kuruma-
sına izin vererek enerji sarfiyatını azaltabilirsiniz. 

Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasının bir nedeni
de havanın fazla nemli olmasıdır. Klimanızı nem
alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcak-
lık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma
modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf
sağlayacaksınız. 

Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin.
Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de
enerji tasarrufu açısından faydalıdır.

Havalar ısınmaya başladığında kombinizin sıcak
su seviyesini düşürebilirsiniz.Bazı evler bulunduğu
konum itibariyle fazla güneş alabilir. Sizin de evi-
niz fazla güneş alan bir cephedeyse panjur yaptıra-
bilirsiniz. Panjurları kapatmak, güneşin sıcağını
engeller.

Güneş panellerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşı-
yor. Hem tasarruf sağlamak hem doğaya katkıda
bulunmak isterseniz cep telefonu gibi aletleri şarj
etmek için taşınabilir güneş panelleri 
kullanabilirsiniz.

Daha yüksek enerji gerektiren buzdolabı, 
televizyon, aydınlatma gibi aletler için de 600
Watt'a kadar enerji üretebilen taşınabilir solar
enerji sistemlerini kullanabilirsiniz. 

Tavan vantilatörleri kullanmayı tercih edebilirsi-
niz. Çünkü tavan vantilatörleri, klimalara göre
daha az elektrik harcar ve diğer vantilatörden 
daha etkilidir.

Çok sıcak günlerde klima ve vantilatörü aynı
anda çalıştırmak da enerji tasarrufu sağlamanıza
neden olur. Klima derecesini düşük tutarak çalıştı-
rabilir, vantilatör sayesinde soğuk havanın 
yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Tasarruftan başka çaremiz yok...

damgaweb@gmail.com

Kader KIŞ
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İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Saraybosna

Belediye Başkanı Benja-
mina Karic’i, Emirgan’daki

Beyaz Köşk’te ağırladı.
İmamoğlu, kendisinden

Saraybosna’nın tarihi 
yapılarından Osmanlı 

Kalesi’nin (Bijela Tabija)
restorasyonu için destek

talebinde bulunan 
Karic’e, "Kale restoras-

yonu ile ilgili bahsettiğiniz
süreci arkadaşlarımdan
dinleyeceğim. Nasıl bir

aksiyon almamız gerekti-
ğine hızlıca karar verece-

ğim" yanıtını verdi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saray-
bosna Belediye Başkanı Benja-

mina Karic’i Emirgan’daki Beyaz
Köşk’te ağırladı. Karic’e seçim başarı-
sından dolayı tebriklerini ileten İma-
moğlu, konuğuna, “Bildiğiniz gibi, ben
Saraybosna’da oldum. Ama o zaman
Saraybosna Belediye Başkanı’yla gö-
rüşememiştik. Talep etmiştik ama ol-
mamıştı. İnşallah sizin
Başkanlığınızda da Saraybosna’yı zi-
yaret etmeyi çok isterim. Tabi Balkan-
lar’ın önemli kentlerinden birinde bir
kadın değişiminin yaşanmış olması da
gerçekten değerli bu coğrafya açısın-
dan. Bu sevincimi de paylaşayım. Yü-
rekten başarılar diliyorum” sözleri ile
hoş geldiniz dedi.

Kalpten seviniyorum

İmamoğlu’na kendisini ağırladığı için
teşekkürlerini ilet Karic, memnuniye-
tini, “Ben, gerçekten kalpten seviniyo-
rum burada olduğuma” sözleriyle dile
getirdi. Ziyaretin sadece kendisi için
değil, tüm Bosna-Hersekliler için
önemli olduğunu vurgulayan Karic,
“Saraybosnalı vatandaşlar, İstanbul’a
karşı çok özel duygular besliyorlar.
Başkan olarak da size karşı aynı duy-
gulara sahipler” dedi. Göreve geldik-
ten sonra ziyaret ettikleri ilk “kardeş
şehrin” İstanbul olduğunu belirten
Karic, “Siz de görüştüğüm ilk Başkan-
sınız. Siz, sadece Avrupa değil, dün-
yada beni kutlayan ilk Belediye
Başkanısınız. Bu mutluluğu, size söz-
lerimle ifade edemem. Benim kal-
bimde ve aklımda bu duygular dağ
kadar büyük” şeklinde konuştu.

Güzel şeyler yapma zamanı

İBB Başkanı’nın desteğini almak ve

hissetmenin kendileri için çok önemli
olduğunun altını çizen Karic, “Bizim
ülkelerimizi ve şehirlerimizi ortak bir
tarih bağlıyor. Sizin çalışmalarınızı ve
projelerinizi takip ediyorum. Merkezi-
nize insanı alıyorsunuz. Ben de aynı
şekilde yapmak istiyorum. Binalar ya-
pılır, yapılar inşa edilir ama vatandaş-
ların istekleri ve yaşam kalitesi güzel
bir seviyeye gelmek zorunda. Bu olma-
dan diğer her şey önemsiz kalır” dedi.
İstanbul’u gezerken Saraybosna’ya
uyarlayacakları örnekleri gözlemledi-
ğini aktaran Karic, “Saraybosna ve İs-
tanbul için ortaklaşa güzel şeyler
yapma zamanı geldi" dedi. İma-
moğlu’na Beyaz Tabya (Bijela Tabija)
Kalesi’nin restorasyon sürecini birlikte
yapma talebini ileten Karic, "Bunu size
bu şekilde apaçık söylemeye özgürüm.
Kusuruma bakmayın. Çünkü, bizim
dostumuz olduğunuzu hissediyorum
ve biliyorum. Bijela Tabija, Saraybos-
na’nın üstünde bulunur. Osmanlı dö-
neminden kalmış bir yapı. Tüm
Saraybosnalıların kalbinde özel bir
yeri var. Eminim ve umuyorum; daha
farklı ortak projelerimiz de olacak.
Özellikle kültür konusunda sizden ve
deneyimlerinizden örnek almak istiyo-
ruz. Sizi, tüm açık yürekliliğimle Sa-
raybosna’ya davet ediyorum.
Misafirimiz olmanız, büyük şeref vere-
cektir. Bizim kapımız her zaman açık.
Söz veriyorum ki; bundan sonra hiçbir
zaman olumsuz bir deneyiminiz olma-
yacak" ifadelerini kullandı.

Omuzlarımda yükü var

Bu buluşmanın sadece bir başlangıç
olduğunu vurgulayan İmamoğlu ise
İstanbul ve İBB’nin bütün deneyimle-
rini Saraybosna Belediyesi’ne açmak-
tan büyük keyif duyacaklarını

vurguladı. Görüşmenin, İstanbul ve
Saraybosna arasında olması gereken
diyalogu yaşattığını kaydeden İma-
moğlu, "İstanbul’un bütün cömertli-
ğiyle, sizinle güzel bir ilişki dönemini
yaşatacağımızı net ifade edeyim” dedi.
Saraybosna ziyaretini, İstanbul’da ya-
şayan Boşnak vatandaşlara verdiği söz
üzerine gerçekleştirdiğini aktaran İma-
moğlu, “Sizin de ilk ziyaretinizin İs-
tanbul’a olması, iki taraf açısından da
anlamlı. Bunun sorumluluğu omuzla-
rımda var; hissediyorum” dedi.

Hızlıca karar vereceğim

“Sosyal demokrat duygulara sahibiz
ve bu duygular içerisindeki insan,
şehir, doğa kavramları üzerinden çok
ortak proje geliştirebiliriz” diyen İma-
moğlu, bu sürece, tüm ekip arkadaşla-
rıyla birlikte katkı sunmayı çok
istediğini dile getirdi. Aceleci bir insan
olduğunu ve uygulamaların bir an
önce karşılık bulmasını görmek istedi-
ğini vurgulayan İmamoğlu, “Kale res-
torasyonu ile ilgili bahsettiğiniz süreci
de arkadaşlarımdan dinleyeceğim.
Nasıl bir aksiyon almamız gerektiğine
hızlıca karar vereceğim. Bir sonraki
buluşmamızda, karşılıklı nezaket ziya-
retinden öte, tabiri caizse, ceketlerimizi
çıkarmış ve masada çalışıyor bir bi-
çimde, ekipleri dinleyeceğimiz bir orta-
mın olmasını isteyeceğim” ifadelerini
kullandı. Karic de İmamoğlu’nun yak-
laşımından duyduğu memnuniyeti,
“Ben bugün dünyanın en mutlu Bele-
diye Başkanıyım” sözleriyle dile ge-
tirdi. Mutluluğun karşılıklı olduğunu
söyleyen İmamoğlu, Karic’e, "Şehir
olarak, kalbimiz hep sizinle beraber.
Bütün heyecanımızla, bütün kabiliyeti-
mizle yanınızdayız" sözleriyle yanıt
verdi.

Ticari alanlar
ihaleye çıkıyor 
METRO İstanbul, istasyonlarını markalara ve girişimcilere açıyor.
Toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı bulunan
Metro İstanbul, ticari alanlar ve otomatlar için ihale sürecini başlattı
İstanBul Büyükşehir Beledi-
yesi(İBB) iştirak şirketi Metro
İstanbul, toplam 16 hatta, 189
istasyonunda yer alan yaklaşık 1
milyon metrekare kapalı alanı
için ihale sürecini başlattı.
Bugün, Metro İstanbul Alibey-
köy Yerleşkesi'nde gerçekleştiri-
len toplantıda, Metro İstanbul
Genel Müdürü Özgür Soy ve
Metro İstanbul İşletmelerden
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Hakan Orhun ihale süreci
hakkında bilgi verdi. İhale süre-
cini, "Duymayan kalmasın!
Metrolar 2,5 milyonu aşan yol-
cusu ve açılacak 132 mağazası
ile seni bekliyor" sloganıyla du-
yuran Özgür Soy, "İstanbul’un
metro alanlarını ticarete açtığı-
mızı duyurmak, anlatmak, gelin
siz de katılın demek için sizlerle
bir araya geldik. Metro ticari
alanlarını, herkese açık ihaleyle
kiraya veriyoruz. Duymayan
kalmasın! Metrolar, 2,5 mil-
yonu aşkın yolcusu ve açılacak
132 mağazası ile marka ve giri-
şimcileri bekliyor" dedi.

7 yıldır boş duruyor

Daha önce metrolarda belirle-
nen ticari alanın 80 mağazanın
yer aldığı bin 900 metrekare ile
sınırlı olduğu bilgisini veren
Özgür Soy, "Mevcut ticari alan-
ların yüzde 30’u 7 yıldır boş bir
şekilde duruyordu. Bu da İstan-
bul için büyük gelir kaybı anla-
mına geliyor. Yeni dönemle
beraber İBB, ticari alanlar ihale-

sini açtı. Metro İstanbul olarak
hem yolcu deneyimini iyileştire-
cek hem de bu alanları en iyi yö-
netebilecek kurum olarak ticari
alanların yönetimini üstlendik.
Yeni ticari alanlarımızı, yolcu
akışlarını engellemeyecek aynı
zamanda yolculuk deneyimini
zenginleştirecek şekilde planla-
dık. Hedefimiz bu alanlarda en
doğru işletmecileri bulmak. 132
mağaza ve otomatları 3 ay so-
nunda hayata geçirmek. Bura-
dan elde edilen gelir yine
İstanbullu için kullanılacak.
Yani bu gelir İstanbul’un kasa-
sına girecek. Tek amacımız gelir
elde etmek değil elbette, İstan-
bullunun yaşam kalitesini yük-
seltmek, yolcularımızın günlük
hızlarına, koşturmalarına eş
hızda hizmet edebilecek yeni
alanlar yaratmak" diye konuştu. 

Mağaza açma fırsatı

Soy, konuşmasının devamında

şunları söyledi: "İstasyonları-
mız, en kalabalık alışveriş mer-
kezlerinden bile daha yoğun
trafiğe sahip. Örneğin, Gayret-
tepe istasyonumuzdan günde
20.000’e yakın insan geçiyor.
Ticari alanlarımız ile girişimci-
lere, haftanın 7 günü 18 saat
boyunca hizmet veren, hatta
gece metrosu günlerinde 24
saat açık. pandemi sürecinde
bile hiç kapanmayan metro is-
tasyonlarımızda mağaza açma
fırsatı sunuyoruz. Üstelik bu
mağazalar metroya sıfır da-
kika mesafede. Zincir mağaza-
lardan butik işletmelere kadar
geniş bir yelpazede her marka
ve girişimci açısından karlı bir
yatırım olacağını düşünüyo-
ruz. İlk olarak 14 Temmuz’da
otomat ihalesinin açık arttır-
ması yapılacak, arkasından ise
4 Ağustos’ta ilk ticari alanlar
ihalemiz sonuçlanacak."  
DHA

Tünel çıkışına 
bağlantı yolu
İBB tarafından Avrasya Tüneli Avrupa Çıkışı’na bir bağlantı yolu yaptı. Pro-
jenin gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü. Yaklaşık 300 me-
tretüllük bir yağmursuyu ve 900 metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı
İstanBul’da 2016’dan bu yana milyonlarca sürücü-
nün kullandığı Avrasya Tüneli’nin Avrupa çıkışındaki
trafik sıkışıklığı giderildi. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), o yolda yaptığı geometrik düzenlemeyle
trafiğe bir düzen getirdi. Sürücülerin, yıllardır yetkili-
lerden talep ettiği çözüm sağlanmış oldu. İBB Avrupa
Yakası Yol Bakım Müdürlüğü, yapılan incelemeler
sonucunda tünelin Avrupa çıkışında bağlantı yolu ek-
sikliği olduğunu saptadı. Aksaray ve Sirkeci’den gelen
yol, Avrasya Çıkış Tüneli’ne yapılan bağlantı kolu ile
Bakırköy-Florya istikameti ile birleştirildi. İnşa edilen
transit yol ile Samatya’daki trafik sıkışıklığının gideril-
mesi amaçlandı. Yapılan geometrik düzenlemeyle tü-
nelin Avrasya çıkışına bağlantı kolu yapıldı. Projenin
gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü.
Yaklaşık 300 metretüllük bir yağmursuyu ve 900 
metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı. 

Beyoğlu’nda yerli ve yabancı
turistlerin en çok ziyaret ettiği
caddelerden birisi olan Büyük
Hendek Caddesi ile ilgili önemli
bir adım atıldı. Tarihi Galata Ku-
lesi’ne çıkan Büyük Hendek Cad-
desi’nin belirli bir bölümü trafiğe
kapatılarak yayalaştırıldı.  Cad-
denin araç trafiğine kapatılarak
yayalaştırılması için başlatılan
çalışma kapsamında ilk uygu-
lama hayata geçirildi. Tarihi Ga-
lata Kulesi’ne çıkan caddenin
belirli bir bölümünde yayalaş-
tırma çalışmaları tamamlanarak
araç trafiğine kapatıldı. Yeni uy-

gulamayla birlikte hem bölgeye
akın eden turistler hem de bölge
esnafı rahat bir nefes aldı.  Cad-
deyi ziyaret ederek çalışmaları ye-
rinde inceleyen Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölge
esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet
etti.

Beyoğlu turizm bölgesidir 

Beyoğlu’nun yoğun turist akışı-
nın olduğu bir turizm bölgesi ol-
duğunu belirten Başkan Yıldız,
“Beyoğlumuzda daha çok turist
ağırlayabilmek ve burada daha
güveli ve sağlıklı istirahat edebil-

melerini sağlamak amacıyla be-
lirli çalışmalar yürütüyoruz. Bu
kapsamda bölge esnafıyla da isti-
şare ederek Büyük Hendek Cad-
desi’ni yayalaştırma kararı aldık.
Bugün itibariyle Büyük Hendek
Caddesi’nin bir kısmını yayalaştı-
rıyoruz. Yeni uygulamayla birlikte
bölge esnafımızın belirli saatler
aralığında malzeme indir bindir
işlerini yapabilecekler. Öğlen saat
12’den itibaren cadde araç trafi-
ğine kapatılacak. Hem bölge es-
nafımız hem de misafirlerimiz
için hayırlı uğurlu olsun” 
açıklamalarında bulundu.

