
SİLİVRİ'DE BAMYA YARIŞI

Üner’Den DuyGuSal MeSaJ
Kara'nın cenazesi bugün saat
16.00’da Çatalca Belediyesi

önünde yapılacak törenin ardından,
ikindi namazını müteakip Çatalca Ulu
Camii’nde kılınacak cenaze namazını 
takiben Ferhatpaşa Mezarlığı'nda defne-
dilecek. Kara'nın vefat haberi sonrası ise
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok
belediye başkanı sosyal medya hesabın-

dan taziye mesajı yayınladı. Çatalca 
Belediye Başkanı Mesut Üner de selefi
olan Kara için, “Çatalca'mıza uzun yıllar
hizmet eden geçmiş dönem Çatalca 
Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim
Cem Kara'yı kaybetmenin derin üzüntü-
sünü yaşıyoruz. Ailesine ve Çatalca'mıza
başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah 
rahmet eylesin” mesajını paylaştı.
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Silivri’de gerçekleştirilen gele-
neksel 8’inci Selimpaşa Topa-

tan Kavunu ve Bamya Yarışması
renkli görüntülere sahne oldu. Burada
konuşan Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, “Silivri tarımsal, tarihsel
ve turizm anlamında İstanbul’un en
değerli topraklarına sahip. Bizlerde o
topraklarda tarımsal üretimin devam
etmesi noktasında coşkulu bir şekilde
çalışıyoruz” dedi. I SAYFA 5
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Hiçbir mahsul 
tarlada kalmadı
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İSKİ, tarafından 1 yıldır 
yapılamayan kanalizasyon

döşemesi Güzelce halkı tarafın-
dan büyük tepki topladı. 1 yıldır
büyük bir mağduriyet yaşadığını
söyleyen mahalle halkı, “Biz artık
buranın tamamlanmasını istiyo-
ruz. Neye inanacağız, ne diyeceğiz
şaşırdık. Birileri diyor ki İSKİ 
müteahhiti AK Partili olduğu için
CHP'ye yüzde 70 destek veren

Güzelce'de hizmet yapmıyor, 
İBB çalışmıyor algısı yaratıyor.
Öbürü diyor ki İSKİ müteah-
hitinin İBB ile mahkemesi var.
Bir diğeri diyor ki para yok,
kaynak yok. Bir sürü ses.
Ama bunların bir önemi 
yok. Pandemi dedik, iş yok
dedik o da geldi geçti yine
iş bitirilemedi, mağduruz”
dedi.
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HerkeS Farklı bİr Şey SÖylÜyor

CHP'nin 2018 yılındaki seçim-
lerde Cumhurbaşkanı adayı

olan Muharrem İnce, yeni parti 
kuracağı iddialarına ve hakkındaki
değerlendirmelere ilişkin ilk kez bir
televizyon kanalına konuştu. İnce,
“Hakkımda iftiralar ve yalanlar var.
İpe sapa gelmez açıklamalar var. Ben
bunların hepsine kulaklarımı kapa-
dım. Tüm bunları önümüzdeki hafta
Ankara'da anlatacağım. Yazılıp 
çizilenlerden de haberim var. Pek çok
gerçek ve pek çok
yalan var. Ben
hain ve bölücü
diyenleri de bili-
yorum. Haftaya
Ankara'da olaca-
ğım ve kim hain,
kim bölücü her-
kes açıklamamda
görecek” dedi. 
I SAYFA 7
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Kim bölücü
herkes görecek

BANA İFTİRA ATIYORLAR

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Konuyla ilgili Büyükçek-
mece Belediye Başkanı 

Dr. Hasan Akgün'den de yar-
dım talep ettiklerini fakat yar-
dım alamadıklarını belirten
mahalle halkı, “Bayramda
başkan Güzelce'ye geldiğinde
derdimizi açtık. Cadde toz
toprak altında. Esnaf dükka-
nını açamıyor. Vatandaş yolda
yürüyemiyor. Esnaf iş yapa-

madığı için iflas noktasına geldi.
Lütfen bu konuya el atın diye 
veryansın ettik. Ama  Akgün de
bize 'Bu iş İBB'nin görevi. Bizim
değil' deyip gitti. 'Yetkililerden bilgi
alırım' da dedi ama ne ses çıktı ne
seda çıktı. O da yetmezmiş gibi
kaldırımların halini de görüyorsu-
nuz. Belediyenin de bunu 
yapması lazım ama yapmıyor”
diye konuştu.
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eSnaF DÜkkanını aÇaMıyor

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

GuZElCE OlMaDI!

SayFa 4Fakir yılMaz

Lübnan ve 
dolar

SayFa 9İlhami ıŞık

Hasankeyf

Büyükçekmece'nin Güzelce Mahallesi, Yoğurthane Caddesi'nde, 2019 yılı Ağustos ayında başlayan
İSKİ'nin kanalizasyon döşemesi hala bitmek bilmedi. Büyük bir mağduriyet yaşadığını söyleyen
mahalle halkı, “Maalesef 1 yıldır böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Burada esnaf dükkanını
açamıyor, vatandaş yolu kullanamıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi

Kaza saat 06.15 sıralarında
Kuzey Marmara Otoyolu

Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne
istikametinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre gece 00.00'da
Karabükten aldığı yolcularla yola
çıkan özel bir firmaya ait şehirler
arası yolcu otobüsü Yavuz Sultan
Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra
otogara doğru giderken Eyüpultan

Çiftalan mevkiinde henüz bilinme-
yen bir nedenle sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
ile yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre
yol kenarındaki toprak arazide 
ilerleyen otobüs beton üst geçidin
ayağına çarptı. Otobüsün köprü
ayaklarına çarparak savrulması
üzerine otobüsteki bazı yolcular 
dışarı fırladı. I SAYFA 3
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yolCular DıŞarı FırlaDı

Karabük'ten İstanbul’a gelen yolcu otobüsü Kuzey
Marmara Otoyolu’nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı.
Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı

SuSuzluk unutkanlığa

Sebep oluyor

2 dönem Çatalca
Belediye Başkanlığı

yapan Cem Kara,
uzun süredir 

mücadele ettiği
amansız hastalığa

yenik düştü

CEM KARA HAYATA
GÖZLERiNi YUMDU

Cem Kara

BİZİ BÖlMEK 
İstİYOrlar

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 

parti meclisi (PM) toplantısı 
öncesinde Muharrem İnce’nin
parti kuracağı yönündeki tartış-
malara dolaylı şekilde değinerek
“Bizi bölmek, parçalamak isteye-
cekler. Her yerden vurmaya, 
yıpratmaya, ayrı düşürmeye 
çalışacaklar. Kötülük etmek 
isteyecekler ama hiç kimsenin
unutmaması gereken bir şey
var: CHP Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kalesidir” dedi. I SAYFA 7
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Samandıra’da
hava değişti

Yeni sezon hazırlıkla-
rına dün başlayan

Fenerbahçe'de, teknik 
direktör Erol Bulut ve
yeni transferlerin de
takıma katılması ile

birlikte Samandı-
ra'nın havası
değişti. Bu-

lut'un oyuncu-
ları ile kurduğu
yakın diya-
log ve ilk
etapta oluş-
turmak iste-
diği takım
olgusu sarı
lacivertli
futbolcular-
dan da
karşılık
buldu. I
SAYFA 14
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erol bulut,
ilaç etkisi
yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu

BÜYÜKÇEKMECE GÜZELCE'DE YAŞANAN MAĞDURİYET MAHALLELİYE PES DEDİRTTİ

iSKi
MAĞDURİYET

YARATTI

MehMeT
MerT

özeL
hAber

OTOBUS KAZASI

5 ÖLÜ, 
25 YARALI

Kültür sanat
festivali başladı 

Dünya Festivaller 
Birliği (CIOFF) ve

Uluslararası Dans Festival-
leri Federasyonu (FIDAF)
tarafından 7 kez “Dünyanın
En İyi Kültür ve Sanat Festi-
vali” seçilen Uluslararası İs-
tanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali 21’inci kez
coşkulu ve renkli etkinliklere
sahne oldu. I SAYFA 4
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Muharrem İnce