Büyük Hendek yayalaştırıldı
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

nisan ayında teknoloji iş birliklerini duyu-
ran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile
Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Cenk Erdem, İstanbul’da gerçekleştirilen imza
töreninde bir araya geldi. Temmuz ayı içerisinde kulla-
nıma sunulacak olan KYSR taraftar coin ve mobil uy-
gulama ile anketlerde oy kullanarak kulübe destek
olmak, ödül ve deneyimlerde de hak kazanmak müm-
kün olacak.

İyi bir yatırım 

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe yeni kay-
naklar oluşturma, kendi ayakları üzerinde durma ve
geleceğe sağlam temeller atabilme adına Kayserispor
Coin’i çok önemsediklerini belirterek, "Bu konuda ilk-
lerden biri olmak gurur verici. Başarılı ve güçlü Kayse-
rispor için özveri ile çalışıyoruz. Kayserispor Coin'in
iyi bir yatırım olacağına inancımız tam. Bu iş birliği
için Bitexen yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. Bite-
xen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk
Erdem, imza töreninde iş birliğiyle ilgili olarak,
“Süper Lig kulüplerinden Kayserispor ile böyle bir
teknolojik iş birliği yapmış olmaktan mutluyuz. Taraf-
tar coin’lerle, pandemi tedbirleri kapsamında tribüne
gidemeyen ama takımının yanında olmak isteyen ta-
raftarlar için, günümüz teknolojisini kullanarak söz
hakkı sağlamış ve böylece taraftarların aidiyet bağla-
rını güçlendirmiş oluyoruz. Finansal teknoloji günü-
müzün en hızlı yükselen değerlerinden biri haline
geldi. Biz de FinTek alanında, sahip olduğumuz genç
ve dinamik kadromuzla öncü firmalardan biri ol-
maya, farklı alanlarda ve yenilikçi bakış açımızla ger-
çekleştireceğimiz anlaşmalarla kullanıcılarımıza
hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kayserispor (KYSR) Coin nedir?  

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere de yer
verildi: “1 Türk Lirası’na sabit olacak ve Kayserispor
taraftarına çeşitli avantajlar sunacak olan KYSR
Coin, Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş,
toplam 38 milyonluk bir arz ile üretilmiş, kulüp etkin-
liklerine katılma hakkı, açık artırmalara katılabilme
avantajı, resmi kulüp ürünlerinde özel indirimler ve
kampanyalar gibi birçok avantajı kullanıcısına suna-
cak olan, ülkemiz finansal teknolojileri vizyonuna pa-
ralel olarak, blokzincir teknolojisi üzerinde Türk
mühendisleri tarafından geliştirilen bir akıllı sözleşme
ürünüdür.” Kayserispor Coin’in, uygulamadaki arz
dönemi ardından Bitexen Dijital Varlık Alım Satım
Platformu’ndan da alımını yapmak mümkün olacak.
Sabit kriptopara olarak oluşturulan KYSR Coin sa-
dece uygulama üzerinden kullanılabilecek.

Kayserispor’dan
Coin hamlesi
Teknoloji iş birliğine giden Kayseris-
por ve Bitexen Teknoloji arasında,
Kayserispor Coin (KYSR) ve mobil 
uygulaması için İstanbul’da bir imza
töreni gerçekleştirildi. KYSR Coin ve
mobil uygulamanın, Temmuz ayı içe-
risinde hayata geçirileceği belirtildi.

Ekonomi pozitif etkilenecek
1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinin ardından yaz sezonunda borsada olumlu etkilenebilecek alanları sıralayan yatırım araştırma
uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, “Başta turizm olmak üzere, konaklama, ulaşım, ticaret, gıda-içecek sektörleri olumlu etkilenebilir” dedi.

TURKIYE COK
HIZLI BUYUYOR

Kısıtlamaların kaldırıl-
ması ile ekonomi birimleri-
nin de pozitif etkileneceğini

ifade eden Tera Yatırım Araştırma
Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, “Geç-
tiğimiz mayıs ayı içerisinde artan
vaka sayıları nedeniyle 17 günlük tam
kapanmaya giden Türkiye, tam ka-
panmaya ek olarak aşı tedarikinde de
yaşadığı sorunları çözdü ve haziran
ayı içerisinde hızlı bir aşılama prog-
ramı başlattı. Hem aşılama süreci
hem de sokağa çıkma kısıtlamaları ile
geçen mayıs ve haziran aylarında
vaka sayılarında istenilen azalmanın
sağlanması sonrasında 1 Temmuz iti-
bariyle ülkemizde çoğu kısıtlama uy-
gulaması kaldırıldı. Buna bağlı olarak
ekonomik faaliyetlerin de normale
dönmesiyle özellikle reel sektörün ha-
reketlenmesi tüm ekonomi birimlerini
pozitif etkileyecektir” diye konuştu.

Türk Lirası'nı etkiler

Yaz sezonunda borsada olumlu etki
yaratabilecek sektörleri sıralayan Ta-
vacı, “Normalleşme ile özellikle içeri-
sinde bulunduğumuz yaz sezonu
düşünüldüğünde borsada turizm

başta olmak üzere turistlerin doğru-
dan iletişim halinde olduğu konak-
lama, ulaştırma, ticaret ve gıda-içecek
gibi sektörlerde faaliyet gösteren şir-
ketler olumlu etkilenebilir” ifadelerini
kullandı. Doların küresel bazda değer
kazanmasının Türk Lirası'nı negatif
etkileyebileceğini ifade eden Tavacı
şöyle konuştu: “Para piyasası tara-
fında ise normalleşmeden daha çok
Haziran ayında yapılan FOMC top-
lantısının piyasalara yön verdiğini
görmekteyiz. Fed Başkanı Powell’in
FOMC toplantısı sonrasındaki açık-
lamaları her ne kadar güvencin tonda
olsa da özellikle 2023 yılı için öngö-
rülen 2 faiz artırımı ihtimali ve varlık
alım programının ne zaman sonlan-
dırılacağına yönelik tartışmaların
başlaması dolara küresel bazda değer
kazandırarak gelişmekte olan ülkele-
rin para birimlerinde satışlara neden
olmuştu. Önümüzdeki dönemde do-
ların küresel bazda değer kazanımı-
nın sürmesi Türk Lirası'nı negatif
etkilemeye devam edebilir.”

Çeşitlendirme yapılmalı 

Bu süreçte yatırımcılar için önerilerde

de bulunan Tavacı şu önerilerde bu-
lundu: “Küresel bazda yaşanan geliş-
meleri göz önüne alarak portföy
çeşitlendirmesi yapmalılar. Mevcut
gelişmeler kısa vadede etkisini göster-
miş olsa da uzun vadeli beklenti ve fi-
yatlamalar üzerinde de etkili oldu. Bu
durum düşünüldüğünde ellerinde
orta ve uzun vadeli portföy tutan ya-
tırımcılar konjonktürde yaşanan ge-
lişmeler değerlendirerek portföylerini
gözden geçirmeliler.” Jeopolitik risk-
ler ve belirsizliklerin Türkiye’yi etkile-
yebileceğine de değinen Tavacı,
“Ülkemiz için jeopolitik riskler ve be-
lirsizlikler sürüyor. Buna ek olarak
küresel anlamda önümüzdeki süreçte
gelişmekte olan ülkelere yabancı giri-
şinde azalış olabilir. Yatırımcılar bu
risklerden korunmak adına portföyle-
rindeki hisse miktarlarını azaltabilir-
ler. Portföylerinde yer alan hisselerde
ağırlığı turizm, konaklama, ulaştırma,
ticaret ve gıda-içecek gibi sektörlere
ağırlık verebilirler. Öte yandan yatı-
rımcılar küresel bazda artan korona
virüs varyant endişelerini de göz
önünde bulundurulmalılar” açıkla-
malarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) 
Başkanı Alderman Emma Edhem'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle 
katıldı. Elvan, salgın sonrası üretimdeki iyileşmeye ve yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü 
ve dinamik bir sanayi üretim altyapısına sahip olduğunu, Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yatırımlarda en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini vurguladı. 

B akan Elvan, Twitter'dan yaptığı
paylaşımda, şunları kaydetti:
"Londra merkezli Türk-İngiliz

Ticaret ve Sanayi Odasının (TBCCI) ev
sahipliğinde düzenlenen toplantıya
video konferans yöntemiyle katıldık.
Ekonomik görünüm, reform programı-
mız ve ülkemizdeki yatırım fırsatları
hakkında istişarelerde bulunduk."

Güçlü alt yapımız var 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
Elvan, Birleşik Krallık iş dünyasının
önde gelen şirketlerinin üst düzey yöne-
ticilerinin katıldığı toplantıda 'Ekono-
mik Görünüm ve Reform Programı'
başlıklı sunum yaptı. Ekonomik Reform
Programı'nın kırılganlıkları azaltma, ve-
rimliliği ve rekabet gücünü artırma he-
defiyle hazırlandığına işaret eden Elvan,
programdaki makroekonomik politika-
ları ve yapısal reformları başlıklar ha-
linde anlattı.Küresel ekonomik
görünümdeki fırsatlar ve riskler kapsa-
mında, Kovid-19'a karşı aşılamadaki
gelişmelere değinen Elvan, Türkiye'nin
aşılamada hız kazandığını, Ağustos ayı-
nın sonunda yüksek aşılama düzeyine
ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Elvan, salgın sonrası üretimdeki iyileş-
meye ve yatırımlara da dikkati çekerek,
Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir sanayi
üretim altyapısına sahip olduğunu,
Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Örgütü (OECD) ülkeleri ara-
sında yatırımlarda en hızlı büyüyen
ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Cari açık yüzde 3 de kalabilir 

Türkiye'de ekonomik aktivitenin
2020'in ikinci yarısından sonra hızlı bir
şekilde toparlanmaya başladığını hatır-
latan Elvan, ihracatta ve turizm gelirle-
rindeki artış ve altın ithalatında devam
eden normalleşmeyle cari açığın
2021'de yüzde 3 civarında gerçekleşebi-
leceğini bildirdi. Dinamik iş gücünün
bir avantaj olduğuna işaret eden Elvan,
enflasyon tarafında ise fiyat istikrarı-
nın, finansal istikrar ve ekonomik istik-
rarı sağlamanın anahtarı olduğunu 
dile getirdi.

Türkiye yabancılar için fırsat 

Elvan, yüksek küresel borç yüküne de-
ğinerek, borçluluğun hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde arttığını,
Türkiye'nin ise bu konuda daha iyi bir
performans gösterdiğini aktardı. Küre-
sel tedarik zincirleri içinde Türkiye'nin
avantajlı konumunun ticarette ulaşım
maliyetlerini azalttığını ifade eden
Elvan, Orta Asya ve Orta Doğu'ya yö-
nelik gelişmiş dağıtım ağlarına sahip
olan Türkiye'nin İngiliz şirketleri için
önemli avantajlar sağladığını belirtti.
Yatırımcılara yönelik teşviklerden de
bahseden Elvan, Türkiye'nin yabancı-
lar için fırsatlar sunduğunu sözlerine
ekledi. Bakan Elvan, sunumun ardın-
dan, programa katılan şirket yöneticile-
rinin Türkiye ekonomisine ve
Türkiye'de yatırım imkanlarına ilişkin
sorularını da yanıtladı.

Yurt dışında yerleşik ki-
şiler, 2 Temmuz hafta-
sında 38,1 milyon

dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık
Menkul Kıymet İstatistikleri ya-
yımlandı. Buna göre, yurt dışında
yerleşik kişiler, 2 Temmuz ile biten
haftada net 38,1 milyon dolarlık
hisse senedi ve 2,8 milyon dolarlık
Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS)
satarken, 83 milyon dolarlık Devlet

İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 25
Haziran itibarıyla 21 milyar 71,8
milyon dolar olan hisse senedi
stoku, 2 Temmuz'da 20 milyar
713,3 milyon dolar olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemde yurt dışında
yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 mil-
yar 782,4 milyon dolardan 7 mil-
yar 885,1 milyon dolara yükseldi.
Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS
stokları ise 235,4 milyon dolardan
232,6 milyon dolara geriledi.

DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler,
2 Temmuz haftasında net
38,1 milyon dolarlık hisse

senedi ve 2,8 milyon
dolarlık Şirket Borçlanma
Senetleri sattı, 83 milyon

dolarlık DİBS aldı.

Elvan, Birleşik Krallık iş
dünyasının önde gelen
şirketlerinin üst düzey 

yöneticilerinin katıldığı
toplantıda 'Ekonomik 

Görünüm ve Reform Prog-
ramı' başlıklı sunum yaptı.
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Albayrak’ı
işaret etti 

En güçlü aday
biz olacağız!

15 temmuz’da AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Gele-
cek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci
TV5’de yayınlanan '4. Güç' programında, organize suç
örgütü lideri Sedat Peker’in 'el altından kalaşnikof dağı-
tıldı' iddiasını değerlendirdi. Temurci,'Benim gençlik kol-
ları başkanım şayet böyle bir şeyin içerisindeyse, açık
ifade edeceğim, Sayın Soylu’dan çok daha fazla bu işin
içerisinde damat Berat Albayrak olduğunu düşünüyorum'
dedi. Temurci, 'Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan AK
Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanının aracının kasa-
sına kalaşnikof koyabilecek, dağıtabilecek, bu ülkede
hangi Allah’ın kulu var?' diye sordu.

bayburt'ta halka hitap eden Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, “Süratla kamuoyunun desteğini
alıyoruz. Süratla örgütleniyoruz. İktidarın en güçlü adayı
olacağız" dedi. Davutoğlu Deva Partisi ile birleşmemeleri
hakkında da açıklamalar yaptı. Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğlu dün Bayburt'a giderek esnaf
ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bayburt Gazeteciler Ce-
miyeti, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odas'nı ziyaret eden
Davutoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.  Davu-
toğlu bir gazetecinin 'Neden DEVA Partisi ile birlikte ha-
reket etmediniz?' sorusuna çok çaba sarf ettiğini söylerek
şu açıklamlarda bulundu: Birlikte olmak için çok çaba
sarf ettim. Gereken her şeyi yaptım ama Sayın (Ali) Ba-
bacan ve o dönem yanında bulunan arkadaşları ayrı bir
şekilde çıkacaklarını ifade ettiler. Bu konuda gereken her
fedakarlığı da yaptım, gerekenleri de söyledim. Doğru bir
tavır değildi ayrı bir parti olarak çıkmak ama tabii 'O da
onların tercihi' deyince onlara bir şey söylememiz doğru
değil. Bizim açımızdan ayrı bir parti kurmayı gerektirecek
görüş ayrılığı yoktu ama onlar için varsa tabii onların ter-
cih edeceği bir yol bu. Herkesin bir siyasi parti kurma
hakkı vardır. Herkesin toplumun önüne çıkma hakkı var-
dır. Siyasi partilerin sayısının artması da kötü bir şey de-
ğildir. Farklı alternatifler her zaman siyasi rekabeti de
siyasete de ivme katar. Siyasi rekabeti hızlandırır. Bunu
olumsuz bir şekilde görmemek lazım. Gelecek Partisi..
Adını gelecek koyduk biz geçmişe değil, geleceğe bakmak
için. Süratle örgütleniyoruz. Süratle kamuoyu desteğini
alıyoruz. İnşallah iktidarın en güçlü adayı olacağız.'

M HP lideri Devlet Bahçeli,
son dönemde eski CHP
Genel Başkanı Deniz Bay-

kal'a yönelik sözleriyle gündeme gellen
Zülfü Livaneli'nin Bülent Ecevit hak-
kındaki sözlerini eleştirdi. Bahçeli,
'Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le
ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz
ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını
reddettiğimi özellikle ve sizin vasıta-
nızla paylaşmak isterim. Merhum Bü-
lent Ecevit’in devlete ve millete
bağlılığını tartışmaya açmak hem
vebal hem de haksızlıktır" dedi.