Partisinin Diyarbakır 1. Olağan
Kongresi'nde konuşan Gelecek

Partisi lideri Davutoğlu kritik açıkla-
malarda bulundu. Döviz kurlarında
yaşanan sert yükseliş, TL'nin dolar ve
Euro karşısında değer kaybetmesine
ilişkin ekonomi yönetimine sert eleşti-
rilerde bulunan Davutoğlu, “Bir ba-
bayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir
kişi çıkıp yangın yerine dönen ekono-
miyle ilgili açık-
lama yapmıyor.
Kimsenin ağzını
bıçak açmıyor.
Her biri sosyal
medya kahrama-
nına dönmüş,
tweet atıp duru-
yorlar, ancak
bunu yaparlar”
dedi.
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Bir tek babayiğit
açıklama yapmıyor

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Ahmet Davutoğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Twitter hesabından yaptığı

açıklamada, “COVİD-19, viral en-
feksiyondur. Akciğerlerde, zatürre
dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur.
İltihaplanma kana yeteri kadar oksi-
jen taşınmasını
ve karbondioksi-
tin atılmasını
önler. Bu se-
beple nefes
almak çok güç-
leşir. COVİD-19
zor bir hastalık-
tır. Riske karşı
tedbir alın”
dedi.
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Riske karşı
tedbir alın

KOCA YİNE UYARDI

Fahrettin Koca

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Döviz ve altın fiyatlarının yük-
selmesi sonrası eleştirilerin he-

definde olan Hazine Bakanı Berat
Albayrak'a, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı'dan da destek geldi.
Çağırıcı, “Ekonomik göstergeler bu
kadar şeffaf bir şekilde ortadayken,
tüm bunlara bakmadan sadece döviz
kurları üzerinden Türkiye Ekonomi-
sini değerlendirerek tüm köhnemiş
kötülükleriyle istifa çağrıları yapanlar,

samimiyetsizliği-
niz apaçık ortada
Türkiye’nin
önü bugün her
zamankinden
daha da açıktır.
İşte bu yüzden;
Berat Albayrak'ın
yanındayız” 
ifadelerini 
kullandı.
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Berat Albayrak’a
açık destek verdi

Lokman Çağırıcı

HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Bahçelievler Belediyesi 
temizlik ekipleri Atatürk 

Caddesi üzerinde çalışırken, akıcı 
trafikten korkup yol kenarındaki 
bariyerlerin arasına saklanan yavru
kediyi fark etti. Belediye ekiplerini de-
netlemeye çıkan Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise bari-
yerlerin arasında kalan yavru kediyi
bulunduğu yerden çıkarılmasını 
sağladı. I SAYFA 8

ç

Yavru kediyi
başkan kurtardı
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Üst geçit çöktü

HABERİN 
DEVAMI 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

PENDİK Medipol Üniversite Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gök-
han Yılmaz, obezite cerrahisi hakkında 

açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son yıllarda 
giderek artan obezitenin vücutta birçok defor-
masyona yol açtığına değinen Op. Dr. Yılmaz, 
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, tip 2 şeker 
hastalığı, şeker direnci, osteoartrit (romatizma), 
uyku apne sendromu, depresyon, karaciğer yağ-
lanması, karaciğer sirozu, safra kesesi taşı, 
inme/felç, bir takım cilt hastalıkları, ruhsal hasta-
lıklar, astım, kas ve iskelet sistemi sorunları, pro-
stat, meme, rahim ve kolon kanseri gelişimi 
açısından obezite kanıtlanmış bir risk faktörü-
dür.” dedi.  Obezite ve metabolik cerrahi arasın-
daki farklılıklar konusuna da değinen Op. Dr. 
Yılmaz, “1950’lerden bu yana uygulanan obezite 
cerrahisi, diğer adıyla bariatrik cerrahi, kilo veril-
mesini sağlamak amacıyla yapılan cerrahi giri-
şimlere verilen genel isimdir. Her obezite cerrahisi 
girişimi, organ ya da organlar üzerinde biyolojik 
bir sonuç yarattığı için aynı zamanda bir metabo-
lik cerrahi girişimdir. Öte yandan obezite cerrahi-
si’nin temel amacı kilo verilmesi iken, obez 
olmayan bireylerde de gerçekleştirilebilen meta-
bolik cerrahi’nin temel amacı başta tip 2 diyabet 
olmak üzere diğer metabolik hastalıkların tedavi-
sine fayda sağlamaktır” bilgisini verdi.  