Hem vebal hem haksızlık

Halk TV'de Özlem Gürses'in progra-
mına mesaj gönderen Bahçeli, şu ifa-
deleri kullandı: “Merhum
Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le
süresi 3.5 yılı bulan 57. Cumhuriyet
Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu
vesileyle kendisini yakından tanıma
fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, say-
gın bir devlet adamı, tutarlı ve milli ni-
telikli bir solcu, aynı zamanda da Türk
milletinin değerleriyle çatışmayan, çe-
lişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ec-
evit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını
samimiyetle savunduğuna her fırsatta

şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livane-
li’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnet-
siz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını,
hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi

özellikle ve sizin vasıtanızla paylaş-
mak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in
devlete ve millete bağlılığını tartış-
maya açmak hem vebal hem de hak-

sızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi
kamuoyunun bilgi ve takdirine sunu-
yorum. Göstereceğiniz hassasiyetten
dolayı da teşekkür ediyorum."

Müjde bekliyorum
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl
Danışma Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben artık sizden müjdeler bekliyorum. Çünkü
biz sahayı boş bırakmayacağız. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir” dedi.

CumHurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
dün en son 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarba-
kır'a gitti.  Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış
töreni ve AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl
Başkanları Toplantısına katıldı.  Ak Parti teş-
kilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan 'çok
çalışacağız' mesajı vererek şunları aktardı: Biz
siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte
yapıyoruz. Milletimizle irtibatımızı koruma-
mız, gönül bağımızı canlı tutmamız gerekiyor.
2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya,
gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız?
Ben artık sizden müjdeler bekliyorum. Çünkü
biz sahayı boş bırakmayacağız. Kapısını çal-
madığımız her insanımızın vebali bizlerin
üzerindedir. Gönüller kazanmak için çıktığı-
mız bu yolda kimseyi dışlamamak temel
prensibimizdir. Ben bu topluluğu şu anda yan
yana olduğumuz bu topluluğumu mütevazı
bir topluluk olarak görüyorum. Buna devam
edeceğiz, biz toprak gibi mutavazi olacağız.

Referansımız demokrasi

Erdoğan partiden ayrılan üyeleride günde-

mine getirdi. Teşkilattan uzaklaşanlarla ilgili
“Bize düşen onları gerekirse ayaklarına
gidip yeniden davamıza kazandırmaktır'
diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
Biz milletin bağrından doğmuş, ülkemizin
en büyük, en kuşatıcı siyasi hareketiyiz. Her
türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi
millet olan herkese yer vardır. Parti kadrola-
rımız içindeki muhabbet iklimini daha da
güçlendirmek zorundayız. Tam kadro sa-
hada olmanızı istiyorum. En önemli refe-
ransımız arkamızdaki 19 yıllık demokrasidir.
Bu şehre ve ülkeye kazandırdığımız hizmet-
leri, proje ve hayallerimizi insanımıza sa-
bırla anlatacağız. Muhalefetin çamur
siyasetini bugün de yine hakikatin güneşiyle
bertaraf edeceğiz” dedi. Erdoğan'ın katılı-
mıyla, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesis-
leri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4.
Otosanayi Sitesi ile yapımı tamamlanan
diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi. Di-
yarbakır Annelerini de ziyaret progamına
alan Erdoğan 'Diyarbakır anneleri korku du-
varlarını yıktılar' açıklamalarında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu devlet krizinin fatu-
rası başta iş alemimiz olmak üzere hepimize çıkıyor"
eleştirisini yöneltti ve "Son dönemde gayrimenkulü
çıkarınca negatife geçmişiz. Sermaye Türkiye’den
kaçıyor" açıklaması yaptı. Ordu’da CHP Ekonomi
Masası’nın düzenlediği toplantıda konuşan Parti
Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin para politikasını
eleştirerek "Döviz kurumuz son Merkez Bankası
başkanı değişikliğinden bu yana bütün kendine ben-
zeyen ülkelerden çok daha fazla. Bu devlet krizinin
faturası başta iş alemimiz olmak üzere hepimize çı-

kıyor" tepkisini gösterdi. "Türkiye demografik fırsat
penceresini yitiriyor. Borç yükü 2002 seviyesini de
geçti" diyen Öztrak, "Elinizde faizden başka araç
yok. Vatandaşlar için cehennem oluyor" düşüncesini
dile getirdi.

19 yılda 18 mali af

"Son dönemde gayrimenkulü çıkarınca (net yatı-
rımda) negatife geçmişiz" diyen Öztrak, "Sermaye
Türkiye’den kaçıyor. Bu rakamlar benim değil Mer-
kez Bankası’nın.Bir başka önemli gösterge Eskiden
bizim gibi ülkelerde yatırım yapmanın getirisi yük-
sekti. Bu makas yıldan yıla daraldı. Gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ekonomilerin yatırım getiri oranları
yaklaştı. Bu da bizim çekici hale getirecek reformlara
öncelik vermemiz gerektiğini gösteriyor. 19 yılda 18
mali af. İşler iyi olsa bu kadar mali af çıkarmayız
herhalde. Tüm iş adamları biliyor Türkiye’nin mu-
azzam bir potansiyeli var. Türkiye’nin iki önemli üs-
tünlüğü var. Genç nüfus ve lojistik avantaj. Türkiye
4,5 saat uçuş mesafesi ile 58 ülke, 1,5 milyar nüfus,
22 trilyon dolarlık bir pazara ulaşıyor. Pandemi son-
rasında değer zincirleri kısalıyor. Bizim lojistik konu-
mumuzun önemi artıyor. Bunu kullanabilmek için
iyi yönetilmemiz lazım" ifadelerini kullandı. 

ECEVIT’E 
BAHCELI
SAHIP CIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski
CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin
eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik, 'Fet-
hullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi,
onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı
sundu" sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli,
"Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mes-
netsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını,
hatta seviyesiz iftiralarını reddederim' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15
Temmuz ve sonrasında silah dağıttığı 
iddialarına ilişkin o dönem AK Parti 
İstanbul İl Başkanı olan Gelecek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Selim Temur-
ci'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Temurci, “Sayın Soylu’dan çok daha
fazla bu işin içerisinde damat Berat Al-
bayrak olduğunu düşünüyorum” dedi

LİVANELİ’NİN 
İDDİALARI

MESNETSİZ 

Fatura bize kesiliyor!
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A4 Fotokopi Kağıdı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/336033
1-İdarenin
a) Adı : SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:43 34427 Fındıklı  

Beyoğlu/İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : 2123721000 - 2122493343
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                    : A4 Fotokopi Kağıdı
b) Niteliği, türü ve miktarı                     : 100.000 paket A4 fotokopi kağıdı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : 73.000 paket Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi ve 
27.000 paket Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi : A4 fotokopi kağıtları Yüklenici tarafından sözleşmenin 
imzalanmasına müteakip 20 takvim günü (Ulusal Bayram ve 
Genel Tatil Günleri hariç) içinde 73.000 paket Fatih Sosyal 
Güvenlik Merkezi ve 27.000 paket Kurtköy Sosyal Güvenlik 
Merkezi depolarına teslim edilecektir. Teslimat mesai 
saatleri içinde yapılacaktır. Teslim alınan A4 fotokopi 
kağıtları teslim aşamasında veya sonrasında teknik 
şartnameye uygun olmayan herhangi bir durumun tespit 
edilmesi veya herhangi bir şikayet alınması halinde Yüklenici, 
uygun olmayan hatalı ürünleri uygun ürünle 3 gün içerisinde
ücretsiz değiştirecektir. Teslim aşamasında tüm giderler 
Yükleniciye aittir.

d) İşe başlama tarihi                              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı 

Salonu (e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, teklif edilen ürüne ait TS EN 12281 standardında TSE belgesini e-teklifleri kapsamında beyan 
edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1412038)

A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR                                                                                           
SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜE senyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, Tem-
muz ayının ilk meclis toplan-

tısında Esenyurt'ta müteahhitlerin
yarım bırakarak kaçtığı inşaatların
tamamlanması için belediyeye ait
Derman Şirketi'nin sermayesinin
arttırılması teklifini sunmuştu. Teklif
komisyona sevk edilmişti. Komis-
yondan çıkan rapor, 8 Temmuz
günü gerçekleştirilen Esenyurt Bele-
diye Meclisi'nde gündeme geldi.
Teklif, çoğunluktaki AK Parti-MHP
grubunun oyları ile reddedildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Boz-
kurt'un yönettiği oturumda, raporun
oylanması öncesinde  tartışma çıktı.

Temiz bir şirket kuralım

AK Parti Grup Başkanvekili Gazan-
fer Karakaş, konut mağdurlarının
sorunun çözülmesine karşı olma-
dıklarını belirterek Derman Şirke-
ti'nin belediyeye ait olmadığını,
şirketin usulsüz olarak alındığını ve
bu nedenle teklife onay vermedikle-
rini söyledi. Karakaş, "İnsanlar ıstı-
rap içinde, onların ızdırabı
üzerinden siyaset yapmayı reddedi-
yorum. Sıkıntılarını gidermek için
elinizi taşın altına koyma konu-
sunda samimiyseniz bu şaibeli, sı-
kıntılı, sorunlu şirketle ilgili mevzuyu
bir kenara bırakalım. Eylül ayında
kendimizin kuracağı bir şirket teklifi

ile gelin evet diyeceğiz. Ama tek bir
şartla, sadece konut mağdurlarının
sorunlarını gidermek için çalışacak.
Tertemiz bir şirket kuralım, biz de
destekçiniz olalım" dedi.

Şirket belediyeye hibe edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt
da Derman Şirketi'nin belediye ait
olduğunu, Ticaret Mahkemesi tara-
fından onaylandığını belirterek,
"Şartsız bağışları alma yetkisi bele-
diye başkanının. Biz bu şirketi kur-
madık, kurdurmadık, bu şirket
belediyeye hibe edildi. Bu şirket
bağış yolu ile alındı. Ayrıca ağzınızı
yıkayın bizim şirketimiz temiz. Geç-
mişinize bakın sonra gelin beni suç-

layın” diye konuştu. Bozkurt, beledi-
yeye ait Derman Şirketi'nin serma-
yesinin 30 milyon liraya çıkarılması
teklifinin gerekçelerini, "Yaratmış ol-
duğunuz bir kangren var. 
Esenyurt Türkiye'nin her bir bölge-
sinden imar yolsuzlukları ile anılan,
sürekli gündemde olan, değişik de-
ğişik kesimlerin gündeme getirdiği
geçmişi olan bir ilçe ve burada bin-
lerce konut mağduru var. Benim
kastettiğim sadece imar yolsuzlukla-
rından dolandırılanlar da değil. Evi
yıkılmak üzere olan, ekonomik kar-
şılığı olmadığı için kentsel dönü-
şüme giremeyenler var. Bunların
finansmanı için kullanılacaktı" şek-
linde dile getirdi. 

GARANTORLUGE
ONAY CIKMADI!

Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların Esenyurt Belediyesi garantörlüğünde tamamlanması amacıyla
meclise getirilen teklif, muhalefetin oylarıyla reddedildi. Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Yaratmış olduğunuz bir kangren var.
Esenyurt, Türkiye’nin her bir bölgesinden imar yolsuzluklarıyla anılıyor" tepkisini gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili 
Gazanfer Karakaş, "İnsanlar ıstırap içinde, onların ızdırabı üzerinden siyaset yapmayı reddediyorum" açıklamasını yaptı

Belediye Başkanı Bozkurt,
Doğu ve Güneydoğu böl-
gesinden üretilen etin İs-
tanbul’a ulaştırılmasına
aracılık etmek, üretim koo-
peratiflerinden ihaleye gir-
meden soğan, patates,
nohut, mercimek alıp va-
tandaşlara ulaştırabilmek
için de sermaye artışına
ihtiyaç olduğunu anlattı.
Şirket aracılığı ile Esen-

yurt’ta kadınların ürettiği
halı, kilim gibi ürünleri
Amerika'ya başka yerlere
ihraç etmek için de bu ka-
rarın alınması gerektiğini
dile getirdi. 
Bozkurt, eylül ayında yeni
şirket kurulmasına ilişkin
teklifi de getireceğini belir-
terek AK Partililerere,
"Umarım sözünüzde du-
rursunuz" dedi.

UMARIM SÖZÜNÜZDE DURURSUNUZ

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Toprak Mahsulleri
Ofisi'nden (TMO), un fiyatlarına müdahale edilmemesi durumunda 

İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi
Son zamlarla elektriğe
yüzde 15, doğalgaza ise
yüzde 12 zam yapıldı. İs-

tanbul Fırıncılar Odası Başkanı Er-
doğan Çetin, İstanbul’daki fırın
ocaklarının yüzde 95’inin enerji kay-
nağının doğalgaz ya da elektrik ol-
duğunu belirtti. Bloomberg HT'den
Cemre Nur Karaca imzalı habere
göre; İstanbul Fırıncılar Odası Baş-
kanı Çetin, artan maliyetlerin fırıncı-
ları oldukça zorladığını ve Toprak
Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fi-

yatlarına bir müdahale gelmezse İs-
tanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 ora-
nında zammın kaçınılmaz olduğunu
söyledi.

Yüzde 25 arttı

Faturaların gelen zamlarla beraber
arttığına dikkat çeken Erdoğan
Çetin, 2 bin TL elektrik ve doğalgaz
faturası ödeyen bir esnafın yeni
gelen zamlarla beraber faturaların 2
bin 300-2 bin 350 TL’e çıkacağını
söyledi. Çetin son 45 gün içinde un

fiyatlarının da yüzde 25 arttığını
ifade etti. Çetin, "Un maliyetleri
genel maliyetlerimiz içinde yüzde
30-35 bandında yer alıyor. Unun
zamlanması demek ekmek maliyet-
lerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anla-
mına geliyor. Ekmek fiyatlarının
otomatik olarak yeniden ayarlan-
ması gerekiyor. Biz burada hükü-
metten un fiyatlarına bir şekilde
destek olmasını beklerken, un fiyat-
larının revize edilmesini talep ediyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

19’uncu sıradayız
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2020 yılında dünya nüfusunun 7
milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu açıklanırken, en fazla nüfusa
sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu. Türkiye ise
nüfus büyüklüğüne göre dünyada 19. sırada yer aldı.

Veriler Birleşmiş Mil-
letler Dünya Nüfusu
beklentilerinden elde

edilirken, Türkiye verileri Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-
dan oluşturuldu. Bu veriler kapsa-
mında 2020 yılında dünya
nüfusunun 7 milyar 794 milyon
798 bin 729 kişi olduğu tahmin edi-
lirken, en fazla nüfusa sahip ülkeler
sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, En-
donezya ve Pakistan olarak belir-
lendi. Türkiye ise nüfus
büyüklüğünde 235 ülke arasından
19’uncu sırada yer alırken, nüfusu-
nun 83 milyon 384 bin 680 kişi ol-
duğu gözlendi. Böylelikle Türkiye
dünyadaki toplam nüfusunun

yüzde 1,1’ini oluşturdu.

74 bin 375 haber

Medya takip kurumu Ajans Press,
nüfus ile alakalı basına yansıyan
haber adetlerini inceledi. Ajans
Press’in dijital basın arşivinden der-
lediği bilgilere göre 2020 yılının ba-
şından bugüne kadar nüfus ile
alakalı basına 74 bin 375 haber yan-
sıdığı tespit edildi. Haber çıkış kay-
naklarına bakıldığında en fazla yerel
yayınlarda nüfus başlığında haber
yapıldı. Covid 19 kaynaklı ölümler,
doğal kaynakların tüketimi, küresel
ısınma ve doğal afetler nüfus ko-
nusu altında medyada en fazla yan-
sıma bulan başlıklar oldu. DHA

Yüzde 20-25 
zam kaçınılmaz



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2014-19
yılları arasında ilçe belediyesini yö-

nettiği Beylikdüzü’nde bir dizi inceleme-
lerde bulundu. İmamoğlu’na inceleme
gezisinde Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. İma-
moğlu ve Çalık, İBB ile Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin ilçede ortaklaşa
gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaların-
dan kapalı pazar yerine kadar alanlarla
ilgili yetkililerden bilgi aldı. İki Başkan,
yapımları devam eden D-100 Bağlantı
Yolu Volvo Kavşağı, Rıfat Ilgaz ve Er-
demli Caddeleri ile Yaşam Vadisi bitişi-
ğindeki kapalı pazar alanıyla ilgili İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan
Alpay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinas-
yon Daire Başkanı Seyfullah Demirel,
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’dan
bilgiler aldı.

İyi bir örnek olacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ile
birlikte ilçe belediyesi ve İBB’nin yaptığı
çalışmaları yerinde incelediklerini belir-
ten İmamoğlu, "Entegre çalışıldığında ne

kadar faydalı bir sürecin bir kente sağ-
landığını görüyoruz. Geriye dönüp bak-
tığımızda, 5+2 yılda olağanüstü bir yere
geldi Beylikdüzü. Park, bahçe, yol, akış,
trafik, düzen, yeşil alan, eğitim; aklınıza
gelecek her hususta olağanüstü bir yere
geldi. Ben eminim ki, bu sene, bu döne-
min sonunda Beylikdüzü, bir 10 yılda
hem ilçe belediyesinde düzgün bir yöne-
timde hem Büyükşehir Belediyesi ile en-
tegre olduğunda, bir ilçenin aslında
nereye varabileceğini en iyi örnekleyecek
duruma gelecek" dedi. 

Halka hizmeti önceliyoruz

İlçenin ana akslarından birisi olan Rıfat
Ilgaz Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını
denetlediklerini aktaran İmamoğlu,
“Çok önemsediğim Yaşam Vadisi'ni de
toparlıyoruz. İnşallah D-100 karayolun-
dan, E-5'ten sahile kadar İstanbul'un en
güzide parklarından birisini,   Beylikdü-
zü'ne, İstanbul’a burada ilçe Belediye
Başkanımızla beraber hediye etmiş ola-
cağız. Keyifle, gururla, Belediye Başkanı-
mızla beraber gezmeye devam ediyoruz.
Belediye Başkanımızın güzel işlerini gör-

düğümüzde de biz açıkçası çok mutlu-
yuz. 2024 yılına geldiğimizde, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak dokunduğumuzda
bir ilçe ne hale gelir, en güzel şekilde bu-
rada İstanbul halkına göstereceğiz.
Ayrım yapmadan, halka hizmeti öncele-
yerek, belediyeyle entegre çalışmanın
güzel örneğini göstereceğiz” ifadelerini
kullandı.

İlginç anlar yaşandı

İmamoğlu’nun Cumhuriyet ve Adnan
Kahveci Mahalleleri’nin birleşim nokta-
sında kurulan kapalı pazar yeri incele-
meleri sırasında ilginç anlar yaşandı.
Alanda bulunan küçük bir kız çocuğu-
nun, İmamoğlu’na yönelik, “Hizmetleri-
niz için size teşekkür etmek ve sarılmak
istiyorum” sözleri gülüşmelere neden
oldu. İmamoğlu, küçük kızın sözlerine,
ona sarılarak karşılık verdi. Haftanın 2
günü pazar yeri, kalan günlerde spor
alanı olarak kullanılacak komplekste,
topla kısa bir deneme yapan İmamoğlu,
kalecilik geçmişine rağmen, basketbola
da başarılı atışlar gerçekleştirebildiğini
ortaya koydu.
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B u hafta çok iddialı bir konu üzerine yoğunlaş-
tım. Daha önce bilgi sahibi olmadığım bir ko-
nuydu: Plastik atık konusu. Beni tanıyanlar

bilir: Edebiyat, kişisel gelişim, gözlemlerim hakkından
deneme ve makale yazıyorum. Peki, neden bu konuya
takılı kaldım. Siyasi gündem, haber gündem, gereksiz
ve çok yoğun. Kendi adıma, memleketimin sorunu olan
bir durum,  Plastik atık ithalatı yasaklanması, sektörle
olan bu sıkıntı niye?  Bilgi sahibi olmak için araştırdım,
buyurun araştırmada edindiğim bilgiler.

Eurostat verilerine göre, Türkiye Avrupa’dan en çok
atık ‘ithal eden’ ülke. İthalat ise bu bağlamda, yurt dı-
şından mal ve hizmet satın almak anlamı dışında, atığın
geri dönüştürülmesi (ya da ortadan kaldırılması) hizme-
tinin belirli bir bedel karşılığında satılması anlamına
geliyor. Katı atık ithalatında lider konumda olan Çin’in
2017’de bu ‘pazar’ dan çekileceğini açıklamasının ar-
dından Türkiye, Avrupa’nın atık ihraç ettiği ülkeler lis-
tesinde hızla yükseldi ve ilk sıraya çıktı.

1 Ocak 2021’de Avrupa’dan sınıflandırılmamış (ka-
rışık) plastik atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ih-
racatı yasaklandı. Türkiye’de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı 2019 ve 2020 yılı başından itibaren katı atık
ithalatına yüzde 80 ve ardından yüzde 50’lik kota sınır-
laması getirdi. Buna karşılık Türkiye’nin plastik atık it-
halatı artmaya devam etti.

Greenpeace Türkiye’nin dikkat çektiği verilere göre,
Türkiye’nin plastik ithalatı 2020 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 13 arttı ve her gün 241 kamyon dolusu
plastik atık Türkiye’ye geldi. Son 16 yılda ise Avru-
pa’dan Türkiye’ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı.

Ülkemiz sanayicileri plastik atık ithalatı yaparak ül-
kemizde yetersiz gelmeye başlayan ayrıştırılmış kaliteli
plastik atık ihtiyacını bu yolla karşılamaya başladılar.

2020 yılı itibariyle baktığımızda Türkiye’nin plastik
geri dönüşüm hacminin 1,2 milyon tona yaklaştığını
okudum. Aynı dönemde ülkemizin plastik hammadde it-
halatı 8 milyon ton, hammadde ihracatı ise 1,3 milyon
ton olarak gerçekleşti. Yurtiçi plastik hammadde üre-
timi ve stok hareketlerini de göz önünde bulundurduğu-
muzda 2020 yılı içerisinde 10,7 milyon ton plastik
mamul üretildiğini söyleniyor. Her ne kadar 10,7 mil-
yon ton içerisinde 1,2 milyon ton çok yüksek bir miktar
gibi gözükmese dahi üretilen plastik mamulün önemli
bir kısmının dayanıklı tüketim mallarında kullanıldığını
ve bu sebeple geri dönüşüm sistemine dâhil olmasının
on yılları bulabildiğini de hesaba katmak gerekirmiş.
Bir diğer önemli konu ise üretime konu olan bu plastik
mamullerin önemli bir kısmının doğrudan bir kısmının
ise dolaylı olarak ihraç edilmesi ve yurt dışına çıkması-
dır. Zaten piyasa ile yapılan raporlama da toplama ay-
rıştırma sisteminden çıkan plastiğin tamamının geri
dönüştürüldüğü düşünülüyor. Tabi burada önemli bir
husus ülkemizde tüketilen tek kullanımlık plastiklerin
ve ambalajların tamamının geri dönüşüm sistemine gi-
rememesidir. Bunun başlıca sebebi ise ülkemizde kay-
nağında ayrıştırma sisteminin kurulamamış olmasıdır.
Kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulması duru-
munda yurt içinde üretilen tüm plastik atığın geri dön-
üştürülmesi mümkün olacaktır.

Atık yönetimi ciddi bir konu, kapsamlı altyapı ve de-
netim mekanizmaları gerektiriyor. Türkiye henüz kay-
nağında ayrıştırma noktasında kendi atığını verimli
kullanamadığı için atık ithalatına da bel bağlamış 
durumda.

Sadece yasaklamak çözüm olabilir mi?  Sektör tem-
silcileriyle bir araya gelinip: kaynağında ayrıştırma sis-
temini kurulması için paydaşlarla ortak projeler
üretilmeli. İnşaat alanında yapılan şirketler birliği gibi
yapılacak projelere finansal olarak kaynak oluşturulabi-
leceğini düşünüyorum.

Güzel ülkemiz çöp olmadan, kaynağında ayrıştırma
sisteminin kurulduğu ve geliştiği güzel günler yaşamak
dileğiyle, mutlu kalın.                                                                                              

ZAYİ İLANI
Nüfus Cüzdan Kimlik Kartımı Kaybettim

Hükümsüzüdür. ŞÜKRÜ AKKÜÇÜK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski görev yeri Beylikdüzü’nde saha incelemelerinde bulundu.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la entegre bir iş birliği içinde olduklarını 
belirten İmamoğlu, “2024 yılına geldiğimizde, İBB olarak dokunduğumuzda bir ilçe ne hale 
gelir, en güzel şekilde burada İstanbul halkına göstereceğiz. Ayrım yapmadan, halka hizmeti
önceleyerek, belediyeyle entegre çalışmanın güzel örneğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı

Gönül DOĞAN
damgaweb@gmail.com

gonulsardogan@yahoo.com

Tüm yönleriyle Türkiye’nin
plastik atık ‘ithalatı’

CALIK’LA IS BIRLIGI
ICINDEYIZ

KENTSEL DöNüSüm EyLEmi
GünGören Tozkoparan
Mahallesi'nde yapılması
planlanan kentsel dönü-

şüm projesi kapsamında, mahalle
sakinlerinden evlerini tahliye etme-
leri istenmişti. Evlerini tahliye etmek
istemeyenler ile polis ve belediye
ekipleri arasında arbede yaşanmıştı.
18 gün önce yıkılması planlanan ev-
lerin temel altyapı hizmetleri kesildi.
Bunun üzerine Tozkoparan Mahal-
lesi sakinleri, saat 15.00'de Güngö-
ren Belediyesi önünde eylem
düzenlemek için bir araya geldi. Va-

tandaşlar, mahkemenin adli tatile
girmeden yürütme kararını tebliğ et-
mesi için eylem yaptı. Eylem sıra-
sında gelen Danıştay'ın yürütmeyi
durdurma kararını mahalle sakinleri
sevinçle karşıladı.

Riskli alan yoktur

Tozkoparan Mahalle sakinlerine
tebliğ haberini veren Avukat Onur
Cingil, “Bu mutlu haberle yanınızda
bulunduğum için çok sevinçliyim.
Bu insanlar uzun zamandır müca-
dele ediyorlar. Biz, riskli olan alanı
değil, rantı bol olan alanı kaybettik-
leri için seviniyoruz. Tozkoparan,
Tozkoparanlıların kalacak. Bugün
buraya kararı tebliğ etmeye geldik.
10 dakikada çözülecek iş için ne zu-
lümler çektik, insanlarımızı kaybet-
tik. Elektriksiz, susuz, doğalgazsız
kalanlar var. Lise ve üniversite sına-
vına mum ışığında çalışan gençleri-
miz var.  Danıştay'a bir dilekçe
vermiştik. Danıştay o dilekçeyi de-
ğerlendirdi. Değerlendirme sonu-
cunda; şu an itibariyle
Tozkoparan'da riskli alan yoktur. Bu
kararla birlikte elektrik doğalgaz su
kesme hakları ortadan kalkmıştır"
dedi. Mahalle sakini Zekican Bakır,
“18 gündür elektriksiz susuz doğal-
gazsız yaşayan insanlara umut ol-
maya çalışıyoruz. Bugün
Danıştay'ın kararını açıklaması için

bir eylem yapmak için gelmiştik.
Ancak, sabah bizden önce hareket
etmişler. Kararın durdurulduğunu
öğrendik. Biz de bu kez bunu tebliğ
etmeye geldikö şeklinde konuştu.

Belediyeden açıklama

Bu arada Güngören Belediyesi'nden
konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bün-
yesinde yürütülen Tozkoparan kent-
sel dönüşüm projesi kapsamında
hak sahiplerine sözleşmeler dahi-
linde boşaltılan alanlarda en kısa
sürede yeni evleri yapılarak teslim
edilecek. Tozkoparan'da hatta 1.
etap tamamlanmak üzere. Oradaki
hak sahipleri noter huzurunda evle-
rini teslim alamaya başladılar. Toz-
koparan'daki kentsel dönüşümde
iddia edildiği gibi bir hak mağduri-
yeti yoktur. Güngören Belediyesi
meclis kararı ile yapılan kira yardım-
ları bin 150 lirandan bin 500 liraya
çıkartılmıştır. Bu kira yardımı evler
tamamlana kadar devam edecektir.
Aynı zamanda taşınan hak sahiple-
rine nakliye yardımı ev bulma des-
teği verilmektedir. Ev bulamayan
hak sahipleri de bulana kadar otel-
lere yerleştirilmek üzere konaklama
giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca
burada kira yardımı alan vatandaş-
ların kentsel dönüşüm için uzun va-
deli faizsiz kredi kullanımı da

bakanlık tarafından sağlanmıştır"
denildi.

Amir hükümler uygulandı

Açıklamada, "Sözleşme yok iddia-
ları tamamen gerçek dışı olup hak
sahiplerine noter huzurunda evleri
teslim edilmektedir. Tozkoparan'da
tamamlanan 1. etaptaki daireler,
sözleşme imzalayanlara noter huzu-
runda teslim edilmeye başlanmıştır.
Devam etmekte olan tahliye alanları
ve yeni yapılacak etaplarda ise
yüzde 85 oranında sözleşmeleri im-
zalanmış durumdadır. Altyapı kesin-
tisi Kentsel dönüşüm yasası
kapsamında alanın tahliyesinin baş-
latılması söz konusu olmuş ve
İBB'ye ait İSKİ, İGDAŞ ile elektrik
dağıtım şirketi BEDAŞ yasanın amir
hükümlerini uygulamıştır. Güngö-
ren Belediyesi'nin bu kesintiler üze-
rinde herhangi bir yaptırımı söz
konusu değildir. Mahkeme Karar-
ları: İdare mahkemelerine 33 adet
yürütmenin durdurulması ve iptal
davası açılmış, bakanlığın savun-
ması ve riskli alandaki mevcut çürük
yapıların teknik raporlarının incelen-
mesinden sonra yürütmeyi dur-
durma kararlarının tamamı
mahkemelerce kaldırılmıştır. Hali
hazırda tahliyeleri engelleyecek bir
mahkeme kararı bulunmamaktadır"
ifadelerine yer verildi.  DHA

Güngören Tozkoparan'da 
kentsel dönüşüm nedeniyle
altyapı hizmetleri kesildi. 

Mahalle sakinleri, Danıştay'ın
adli tatile girilmeden yürütme

kararını durdurması için,
Güngören Belediyesi önünde

eylem için toplandı.
Eylem sırasında gelen
Danıştay'ın yürütmeyi 

durdurma kararını 
mahalle sakinleri sevinçle

karşıladı

Her türlü 
tedbir alındı
Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesi, Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı’ndaki çalışmaları tamamladı.
Toplamda 20 bin metrekare üzerine kurulu
alanda sağlıklı ve uygun şartları oluşturmak
adına çalışan ekipler temizlik, bakım ve alt
yapı gibi tüm gerekli çalışmaları düzenli
olarak titizlikle yürütüyor

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından, Yakuplu Mahallesi
Ambarlı Tır Parkı’nda kuru-

lan Modern Kurban Satış ve Kesim Ye-
ri’nde hazırlıklar tamamlandı. Belediye
ekipleri, kurban bayramı öncesi her-
hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için
ilgili tüm birimleriyle modern donanım-
lara sahip kesim ve satış alanında te-
mizlik, bakım ve hijyen çalışmalarını
titizlikle yürütüyor. Veteriner hekimler
denetiminde kurbanlıkların sergilendiği
Kurban Satış ve Kesim Hizmet Ala-
nı’nda Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile güvenlik
personeli 24 saat hizmet veriyor. Vatan-
daşların tüm ihtiyaçları düşünülerek
hazırlanan alan; 110 çadırlık kurban
satış yeri, otopark, duş kabinleri, kesim
alanları, mescit, büfe ve vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılayacak birçok özel
kulanım alanını içinde bulunduruyor.
Öte yandan Belediye ekipleri tarafından
düzenli olarak temizlik ve ilaçlama ça-
lışmaları yapılan alana girişlerde Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından
kurbanlıkların küpe ve sağlık kontrolleri
de titizlikle yürütülüyor. 

Zabıta kontrol ediyor

Geçen yıl pandemi nedeniyle alınan ön-
lemlerin bu yılda devam ettiğini temiz
ve hijyenik bir kurbanlık alan oluştur-
maya çalıştıklarını ifade eden Beylik-
düzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm
Akülker, “110 çadırda hizmet verdiği-
miz alana yaklaşık 2 bin büyükbaş, 2
bin adet de küçükbaş hayvanın gelme-
sini bekliyoruz. Burada dezenfektan,
maske ve çadır kontrolleri de zabıta
ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Beylik-
düzü Belediyesi Modern Kurban Satış
ve Kesim Alanı İstanbul’un en güzel
kurban alanı diyebilirim. Geçen yıl İs-
tanbul’un en güzel kurbanlık alanı seçi-
lerek bir sertifika aldık. Hanımefendiler,
çocuklar, gençler tüm vatandaşlarımız
buraya gelip istediği gibi kurbanlıklara
bakabilir. Kurbanlık alan her gün dü-
zenli olarak temizlenerek yıkanıyor ve
buradaki gerekli tüm kontroller yine
ekipler tarafından titizlikle sağlanıyor”
açıklamasını yaptı. 

Başkanlar
belli oldu
Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa
Günaydın ve Ak Parti Beylikdüzü Teşkilat
Başkanı Kemal Sır'ın katılımı ile ilçe
binasında teşkilat komisyonu ve mahalle
başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Ak PArti Beylikdüzü İlçe
Başkanı Mustafa Günaydın
ve Ak Parti Beylikdüzü Teşki-

lat Başkanı Kemal Sır'ın katılımı ile ilçe
binasında teşkilat komisyonu ve mahalle
başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Top-
lantı sonunda; Sahil Mahallesi başkanlı-
ğına Ercan Yiğit, Gürpınar Mahallesi
başkanlığına  Mesut Çelik, Dereağzı
Mahallesi başkanlığına İlyas Ören,
Cumhuriyet Mahallesi başkanlığına  Ba-
hadır Arığ, Kavaklı Mahallesi başkanlı-
ğına Ramazan Ofluoğlu ve Marmara
Mahallesi başkanlığına Uğur Çağlayan
olmak üzere toplamda 10 mahalleye 6
başkan ataması yapıldı. Başkan Günay-
dın, kendilerine hayırlı olsun dileklerinde
bulunup yeni görevlerinde başarılar di-
ledi. Teşkilat Başkanı Kemal Sır ise yap-
tığı açıklamada, "Teşkilatlarımızla birlikte
güçlenerek 2023 hedeflerimize hızlı
adımlarla devam ediyoruz" dedi.

En güzel
örnek 

Beylikdüzü
olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la birlikte devam eden
projeleri inceledi. Belediye Başkanı Çalık, İmamoğlu ve İBB’ye Beylikdüzü’ne yapılanlardan dolayı teşekkürlerini sundu. 
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S avunma Sanayi Başkanlığı(SSB) liderliğinde
yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tara-
fından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bay-

raktar AKINCI TİHA(Taarruzi İnsansız Hava
Aracı) Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı(SSB) ve kullanıcı kuvvet-
lere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen
Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde
havalanan AKINCI, 38 bin 39 feet'e (11 bin 594

metre) çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş
bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış
oldu.

25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI

Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu uçuşta 25 saat 46
dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI
Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun
uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7 bin
507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eği-

tim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda
347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

HARP BAŞLIKLI MAM-T İLE 
BAŞARILI ATIŞ

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde
yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli
olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C,
MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri
başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştiri-
len atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmat-
lar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış
testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedef-
leri tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI TİHA, ilk
uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.
Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bay-
raktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yü-
rütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI
TİHA prototipi ile sürdürülüyor. 

BAYRAKTAR TB2 DE REKOR KIRMIŞTI

2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin
planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri
üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları
olan ve Çorlu'ya intikal eden Bayraktar AKINCI S-1
ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri
üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Bay-
kar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde yürü-
tülüyor. BAYKAR tarafından taktik sınıfta milli ve
özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, daha
önce 27 bin 30 feet yüksekliğe çıkarak yine bir rekora
imza atmıştı. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tari-
hinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sı-
caklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim
şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak
uçuş süresi rekoru da kırmıştı.
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BAYKAR tarafından yerli ve
milli imkânlarla geliştirilen
Bayraktar AKINCI TİHA 
(Taarruzi İnsansız Hava Aracı),
resmi heyetlerin önünde
yaptığı uçuşta milli olarak
geliştirilen bir hava aracıyla
ulaşılan en yüksek irtifaya
çıkarak, Türk havacılık 
tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
Gökyüzünde 38 bin 39 feet
(11 bin 594 metre) yüksekliğe
çıkan AKINCI, 25 saat 46
dakika havada kaldı

BAYKAR'DAN yapılan açıklamaya göre, Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yü-
rütülen proje kapsamında, Baykar tarafından
yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar
Akıncı TİHA ilk atış testini de başarıyla tamamla-
mıştı. Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleş-
tiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı
olan Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat al-
tındaki salanlarında Roketsan tarafından milli
olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet
MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T
akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı
uçuş test kampanyasının ilk uçuşu Akıncı PT-3 ile
17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı
ikinci test uçuşu yapılırken, bugün ise ilk atışlar
gerçekleştirilmiş oldu. Baykar Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan
Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yöneti-
len test sırasında Akıncı TİHA'dan lazer hedef-
leme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan
cansız test mühimmatlarının 3'ü de tam isabetle
hedefleri vurmayı başardı. Bayraktar Akıncı Tİ-
HA'nın ilk atış testine projeye liderlik eden Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir'in yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk
Bayraktar da katıldı. Test için Akıncı Uçuş Eğitim
ve Test Merkezi'nde bulunan Roketsan ekibine ise
Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Faruk Yiğit ile Roketsan Genel Müdürü Murat
İkinci liderlik etti. Atış testi için havalanmadan
önce apronda bekleyen Bayraktar Akıncı PT-3
TİHA'nın kanat altında bulunan ve ilk kez atıla-

cak MAM-T mühimmatı, Prof. Dr. İsmail Demir,
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Roket-
san Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk
Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile
projede görev alan Baykar ve Roketsan ekipleri
tarafından imzalandı.

MAM-T ilk kez kullanıldı

Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk atış testi geliştirilen
mühimmatlar tarafında da bir ilke sahne oldu.
Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen
MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni
üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha
yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-
T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedef-
lere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat
ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı plat-
formlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda
30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araç-
lar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanıla-
biliyor. Bayraktar Akıncı TİHA, ilk uçuşunu 6
Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Çorlu Hava Mey-
dan Komutanlığı'nda bulunan Akıncı Uçuş Eği-
tim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri,
3 adet Bayraktar Akıncı TİHA prototipi ile sürdü-
rülüyor. Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleşti-
rilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA
projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üre-
tim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu ta-
mamlanan Bayraktar Akıncı S-1 ise geçen
günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çor-

lu'ya intikal etti. Seri üretim modellerinin enteg-
rasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge
ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Robot uçak

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazı-
lım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot
uçak Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi
görev yapıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bay-
raktar Akıncı TİHA, 400 kilogram dahili ve 950
kilogram harici olmak üzere toplam 1.350 kilo-
gram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana
çıkıyor. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla
20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı
platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 ye-
dekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş gü-
venliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi
sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev
icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi
atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı ola-
cak. Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK/SAGE
ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmat-
lar MAM-T, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-
UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83,
Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan,
Bozdoğan, NEB, SOM füzelerini kullanabilecek.
F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleşti-
recek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kıs-
mında bulunacak milli üretim AESA radarı ile
yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak.
Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava
mühimmatları ile harekat icra edebilecek.
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SPOR
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Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının sorumluları ve Usame Bin Ladin için girildiğini iddia eden Biden,
“Afganistan'daki görevimiz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en
güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı” dedi

T aliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini be-
lirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece
ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden

tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük" ifadesini 
kullandı.

Oğlunuzu gönderir misiniz?

Biden, çekilme kararını savundu. 20 yıllık işgalden sonra Af-
ganistan'da daha fazla kalmanın işe yaramayacağını ifade
eden Biden, şöyle devam etti: "Daha kaç bin Amerikalı kızı
ve erkeği riske atmaya razısınız. Orada daha ne kadar kal-
malarını isterdiniz. Zaten 20 yıl önce anne ve babası Afga-
nistan'da savaşan askerlerimiz var şu an orada. Onların
çocuklarını da torunlarını da gönderir misiniz? Kendi oğlu-
nuzu veya kızınızı gönderir misin? 20 yıl sonra, Afgan Ulu-
sal Güvenlik ve Savunma Kuvvetlerini eğitmek ve
donatmak için harcanan bir trilyon dolar, öldürülen 2 bin
448 Amerikalı, yaralanan 20 bin 722 asker ve akıl sağlığında
görülmemiş bir travma ile eve dönen binlerce askerden

sonra yeni bir nesli, farklı bir sonuca ulaşmak için makul bir
beklenti olmadan Afganistan'a savaşa göndermeyeceğim.
Amerika Birleşik Devletleri, bugün karşı karşıya kaldığı teh-
ditleri karşılaması gerekirken 20 yıl önceki politikalara bağlı
kalmayı göze alamaz."

Afganistan'ın arkasında durduk

Biden, hiçbir ülkenin ABD kadar Afganistan'ın arkasında
durmadığını ifade ederek "Ancak 20 yıllık deneyimimiz bize
gösterdi ki ve şu andaki güvenlik durumu da bunu doğrulu-
yor, Afganistan'da bir yıl daha savaşmak, orada sonsuza
kadar kalmanın tarifinden başka bir şey olmayacak" dedi.
Biden, Afganistan ve Kabil'in Taliban'ın eline düşmesinin
kaçınılmaz olduğuna yönelik değerlendirmelerin sorulması
üzerine ise Afgan güçlerinin, ülkeyi savunabileceğini iddia
etti. Afgan liderlerinin bir araya gelmesi ve hükümeti ayakta
tutacak kapasiteye sahip olmaları gerektiğini ifade eden
Biden "Soru şu ki bunu yapacak türden bir uyum oluştura-
caklar mı?" ifadesini kullandı.

YAKTILAR YIKTILAR
SİMDİ GİDİYORLAR!

ABD'nin Afganistan işgalinin, Vietnam Savaşı'na benzetildiği bir
soruya ise Biden "Taliban, Kuzey Vietnam Ordusu gibi değil.
Bunlar, yetenek açısından uzaktan yakından karşılaştırılamazlar."
yanıtını verdi. Vietnam'da 1975'te ABD Büyükelçiliğinin çatısın-
dan insanların helikopterlerle ülkeden çıkarılmaya çalışılırkenki
görüntüleri hatırlatan Biden, "Afganistan'dan ABD Büyükelçiliği-
nin çatısından insanların taşındığını göreceğiniz hiçbir durum ol-
mayacak, bu kesinlikle karşılaştırılabilir bir durum olmayacak"
diye konuştu. Çekilmeyi,
bir "görev tamamlandı"
şeklinde duyurmaya-
caklarını belirten ABD
Başkanı Biden; görevin,
El Kaide çökertilip,
Usame Bin Ladin öldü-
rülürken tamamlandı-
ğını vurguladı.

TALiBAN, ViETNAM 
ORDUSU GiBi DEĞiL

Delta planları
alt üst etti
Delta varyantının yayılmaya devam etmesi üzerine
BioNTech ile aşı üreten Pfizer'dan bu konu ile ilgili
yeni bir açıklama geldi. Şirket hem yeni aşı planını
duyurdu hem de klinik testler için tarih verdi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-
19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koro-
navirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve

'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka
sayılarını artırmaya devam ediyor. Dünya genelinde
vaka sayıları artmaya devam ederken bilim insanları
bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip
Delta varyantını gösteriyor. BioNTech ile aşı üreten
Pfizer'dan bu konu ile ilgili çok konuşulacak bir adım
atıldı. Şirket yaptığı açıklama ile Delta ile mücadele
kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açık-
lamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güç-
lendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

1 yıl içinde takviye aşı

Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay
içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza
ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara
Ağustos ayında başlamayı planlıyor. Şirketten yapılan
yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay
sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede bas-
kın varyant haline geldi' denildi. Aynı açıklamada 'Bu-
güne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına
dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde
üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel
olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer 
verildi.

Hangi aşı Delta'ya kaşı etkili? 

Yapılan son araştırma ile Pfizer-BioNTech aşısının
Delta'ya karşı koruyuculuk oranı düşürüldü. İsrail hü-
kümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı
olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı. Ancak Reu-

ters'ta yer
alan bilgiye
göre, İsrail,
yeni enfeksi-
yonları ve
semptomatik
vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının
etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede
hâlâ oldukça etkili.

4 belirtiye dikkat!

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bu-
lundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta
varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor
reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını

belirtti. Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve ya-
kalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı ka-
nıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir
uyarı geldi. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan
araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-
19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen
ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı. İngiliz
Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak
size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yaka-
lanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

Vlademir Putin
yasağı kaldırdı
Rusya, Mısır’a yönelik charter uçuşlarla ilgili 
yasağı sonlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre,
2015’te Mısır’a charter uçuşlara yönelik yürürlüğe
koyulan yasak iptal edildi.

31 Ekim 2015'te Mısır'ın Şarm eş-
Şeyh şehrinden St. Petersburg'a giden
Rus yolcu uçağı, Sina yarımadasına

patlama nedeniyle düşmüştü. Uçakta bulunan
224 yolcunun tümünün hayatını kaybettiği olay
sonrasında Rusya Mısır'a yönelik tüm uçuşları
durdurmuştu.

Ne olmuştu? 

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda 224 kişiyi
taşıyan Rusya merkezli Metrojet Havayolları'na ait
Airbus A-321 tipi yolcu uçağı 2015 yılında düş-
müş, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatını
kaybetmişti. Kazanın ardından Rusya ve Mısır
arasında karşılıklı olarak uçak seferleri durdurul-
muştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
2018 yılında ise sadece Mısır’ın başkenti Kahire ve
Rusya’nın başkenti Moskova arasında karşılıklı
uçuşların başlatılmasına yönelik kararname
imzalamıştı.

Yangında 
52 kişi öldü

31 Ekim Bangladeş'in başkenti Dakka
yakınlarında bulunan bir gıda fabrika-
sında büyük çaplı yangın çıktı. Yan-

gında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'den
fazla kişi yaralandı. Bazı işçiler üst katlardaki pen-
cerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı.
Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açık-
landı. İşçilerin yakınları fabrikanın önünde topla-
nırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama
henüz yapılmadı. Öte yandan, yangını sündürme
çalışmaları devam ediyor

İLAN
İstanbul Anadolu 

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1411656)

ESAS NO : 2021/264 
KARAR NO : 2021/375

1-DAVANIN KABULÜ İLE; Bursa ili, Orhaneli İlçesi,
Dağgüney Mahallesi/Köyü, Cilt No:15, Hane No:22,
BSN:13'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Lütfiye
kızı,10/08/1978 doğumlu, 33841183472 T.C. kimlik 
numaralı Gülnaz Maral'ın "Maral" olan soyadının
"Mutlu" olarak değiştirilmesine, nüfusa bu şekilde kayıt
ve tesciline, karar verildiği ilan olunur. 

15 kişiye gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Jovenel
Moise, 7 Temmuz’da sabaha karşı
evinde öldürüldü. Haiti Ulusal Po-

lisi, 13’ü Kolombiyalı olmak üzere 15 şüpheli-
nin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan
polisle 4 şüpheli arasında çatışma çıktığı, şüp-
helilerin etkisiz hale getirildiği ve silahlarına el
koyulduğu duyuruldu. Polis açıklamasında, 9
şüphelinin arandığı belirtildi. Haiti Ulusal Po-
lisi Genel Müdürü Leon Charles, halkı adaleti
kendilerinin aramaması çağrısında bulunarak,
sadece suikastı gerçekleştirenlerin adalete tes-
lim edilmesi için yardımcı olmalarını istedi.
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S ilivri İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün girişimleriyle
Silivri Yolçatı Mahallesin-

deki harabe okul yenilenerek ye-
niden çocukların kullanımına
açıldı. Dün gerçekleşen açılışa
Milli Eğitim Bkanı Ziya Selçuk,
İstanbul Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, MHP
Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın,
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü
Zekeriya Artar, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. 

Masallar kültürümüzle
tanıştırıyor 

Anadolu Masallar Projesi ile ilgili
açılışta konuşan Bakan Selçuk,

Türkiye genelinde yaklaşık 300
bin öğretmenin  masal anlatıcılığı
sertifikası aldığını söyledi. Masal
anlatmanın, Anadolu'nun kökle-
rine inmenin çok önemli  oldu-
ğunu vurgulayan Selçuk
konuşmasında şu ifadeleri kul-
landı:  UNESCO Milli Komis-
yonu ile beraber hayata
geçirdiğimiz bu masal evleri pro-
jesi tüm Türkiye'de inanılmaz bir
yankı buldu. Bu yankı sonucunda
da çok sayıda masal okulumuz
hayata geçti. Asıl memnuniyet
duyduğum bir diğer nokta ise öğ-
retmenlerimiz bu işe çok sahip
çıkması ve masal anlatıcılığı serti-
fikasına başvurmaları.  Masal an-
latmanın ne kadar değerli

olduğunu biliyoruz. Çocukları
hayata davet etmeden önce, ha-
yallere davet etmek lazım. Hayal-
lere davet etmenin en kısa ve
kolay yolu da masallardır. Ço-
cuklarımızı masallarla tanıştır-
mak aslında onları kültürler
tanıştırmanın en doğal yoludur.
Bu şekilde 2023 eğitim vizyonu-
nun ana hedeflerinden birine yol
açmış oluyoruz' dedi.

Önemli misyonu var 

İstanbul Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı da çocukların yeni
değerler edinmelerini temin eden
ve yaratıcılıklarını destekleyen çok
önemli bir işleve sahip masalların
çocukların duygularını geliştirme-

nin yanı sıra onların zihinlerini
büyüten bir aktivite olduğunu be-
lirtti. Öğretmenlerin, öğrencilerin
öğrenmelerini ateşleyebilmek için
onları çok yönlü ve farklı ortam-
larla karşılaştırmaları gerektiğini
düşündüğünü dile getiren Yazıcı,
"Öğrenme ortamlarının çeşitlen-
dirip zenginleştirirken kullandığı-
mız yöntem ve teknikleri de
argümanları da bu boyutta farklı-
laştırmaya gayret ederiz. Bu ne-
denle masal okullarımızın ve
masalın biz öğretmenler için de
aslında çocuklarımızı çok yönlü
geliştirmemiz ve kendi kültürü-
müzden de yararlanarak yetiştir-
memiz için önemli bir misyon
üstlenecek." diye konuştu.

1310 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Silivri Yolçatı Mahalllesi'nde yıllardır harabe halinde duran okula Milli
Eğitim Bakanlığı sahip çıktı.  'Çocukları hayallere davet etmek lazım' diyen
MEB Bakanı Ziya Selçuk dün Silivri Anadolu Masal Evi'nin açılışına katıldı

Bakan Selçuk, Anadolu Masalları
Silivri Masal Evi'ni gezdi ve çocuk-
ların masal etkinliğine katıldı.
Çocukların tekvando gösterisinin
izleyen Selçuk, ok atan çocuklarla
sohbet etti, kendisine hediye edilen
yay ve oku aldı. Selçuk, küçük ço-
cuklarla da oyun oynadı. Anadolu
Masal Evi'nin açılışı sonrası Silivri
depreminde hasar gören ve yeni-
den yapılan  Çeltik İlkokulu da ziya-
ret edildi. . Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz günün anısına
Bakan Selçuk'a TÜRAM'da yetiştiri-
len Silivri ürünlerini takdim etti. 

ÇELTİK 
İLKOKULU’NU 

ZİYARET 
ETTİLER

Harabeden 
maSal eVİ’ne
Harabeden 
maSal eVİ’ne
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Harabeden 
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Harabeden 
maSal eVİ’ne
Harabeden 
maSal eVİ’ne
Harabeden 
maSal eVİ’ne
Harabeden 
maSal eVİ’ne
Harabeden 
maSal eVİ’ne

Türk Sineması arşivi yok oluyor
Türkiye'de yayınlanan neredeyse tüm filmlerin arşivinin bulunduğu Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma
Merkezi için istenen deprem risk analiz ve filmlerin mevcut durumuna ilişkin raporlar açıklandı. Arşivdeki filmlerin mevcut 
durumuna ilişkin raporda,' Mekanlar koleksiyonların saklanmasına yönelik uygun depolama şartlarına uygun değildir' denildi

İçerİsİnDe yaklaşık 100 bin
film, 2 bin envanter kaydı tutul-
mamış film, çok sayıda film afişi,

yönetmenlere ait çekim senaryoları ile kişisel
eşyalarının ve sinema ekipmanlarının bu-
lunduğu Balmumcu'daki Prof. Sami Şeke-
roğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma

Merkezi için, bağlı bulunduğu Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden deprem
risk analiz ve arşivdeki filmlerin durumuna
ilişkin raporlar hazırlanması istendi.

İBB'den tedbir uyarısı 

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi Beton Elemanları ve Hazır Beton
A.Ş.(İSTON) tarafından hazırlanan ra-
porda, "Zemin kat kolonlarında donatıda
korozyon oluşmuş ve pas payını geçerek,
korozyon çatlakların oluşmasına sebep ol-
muştur. Bina 2018 Türkiye bina deprem yö-
netmeliği şartlarını sağlamamaktadır.
Gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ederiz"
tespitleri yapıldı.

Şartlar uygun değil

Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri
Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Si-
nema Genel Müdürlüğü ve TRT'den uz-
manların katılımıyla arşivdeki filmlerin
mevcut durumuna ilişkin hazırlanan ra-
porda ise, 'Mekanlar koleksiyonların saklan-
masına yönelik uygun depolama şartlarına
haiz değildir. Filmlerin muhafaza edildiği
alanlar, mevcut haliyle filmlerin korunma-
sına uygun ısı ve nem koşullarını sağlama-
maktadır. Ortam koşullarının uygun
olmaması karanlıkta paslanmayı, küflen-
meyi körüklemiş durumdadır. Film depola-
rında yangın algılama ve söndürme sistemi
bulunmamaktadır' tespitlerine yer verildi.

Aslında koruma kurumu 

Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon
Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü

Animasyon Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi
Başak Ürkmez "Bizim arşivimiz ulusal
arşiv niteliğinde olan bir arşiv. Türki-
ye'nin filmlerinin neredeyse yüzde 90'ı bu
arşivde saklanıyor.
Yaklaşık 100 bin film var. Envanteri çıka-
rılmamış yaklaşık 2 bine yakın filmimiz
var. Her ülkenin ulusal film arşivleri var-
dır. Burası da Türkiye'nin ulusal film ar-
şivi. Merkezimizde film yapımcılarının,
Kültür Bakanlığı'nın, Genel Kurmay Baş-
kanlığı'nın ve çeşitli kurumların filmleri
var. Eser sahipleri istediğinde veriyoruz.
Onlar dijitalleştiriyorlar ya da kanallarda
gösterim gerçekleştiriyorlar. Burası bir
koruma kurumu aslında' dedi.

Arşivimizi saklamalıyız 

Başak Ürkmez "İklimlendirme koşulları
yeniden sağlanmalı. Bunu dünyada
bütün ülkeler nasıl saklıyorsa biz de 
arşivimizi iyi bir şekilde saklamalıyız. Bu-
radaki film arşivinin de raporunun çıkar-
tılmasını istedik. Biz, filmlerin durumu ne
halde bilmek istedik. Bu raporlarla, arşi-
vin uluslararası standartlarda olmadığını,
bir an önce bu standartlara getirilmesi
gerektiğini yoksa bütün ulusal filmlerimi-
zin yok olacağını öğrendik" şeklinde ko-
nuştu. 

Perdeler
açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin
salgın döneminde zor zamanlar geçiren
özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi
çerçevesinde, bu hafta sonu açık alanlarda
ve İBB Kültür Merkezlerinde tiyatro
sanatçıları seyircisiyle buluşuyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın dü-
zenlediği etkinlikler bugün ve yarın
Kadıköy Yoğurtçu Parkı, Beylikdüzü

Yaşam Vadisi ile İstanbul’un iki yakasında yer
alan 10 İBB Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İstanbul’da parklarda, İBB Kültür Merkezleri’nde
perdeleri açarak, aylar sonra tiyatro sanatçılarını
alkış sesleri ile buluşturmayı amaçlayan projenin
ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Pendik Kaynarca
ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda yapılmıştı. İBB
Kültür Merkezleri’nde bu hafta sonu başlayacak
oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından
31 Temmuz- 22 Ağustos tarihleri arasında her
hafta devam edecek. Tiyatroseverler, bayram tatili
boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15
Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün 2
farklı oyun olmak üzere toplamda 22 oyun, İBB
Kültür Sanat YouTube kanalından yayınlanacak.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun programları bu
akşam ve yarın akşam saat 21.00’de başlayacak. 

Kemer işlemeli
mezar taşı 
bulundu 
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu 
Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve
restorasyon çalışmalarında ilk kez 
kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi.

Dünyanın en büyük Türk İslam
mezarlığı olma özelliği taşıyan
alanda; Kaymakamlık, Ahlat Müze

Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı
Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası
Yaşatma Derneğince yürütülen Tarihin Görgü
Tanıkları Ayağa Kalkıyor projesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin-
den akademisyenlerce mezarlıkta yürütülen kazı
ve restorasyon çalışmalarında ilk kez tespit edi-
len sivri kemer işlemeli mezar taşı, alandaki
1800 nitelikli taşın arasında en farklı örnek ola-
rak dikkati çekiyor. Kazı Başkanı Dr. Öğretim
Üyesi Mehmet Kulaz, restorasyon ve liken te-
mizliğiyle gün yüzüne çıkan mezar taşının İl-
hanlı dönemine ait ve 1275 tarihli olduğunu
söyledi. Kulaz, bölgede yürüttükleri çalışma-
larda farklı durumlarla karşılaşabildiklerine dik-
kat çekti. Kulaz "Kemerli bir taş tespit ettik.
Ustası Üveys Bin Ahmet. Hem babası hem de
oğlu aynı şekilde mezar taşı ustası olarak çalış-
mış kişiler. Mezarlıkta bunların ortaya koyduğu
birçok mezar taşı bulunmakta. Bu taş ünik ya-
pısı, devasa özelliği, süslemeleri ve kemerli yapı-
sıyla öne çıkıyor" dedi. 

Bölgede 10 bin mezar taşı var 

Kemerli taşı aynı zamanda projenin yüzü olarak
da değerlendirmek istediklerini belirten Kulaz
'Bu taş Selçuklu Mezarlığı'nda kemerli diyebile-
ceğimiz tek taş özelliğinde. Mezar Türkme-
noğlu Muhammed'e ait. Üveys Bin Ahmed'in
babası Ahmet Bin Müzeyyin ve oğlu Asil Bin
Üveys de mezarlıktaki birçok mezar taşını işle-
yen ustalardandır. Bu nedenle mezar taşı ol-
dukça değer kazanıyor" diye konuştu. Bölgede
yaklaşık 10 bin mezar taşı olduğunu anlatan
Kulaz, 'Proje kapsamında 100 taşı liken temiz-
liği, basit restorasyon, düzeltme, epigrafik
çözüm ve benzeri işlemlerle ele alacağız. Şim-
diye kadar çalışmalarımız olumlu devam ediyor'
ifadelerini kullandı. 

MEB ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından hayata geçirilen “Anadolu Masalları Projesi” kapsamında; İstanbul’un Avrupa 
Yakası’ndaki ilk masal evi olan Silivri Anadolu Masal Evi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün
sabah yapılan antrenmana ısınma hareket-
leri ile başlandı. Daha sonra interval koşular
yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15
dakika 11’e 11 çift kale oyun oynandı. An-
trenman, soğuma hareketlerinin ardından
tamamlandı. Günün akşamüstü yapılan
ikinci antrenmanında ilk olarak ısınma hare-
ketleri gerçekleştirildi. Devam eden bölümde
teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Ana kı-
sımda ise 2x15 dakika 9’a 9 taktik oyun oy-
nandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin
ardından tamamlandı.

47'nci yıl pastası

Günün ikinci antrenmanı öncesinde sarı-
kırmızılı kulübe ilk imzasını 8 Temmuz
1974'te atan Fatih Terim’in Galatasaray’a
katılmasının 47'nci yıl dönümü için oyuncu-
ların hazırladığı pasta kesildi. Teknik direk-
tör Fatih Terim, bu jestten dolayı
teşekkürlerini iletirken oyuncularına bir ko-
nuşma yaptı. Galatasaray, yeni sezon hazır-
lıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı
antrenmanla sürdürecek. Florya Metin Oktay
Tesisleri’nde yapılacak idmanda Galatasaray
Üniversitesi veya Galatasaray Lisesi’nden
2021 yılında mezun ve en az bir doz Covid-
19 aşısını tamamlayan 18 yaş üstü gençlerin,
futbol takımının misafiri olarak tribündeki
yerlerini alacağı duyuruldu. DHA

Galatasaray
taktik çalıştı

MUSABAKALARA
CIKMAYACAGIZ!
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taleplerimi-
zin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz
önüne alınarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz" denildi.

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2021, 10
ülkeden 16 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden
ve çeyrek finale kalan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, UEM 2021
playoff’unda Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped ile karşılaşacak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1411628)

DANA ETİ SATIN ALINACAKTIR
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE DANA ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2021/375385
1-İdarenin
a) Adresi :Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi :isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :800 Kg Dana Antrikot, 50 Kg Dana Assado, 1500 Kg Dana Bonfile, 

5000 Kg. Dana Döş, 6500 Kg Dana Kısa But, 200 Kg Dana Kol ve 
2000 Kg Dana Kontrafile alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra et ürünleri 120 gün içerisinde 

peyderpey teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Belediye Başkanlığı (Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere 

Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :02.08.2021 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan Ma-
hallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

K ulüpler Birliği tarafından ya-
pılan açıklamada, "Türkiye
Futbol Federasyonu tarafın-

dan alınan kararların ve yapılmakta
olan uygulamaların yeniden gözden
geçirilerek, bu hususlarda alınmış
kararlardan imzası bulunan kulüple-
rimizin talebi doğrultusunda geri
dönülmesi ve yine kulüplerimizin is-
tekleri doğrultusunda yeniden karar
alınması talebimizi bilgilerinize su-
narız. TFF ile yayıncı kuruluş ara-
sındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden
ötürü sözleşmenin sürekli tadil edile-
rek kulüplerimizin her sene finansal
zarar görmesi, Merkez Hakem Ku-
rulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim ku-
rullarının atama ve işleyişleri,
yabancı oyuncu sayısındaki kulüple-
rimizin taleplerinin göz ardı edilmesi
ve Kulüp Lisans Talimatı kriterleri-
nin ülkemiz gerçekleri dışında kal-
ması, Türk futbolunun
sürdürülebilir olmasını artık imkan-
sız kılmıştır" denildi. 

Onayımız alınmalı

Açıklamada, Kulüpler Birliği Vak-
fı'nın uygunluğu olmadan TFF'nin
alacağı kararların kabul edilmeye-
ceği belirtilerek, "Yayın ihale süreci-
nin dünyada başarılı
örneklerinde olduğu gibi tara-

fımızca yapılması ve yönetilmesi ge-
rekliliğini öngörmekteyiz. Bu ne-
denle yayın ihalesinin tüm
süreçlerinde Kulüpler Birliğinin ona-
yının aranmasını talep ediyoruz. Ay-
rıca gerek Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi gerekse Kamu Denetçi-
ler Kurumunun tavsiye kararı doğ-
rultusunda; Türk futbol yargı
sisteminin bağımsız ve genel kurul
tarafından seçilerek oluşturulması,
MHK'de liyakatın esas olması, sis-
temle alınan kararların şeffaf olması,
yabancı oyuncu sayısında alınan ka-
rardan ivedilikle geri dönülmesi,
Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin
pandemi koşullarının oluşturduğu
etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğ-
rultusunda yeniden oluşturulması,
daha önce Kulüpler Birliği olarak
başkanlığınıza ilettiğimiz ve cevap
alamadığımız ya da olumsuz cevap
aldığımız tüm resmi başvurularımı-
zın yeniden değerlendirilmesi talep-
lerimizi bilgilerinize arz ederiz. Bu
taleplerimizin kabul görmemesi ha-
linde, Türk futbolunun sürdürülebi-
lirlikten uzak olacağı gerçeği göz
önüne alınarak aşağıda imzası olan
kulüpler olarak müsabakalara çık-
mama dahil tüm seçenekleri değer-

lendireceğimizi bilgilerinize arz
ederiz" ifadeleri kullanıldı. DHA

YENİ BAŞKAN AĞAOĞLU
Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda
yapılan oylama neticesinde başkan seçilen Trab-
zonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı-
nın tamamlanmasının ardından eski başkan Ahmet
Nur Çebi ile açıklamalarda bulundu. Ağa-
oğlu'nun Türk futboluna faydalı olacağını
kaydeden Çebi, "Yaklaşık 6 ay önce bütün
arkadaşlarımın isteğiyle gelmiş olduğum
bu görevden bugün kendi isteğimle ayrılı-
yorum. Genel kurulda aldığımız karar ge-
reği seçilen yönetim kurulunun seçtiği
başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dur. Hayırlı,
uğurlu olsun. Türk futbolunun çok zor dö-
nemden geçtiği bir süreci daha önce Meh-

met Sepil omuzlarında taşıdı. Bundan sonra da
Ahmet Ağaoğlu'nun taşıyacağına ve başarılı olaca-
ğına inanıyoruz. Benim 6 ay başkanlık yaptığım dö-
nemde, pandeminin ağır şartlarıyla mücadele

edilen bu dönemde yayıncı kuruluşla olan
sorunların çözülmesiyle ilgili bir süreç ya-
şadık ve halen devam ediyor, epey yol
alındı. Spor yasasıyla ilgili, yabancı sayı-
sıyla ilgili çok çalışma yapıldı. Bazıları çö-
züldü, bazıları çözülemedi. Bu süreci
bundan sonra Ağaoğlu'nun tamamlayaca-
ğına, Türk futboluna faydası olacağına
inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hayırlı,
uğurlu olsun" diye konuştu. 

Bahçeşehir çeyrek finalde

Üniversiteler arası düzenlenen
Avrupa şampiyonası UEM 2021,
rekor bir katılım ile 16 ülkeden 857
üniversiteyle grup elemeleri şek-
linde başlamıştı. 64 takım ve 320
oyuncunun ter döktüğü ‘University
Esports Turkey Turnuvası’nın şam-
piyonu olan Bahçeşehir Esports
Red Dragons takımı, katıldığı Av-
rupa turnuvasında da grup lideri
olarak playoff’lara yükseldi. D gru-
bunda Avrupa üniversitelerine
karşı mücadele veren ekip, oyna-
dığı 8 maçın 7’sini galip tamamla-
yarak çeyrek finale yükseldi. Takım,
çeyrek finalde Birleşik Krallık tem-
silcisi Bristol Whipped takımıyla

karşılaşacak. Dijital ortamda oyna-
nacak turnuva, grup elemelerinin
ardından 10 ülkeden 16 takım ile
gerçekleştirilecek.

Hedef şampiyonluk

Bahçeşehir Esports Red Dragons
ile Bristol Whipped takımı ara-
sında oynanacak maç, 11 Temmuz
Pazar günü saat 13:00’da
twitch.tv/UniEsportsTR adresin-
den yayınlanacak. Bahçeşehir Es-
ports Red Dragons, İngiliz rakibine
karşı başarılı olursa, 17-18 Tem-
muz tarihlerinde gerçekleştirilecek
yarı final ve final maçlarında Av-
rupa şampiyonluğu için ter döke-

cek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl-
larda 2 kez Leaguge of Legends
Türkiye şampiyonu olan Bahçeşe-
hir Üniversitesi LoL takımı, 2018
yılında Avrupa Üniversitelerarası
Espor Şampiyonası’nda (UEM)
Türkiye’yi temsil ederek Avrupa
şampiyonu olmuştu. Takım, fi-
nalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış
rakibine büyük bir üstünlük kura-
rak turnuvayı tamamlamıştı. Ekip,
Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya,
Hollanda, Büyük Britanya ve İs-
panya gibi güçlü ülkelerin veda et-
tiği turnuvada, şampiyonluğu elde
etmiş ve Avrupa şampiyonu
olmuştu. DHA



ESAS NO : 2020/135 Esas
KARAR NO : 2021/256
Davacı GAMZE GÜROL aleyhine mahkeme-
mizde açılan Nüfus (Ana-Baba Adının 
Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının 
yapılan açık yargılaması sonunda;
1-Davanın KABULÜNE,
2-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mah./ Köyü, Cilt
No:40, Hane No:659 BSN 9 da nüfusa kayıtlı,
17378307310 T.C. Kimlik Nolu davacı Ahmet ve
Hatice kızı 23/08/1969 doğumlu Gamze Gürol'un
Nüfus hanesinde yazılı anne adı "HATİCE"'nin
TERKİNİ ile davalı Kastamonu ili, Cide İlçesi,
Başköy Mah/Köyü, Cilt Not: 15, Hane No: 43
BSN 28'de kayıtlı 40972611842 T.C. Kimlik 
numaralı Ali ve Halime'den olma 04/03/1948 
doğumlu "HAÇCE Muştu'nun" Gamze Gürol'un
annesi olarak Nüfusa kaydına TESPİT ve TESCİ-
LİNE,  karar verildiği ilan olunur. 22/05/2021

İLAN
İstanbul Anadolu 

23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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Ü lker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor
Kompleksi 1907 tribününde gerçekleştiri-
len imza törenine Fenerbahçe Spor Ku-

lübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Genel
Sekreteri Burak Kızılhan, Puma Türkiye Genel
Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün yö-
netim kurulu üyeleri katıldı.

Daha da heyecanlıyız

Yeni iş birliğinden dolayı çok memnun ve heyecanlı
olduklarını vurgulayan Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç, "Çok uzun bir iş birliğinden sonra
yeni bir markayla bir serüvene giriyoruz. Umuyo-
ruz ki hayırlı uğurlu olur. 30 küsür senedir süren bir
iş birliğine son verdik. Fenerbahçe, Türkiye’nin
belki de en önemli markası. Ateşli bir taraftarı var.
Sadece forma markalarını değil iş birliği yaptığı
tüm markaları da büyüten bir kulübüz. Forma-
mızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya
da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet ka-
zanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yö-
netim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar
kullanmayacağız. 19 Ağustos’ta çıkacak forma-
mızda farklı bir yaklaşım olacak. Yeni iş birliğinden
çok çok memnunuz. Ticari açıdan da daha yüksek
bir kazanım olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var.
Ben bunu sağlıklı olarak görüyorum. Onların da
bizi tanıması açısından bu süreyi yeterli gördük.
Artık forma işi eskisi gibi değil. Eskiden mart, nisan
aylarında formalar gelir ve sezon açılışında hazır
olurdu. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da
şimdiden kararlaştırdık. Bu sezon formaları için he-
yecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da he-
yecanlıyız. Formalardan çok memnunuz. Umarım
bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin ha-
yırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı.

Biz bir semt takımıyız

Başkan Ali Koç, formaların dizayn sürecine de de-
ğinerek, “Dizayn süreci enteresan bir süreç. Spon-
sorumuz dizayn ekibini 2 hafta yolluyor, stadı,
Kadıköy’ü geziyor ve biz onlara bilgi veriyoruz.
Daha sonra formayı çiziyorlar ve 2-3 örnek getiri-
yorlar. Biz de yapmak istediğimiz değişiklikleri söy-
lüyoruz ve daha sonraki adımların ardından forma
ortaya çıkıyor. Biz bir semt takımıyız. Bunu içselleş-
tirmeleri çok önemli. Bundan sonra da böyle ola-
cak” diye konuştu.

Karlı bir anlaşma

Anlaşmanın maddi detayları ile ilgili gelen soruya
ise başkan Koç, “Şartları çok farklı. Markalar, belli

bir bedel ödüyorlardı satıştan bağımsız. Bizim gel-
diğimizde o kaldırılmıştı. Türk Lirası’nın devalüas-
yonundan dolayı ülkemizde sattığı formaları başka
ülkelerde sattığından çok daha farklı bir tablo or-
taya çıkıyor. Bence yaptığımız anlaşma, para akışını
pozitif yönde etkileyecek. Fenerium’u pozitif an-
lamda etkileyecek bir akış söz konusu olacak. Bir
evvelki anlaşmamızdan çok daha karlı olduğunu
söyleyebilirim” cevabını verdi. Başkan Ali Koç, Fe-
nerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın forma spon-

sorluğu anlaşmanın sona erdiğini ve bu sezon
kendi tasarladıkları formalar ile parkeye çıkacakla-
rını vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Koç, “Bu sene kendi dizaynlarımızı yapıyoruz.
Önümüzdeki sezon için görüşmelerimiz sürüyor.
Basketbol branşına ilgilenen markalar var. Basket-
bol formalarına olan ilgi ile futbol formalarına olan
ilgi mukayese edilemez. Ekibimiz ile Sertaç bey çok
iyi çalıştı. Bu sezon basketbolda çok farklı formala-
rımız olacak” açıklamasında bulundu. DHA

Kariyerinizin kıymetini bilin!
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda sürdüren 
Fenerbahçe’de, teknik direktör Vitor Pereira’dan oyuncularına reaksiyon talimatı geldi

hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Fe-
nerbahçe’de Portekizli teknik adam, oyuncula-
rına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Maç
esnasında top kaptırmaktan korkmamaları ge-
rektiğini ancak topu kaybedince mutlaka reak-
siyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan

Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için bir
hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksi-
yon göstermemeyi asla tolere etmeyeceğini
oyuncularına iletti. Bu doğrultuda agresif bir
takım olmaları gerektiğini sarı-lacivertli ekibe
anlatan Pereira, aynı zamanda keyif de alma-

ları gerektiğini söyledi. Pereira, "Yaptığınız an-
trenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçi-
yor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" sözleri
ile antrenmandaki performansları için futbol-
cularını tebrik ederken; oyuncular da hocala-
rına alkışlarla karşılık verdi. DHA

FORMAMIZDA 
BU SENE YILDIZ YOK

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 2 yıllık anlaş-
manın daha uzun soluklu olacağına inandığını söyleyerek, "Yepyeni
bir serüvene başlıyoruz. Fenerbahçe taraftarının, en büyük beklentisi
Fenerbahçe’ye özgün çizgilere sahip formaların olmasıydı. Bugünden
itibaren tasarım süreçlerinin daha fazla içerisinde olacağımız bir
süreç olacak. Başlangıçta 2 yıl olarak yapılan iş birliğinin, ortaya çıka-
cak kaliteli ürünlerle daha uzun soluklu olacağına inanıyorum. Bu-
günden itibaren formalarımız satışa çıkacak. 3’üncü formamızın
satışa çıkmamasının sebebi, markanın diğer sponsorluğunu yaptığı
takımların formalarıyla birlikte 19 Ağustos tarihinde ortak
bir iletişimle global süreçte eş zamanlı satışa çıkacak ol-
ması. Birlikte büyük başarılara, kupalara yürüyece-
ğimiz bir süreç olacağına inanıyorum. 2021-2022
sezonunda futbolun rengi sarı-lacivert olsun”
şeklinde konuştu. Öte yandan Puma Türkiye
Genel Müdürü Taner Seyis ise “Geçen yıldan
bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu. Her iki
tarafta çok çalıştı. Umuyoruz ki taraftarlarımız,
iki tarafında bu konuda ne kadar çok gayret
gösterdiğini fark edeceklerdir” dedi. İmza töreni,
yeni sezon formalarının tanıtılması ve fotoğraf çe-
kiminin ardından sona erdi.

FUTBOLUN RENGi
SARI-LACiVERT OLSUN

Fenerbahçe Spor Kulübü ile spor giyim markası Puma
arasında futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık bir 
sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde
açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Formamızda bu sene
yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28
şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor,
olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak
karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız” dedi

Rakipten çok
sıcak yoruyor
Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıcak hava etkili oluyor. 
Kıran kırana geçen mücadelelerde sıcak havadan etkilnen pehlivanlar çeşme altına
girip, bazı güreşçiler de gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyorlar
EdirnE'dE bu yıl 660'ıncısı dü-
zenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri, sıcak hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 32 dereceyi
gösterdiği Er Meydanı'nda güre-
şen pehlivanlar zor anlar yaşıyor.
Mücadeleleri etkileyen güreş-
lerde pehlivanlar müsabakaları
biter bitmez soluğu çeşme altla-
rında alıyorlar. Çeşmenin altına
giren pehlivanlar serinleyerek bir
sonraki zorlu müsabakaya hazır-
lanırken, yenilen pehlivanlar göl-
geliklerde serinliyor.

Çok zorlanıyoruz

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Balı-
kesir'den katılan Yağız  Eray
Şener, "Sıcak hava yağ ile birlikte
çok etkiliyor. Güreştiğim zaman
bir ara gözlerimi açamadım, raki-
bimde çok güçlüydü. Sonra
hakem bana bez verdi gözlerimi

sildim ve mücadeleye devam
ettim. Eğer o an gözlerimi silme-
seydim yenilmiştim. Sıcak hava-
dan çok etkileniyoruz. Güreşlere
iyi hazırlandım rakibi yenip bir üst
tura çıktım güreşlere devam edi-
yorum. inşallah bir üst tura çıka-
rım"dedi. Ayak boyunda güreşen
diğer pehlivan Osman Gerekli
de, "Bu sene geçtiğimiz seneden
çok daha sıcak, nefes almakta
zorlanıyoruz" diye konuştu. Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son
anda alınan kararla 13 bin kişilik
Kırkpınar Er Meydanı'na 3'te
1 oranında seyirci alınmasına
karar verildi. Bu kararın ardından
bu sabah başlayan güreşlere
seyrciler gelmeye başladı. Türki-
ye'nin dört bir yerinden gelen
güreş severler internet ortamın-
dan aldıkları biletlerle stattaki yer-
lerini aldılar. dHA

Kuvvet çalıştılar
İStanbul Riva'da bulunan TFF
Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni
sezona hazırlanan bordo-mavililer
sabah saat 10.30'daki idmanda,
teknik direktör Abdullah Avcı yö-
netiminde salonda kuvvet çalışma-

ları gerçekleştirdi. Akşam saat
18.00'deki antrenmanda ise oyun-
cular ısınma koşusunun ardından
koordinasyon, teknik ısınma çalış-
maları, 5’e 2 çalışması ve geniş
alan oyunları oynadı. Antrenman
çift kale maçla son buldu. Bordo-

mavililerde izinli Caleb
Ekuban, Abdülkadir
Ömür, Uğurcan Çakır
ve Marek Hamsik ile
kalçasında ağrı bulu-
nan Salih Kavrazlı, id-
manda yer almadı.
Trabzonspor bugün
yapacağı çift antren-
manla hazırlıklarını
sürdürecek. DHA

Galatasaray’dan Güneş’e cevap
GalataSaray Kulübü, A Milli
Futbol Takımı Teknik Direktörü
Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı
ile ilgili sözleri üzerine bir açık-
lama yayınladı. "Şenol
Güneş’in oyuncumuz
Sn. Taylan Antalyalı
ile ilgili yapmış ol-
duğu talihsiz açıkla-
maları üzülerek
izledik" ifadesinin yer
aldığı açıklama şöyle;
"A Milli Takım Teknik
Direktörü Sn. Şenol
Güneş’in oyuncu-
muz Sn. Taylan
Antalyalı ile il-
gili yapmış ol-
duğu talihsiz

açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu
sağlığı Galatasaray’ın önceliklerin-
dendir. Oyuncumuzun geçirdiği
basit operasyon, öncesi, sonrası ve
her safhası ile detaylıca planlanmış,
başarı ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki

oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil
süresinden fedakarlık ederek,
Milli Takım’da oynayabilmek için

hızlandırmış ve gerekli tüm te-
daviler Avrupa Şampiyo-

nası öncesinde,
performansını

olumsuz yönde
etkilemeyecek
şekilde ta-
mamlanmış-
tır."
DHA

Rodollega’yı Bahia kaptı
Süper Lig'den düşen Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra adı birçok ta-
kımla anılan golcü Rodollega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya
transfer oldu. Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız
Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen Kolombiyalı yıl-
dız, geçen sezon Süper Lig'de 14 gol atmıştı. Yeni sezon öncesi
kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da ta-
kımda kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve
altyapıdan gençler antrenmanları sürdürüyor.

Agresif bir takım 
olmaları gerektiğini
sarı-lacivertli ekibe 

anlatan Pereira, aynı
zamanda keyif de 

almaları gerektiğini
söyledi.



2 teMMuz'da hayatını kaybeden gazeteci İrfan Ermiş'in
çocukları, Ahmet, Eren ve Alparslan Ermiş duygusal bir
açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sevgili babamız,
canımız, çınarımız İrfan Ermiş, 2 Temmuz Cuma sabahı
hayatını kaybetmiş ve ikindi namazına müteakiben kılı-
nan cenaze namazı sonrası Silivri Alipaşa Yeni Mezarlı-
ğı'na defnedilmiştir. Yüce Kitabımız Kur’an’da, “Her
nefis ölümü tadacaktır” buyurmaktadır. Nice Peygamber-
ler, nice Allah dostları, nice sultanlar geldi geçti bu dün-
yadan. Fani dünyanın değişmeyen tek hakikati, vakit saat
geldiğinde ilahi mukadderatın tecelli etmesidir. Dizlerinde
büyüdüğümüz, şefkatiyle huzur bulduğumuz babamız
ebedi âleme göç etmiştir. Elbette acımız çok büyüktür.
İçimiz yanmakta, yüreğimiz sızlamaktadır.  Ancak bizler,
Yüce Yaradan’ın takdirine iman ediyor, ölümün bir son
değil yeniden doğuş olduğuna inanıyoruz" denildi. 

Bizi duygulandırdı

Açıklamanın devamında, "Rahmetli Babamız herkesle di-
yalog kurabilen, dostluk ve arkadaşlık bağları oluşturabi-
len bir insandı. Kalemiyle, kelamıyla gönüllere dokundu,
yardımseverliğiyle kalplerde iz bıraktı. Son 8 yılını ise has-
talıkla mücadele ile geçirdi. Dayandı, sabretti, “Derdi
veren Rabbim dermanı da verir” diyerek Allah’tan şifa di-
ledi" denilerek, "Mübarek Cuma sabahı, ruhunu sahi-
bine, yani Hakk’a teslim etti. Bir kez daha şahit olduk ki,
tanıdık tanımadık herkes cenazesinde saf tutmuştur. Yüce
dinimizin sunduğu barış ve kardeşlik imkânları son yol-
culuğunda da gerçekleşmiştir. Takdir-i İlahi’nin ibretlik
ikazı, fani dünya içerisinde insanı meşgul eden küskün-
lüklerin ve dargınlıkların aslında ne kadar anlamsız ve
manasız olduğudur. Yaşadığımız tarifsiz acıyı bir nebze
hafifletmek, içimizi yakan kederi paylaşarak üzüntümüze
ortak olmak amacıyla tüm sevenlerimizce gönülden telaf-
fuz edilen samimi cümleler ve dostane ilgiler bizleri duy-
gulandırmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Şükranlarımızı sunuyoruz

Açıklamanın sonunda cenaze törenine katılanlara teşek-
kür edilerek, "Sevgili Babamızın vefatı dolayısıyla cenaze
törenimizde bizatihi saf tutan, tabutuna omuz veren,
kabristanı dolduran, taziye kabullerimizde ziyaretlerini
gerçekleştiren, hanemize gelen, telefonla ulaşıp taziyele-

rini ileten herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.
“Dertler, kederler, acılar paylaştıkça azalır” inancı ve an-
layışıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize teşekkür edi-
yoruz. Bu dünyadan bir İrfan Ermiş geldi geçti, lakin

emanetleri her daim yaşayacak. Rab-
bimiz yapmış olduğu güzel amelle-
riyle muamele eylesin" duasında
bulunuldu. 

neSrin Cavadzade önceki gün nişan-
taşı’nda görüntülendi. Oyuncu, basın
mensuplarını fark edince mağazadan
makyaj yapıp çıktı. Oyuncu, “Çok çocuk
istediğinizi söylemiştiniz. Sevgiliniz Gök-
han Alkan ne diyor?” sorusuna “Çocuk
düşünüyorum. O da çok istiyor” diye yanıt
verdi. Gökhan Alkan geçtiğimiz günlerde
Cavadzade'ye methiyeler düzmüş, "Mah-
sun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bah-
tiyarlık siyah incilerinde kaybolmak ve
alnından çıkmak ile çıkmamak arasında
kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak"
ifadelerini kullanmıştı. 

S ağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştiri-
len Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında İs-

tanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen uygula-
maya 10 gönüllü katıldı. Gönüllülerden biri, "Sağlık Ba-
kanlığı'mızın çalışmasını duyduğumuzdan bu yana yerli
aşıyı bekliyordum. Sıram bugün geldi, yerli aşıyı vurdur-
dum memnunum. Herkese yerli aşıyı tavsiye ederim. Aşı
sonrası bir sıkıntım yok" dedi.

Özel bir ekip kurduk

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Salgınla ilgili mücade-
lede dünya bazından aşılama oranlarının en başarılı ülke-
lerinden biriyiz. Yaygın kullanım öncesi Faz-3 aşamasına
gelmiş ilk yerli aşımız olan Turkovac'ın gönüllü olan vatan-
daşlarımızın aşılanması için buradayız. Faz-3 laboratuva-

rımızda gönüllü olan vatandaşlarımızın bütünü aşılamak
için burada özel bir ekip kurduk. Hastaların takibi için
oluşturulan bu alanlarda aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz.
Faz-3 çalışmasında yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleri
ile bu aşı hızlıca yaygın olarak kullanılacağını düşünüyo-
ruz. Bu aşamada gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı
hastanemize davet etmek istiyoruz. E-nabız üzerinde baş-
vurular alınıyor. Yaklaşık 40 bin kişiyi bu çalışmaya dahil
edilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmaların süresi hızımıza
bağlı. Bu anlamda bugün 10 kişi aşılanacak" dedi.

Anlamlı çalışmalar

Üçüncü faz çalışmalarının 22 Haziran'da başladığını söy-
leyen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan
Akadoğan ise "Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi için ilk gönüllüler alınacak. Aşımız Türkiye'nin
yerli kovid- 19 aşısı. Konuyla ilgili başka çalışmalarımızda
mevcut. Yine ARGE çalışmaları devam eden aşı çalışma-

ları var. Bu çalışmalar önemi ise özellikle aşı noktasında
bilimsel bilginin oluşması noktasında oldukça anlamlı ça-
lışmalar" diye konuştu.

Bazı kriterler var

Prof. Dr. Erhan Akadoğan, "Gönüllü olmak isteyen vatan-
daşlarımız e-nabız üzerinden başvuru yapabiliyor. Gö-
nüllü olmak için bazı kriterler var. Ülkemizde çok hızlı bir
aşı çalışması yürütüyoruz. Ancak gönüllü olabilmek için
aşı olmama şartımız var. Yine gönüllünün antikorunun
pozitif olmaması, kovid-19 geçirmemesi, 18- 55 yaş ara-
sında olması gerekiyor. Vatandaşlarımız eğer bu kriterleri
sağlıyorsa gönüllü olmaya hak kazanıyor. Şu an 1 milyon
üzerinde kişi aşı olmak istiyor. Tabi bu kriterleri sağlayan
kişi sayısı çok daha az. Türkiye'de 30 merkezde Faz-3 ça-
lışmalarının devam etmesi bekleniyor. TÜSEB tarafından
desteklenen bu çalışma geleneksel bir teknikle geliştirildi"
ifadelerini kullandı. DHA

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Milliyetçi camiada şairliği ve ozanlığı ile tanınan
MHP Genel Merkezi Medya Yapım Müdürlüğü 
görevini ifa etmekte olan Mehmet Ayhan Günaydın’ın
yıllardır çeşitli gazete, dergi ve sosyal medya platform-
larında yayınlanan şiirleri ilk kez tek bir kitap altında

toplandı. Eserin editörlüğünü Yazar
Ahmet Tosun üstlendi. Sosyolojik,
politik ve milliyetçi şiirlerden olu-
şan “1233-3/13” isimli eser günü-
müz Türk toplumuna adeta bir
ayna tutuyor. “Kâinat bir kitaptır
okumayı bilene. Her Âdem bir
âlemdir bu kitapta biline!” alt
başlığı ile dikkat çeken kitap, 
ders niteliğinde geleceğe ışık
tutan ve geçmişi not eden bir
anlayışa sahip.

MehMet AyhAn GünAydın 
şiirlerini kitAplAştırdı

Yerli aşı Turkovac'ın Faz -3 aşaması İstanbul'da gönüllülere
uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi'nde gerçekleşen uygulamaya 10 gönüllü katıldı.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Yaklaşık 
40 bin kişiyi bu çalışmaya dahil edilmesi amaçlanıyor. 
Bu çalışmaların süresi hızımıza bağlı. 
Bu anlamda bugün 10 kişi aşılanacak" dedi

Pandemi bize 
çok şey öğretti
Büyükçekmece’de kurulan modern kurban
kesim ve satış yeri hizmete açıldı. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, "Bu sene bölgedeki
kesim alanlarının daha dikkatle takip
edilmesi için özel bir çalışma yapıyoruz.
Sağlık çok daha önemli. Halkın sağlığı çok
önemli. Pandemi bize çok şeyler öğretti" dedi

iStAnbul’un en modern ve hijyenik kurban kesim ve satış
tesislerinden biri büyükçekmece’de kuruldu. büyükçekmece
belediyesi’nce pandemi koşulları göz önünde bulundurularak
hayata geçirilen tesis 60 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 
5 kesimhanede günde 3 bin kurban kesimi yapılabilecek 
büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri
çıkışında kurulan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm
hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban bayramı’nda
vatandaşların hizmetine sunulacak.

İdari bina da bulunuyor

Kurban bayramı yaklaşırken büyükçekmece belediyesi
bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşan-
maması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken,
modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik
ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler
denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve
Kesim Hizmet Alanı’nda 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan
kesimhanesi mevcut. Kesimhaneler günde 3 bin kurban
kesim kapasitesiyle hizmet verecek. yapımında sona gelinen
büyükçekmece belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet
Alanı’nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, 
kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor.

Halkımıza hayırlı olsun

Kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulunan büyük-
çekmece belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kurban bayramı
yaklaşıyor. büyükçekmece’de insan sağlığı, çevre sağlığı açısın-
dan hiçbir şekilde zarar olamayacak bir noktayı yeni kurban,
adak kesim ve satış yeri olarak belirledik. Öyle zannediyorum ki
yıllarca en az 40, 50 yıl istanbul’un en müstesna kurban ve adak
kesim yeri olarak burası hayatını sürdürecektir. bu sene bölgedeki
kesim alanlarının daha dikkatle takip edilmesi için özel bir çalışma
yapıyoruz. Sağlık çok daha önemli. Halkın sağlığı çok önemli. Pan-
demi bize çok şeyler öğretti. bu nedenle belediyenin kesim yerini,
şehrin tamamen dışına çıkarttık. teM Otoyolu üzerinde Hadımköy 
gişelerinin hemen bitişinde 60 bin metre kare alanda istanbul’un en
modern en sağlıklı ve en kolay ulaşılabilen adak, kurban kesim ve
satış yerini halkımıza bugünden itibaren sunduk. Halkımıza hayırlı
olsun. bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Kurban bayramını 
tebrik ediyorum. Herkese sağlık, esenlikler diliyorum. Milletimizin,
memleketimizin Kurban bayramını bir kez daha kutluyorum.’’

KayKay ParKı 
hİzmete gİrdİ

Zeytinburnu Belediyesi, 630 metrekare alan içerisinde 6 adet kaykay
rampası bulunan uluslararası standartlara uygun şekilde inşa ettiği 

'Kaykay Park'ı hizmete girdi. Pistin etrafında bisiklet ve yürüyüş yolu 
bulunan alana aynı zamanda 200 metrekare basketbol sahası da bulunuyor

Zeytinburnu belgradkapı Sosyal tesisleri 700. yıl Parkı’nda gerçekleşen açılışta konuşan
Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy, “bir ailenin bütün bireylerinin aynı anda zaman

geçirebileceği bir alan ortaya çıkmış oldu. Zeytinburnu’ndaki gençlerimiz Kaykay Parkı'nı çok is-
tiyordu. Gençlerimizin istediğini yerine getirmiş olduk. bu parkı kullanmak için gereken kurallara

uymalarını rica ediyorum. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Zeytinburnu’na spor alanları kazandır-
maya devam edeceğiz” dedi.

Çok fazla bilinmiyor

Kaykay sporcusu 22 yaşındaki Alperen
Kürşad Atsu, “Kaykay sporunu 5 senedir

yapıyorum. Çok uzun uğraşlar sonucunda
bu seviyeye gelebildim. Ciddi sakatlıklar ge-

çirdim. Park oldukça güzel olmuş. Çok beğen-
dim. belediyenin bu kaykay sporu için bu güzel

alanı açması biz gençler için oldukça önemli. tür-
kiye’nin her yerinde yaptığım sporla ilgili alanlar gör-

mek istiyoruz” diye konuştu. 7 senedir kaykay sporuyla
ilgilenen ismail Dalgıç, “Farklı yarışmalarda dereceler

elde ettim. yaptığımız spor ülkemizde çok fazla bilinmiyor.
türkiye’de son yıllarda spora daha fazla önem verilmeye baş-

landı. bizler için parklar yapılmaya başlandı. yaptığımız sporlar
bilgisayar oynamaktan iyidir” ifadelerini kullandı. DHA

Ölüm son değil yeniden doğuş
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