Sayı artıyor 

Yılmaz, “Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 
erkeklerin beşte birinde yani nüfusun yüzde 
21’inde, kadınların yarıya yakını, diğer bir deyişle 
yüzde 44’ünde obezite belirlenmiştir. Günü-
müzde aşırı şişmanlık (morbid obezite) hastalığı, 
cerrahi ya da endoskopik olarak etkili bir biçimde 
tedavi edilebilmektedir. Obezite tedavisi birçok 
hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmakta-
dır” şeklinde konuştu.  

Türkiye’de  
obezite sayısı artıyor

S u, hayatın temel öğeleri arasında 
yer alıyor. Özellikle sıcak yaz gün-
lerinde su tüketimi daha da önem 

taşıyor. Sıcaktan en çok etkilenen yaşlıla-
rın günde ortalama 2-2,5 litre kadar su 
tüketmesi gerektiğini hatırlatan İç Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükar-
dalı, su tüketimi ve beyin fonksiyonlarının 
sağlığı arasındaki ilişkiyi açıkladı. British 
Journal of Medicine Dergisi’nde yayınla-
nan bir makaleyi hatırlatan Prof. Dr. Kü-
çükardalı, “Dünyanın en eski tıp 
dergilerinden, British Journal of Medi-
cine Dergisi’nde yaşlı bireylerde unutkan-
lıkla ilgili bugüne kadar tüm literatür 
gözden geçirilmiş. Dergide, 400 Alzhei-
mer araştırmasının özeti yer aldığı ve 

unutkanlığa etki eden etmenlerin sıralan-
dığı bu makalede, 'Postural Hipotansi-
yon' da yer alıyor” diye konuştu. 

Sıvı eksikliği tansiyon düşürür 

Yaşlı bireylerde tansiyon düşüklüğüne ta-
hammülü olmadığını, susuzluğun 'Postu-
ral Hipotansiyon' ile yakından ilgisi 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Küçükardalı, 
sözlerine şöyle devam etti: “Pozisyona 
bağlı olarak bizim sistemimiz tansiyonu 
idame ettirir. Yani kişi yatarken ve ayakta 
olduğunda tansiyonu belli bir düzeyde 
kalır. Ancak kişide sıvı eksikliği varsa 
yatar durumdan ayakta pozisyona geçti-
ğinde tansiyon düşüklüğü yaşar. Bu da 
beyinde geçici olarak kanlanmanın azal-

masına yol açar. 'Postural Hipotansiyon' 
olarak tanımlanan bu durum çok ciddi-
dir. Bu ataklar ne kadar sık yaşanıyorsa 
Alzheimer için risk o kadar fazladır. Yaşlı 
bireylerde 'Postural Hipotansiyon' var mı, 
yok mu? Bunu anlamak için kişinin önce 
yatarken, ardından ise ayakta tansiyon ve 
nabzı ölçülür. Büyük tansiyon ayaktayken 
2 birimden fazla düşük çıkıyorsa nabız 
da 20’den fazla artıyorsa kişide sıvı eksik-
liği var olduğu anlamına gelir.” 

Hastalıkların habercisi 

Su eksikliğinin yalancı bir sodyum fazla-
lığına yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. 
Küçükardalı, şunları söyledi: “Bu durum 
beyin fonksiyonlarını olumsuz derecede 

etkiliyor. Sıvı noksanlığının derecesine 
göre hafif bir uyku halinden komaya 
kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açar. 
Yaşlılarda su eksikliği tuz dengesi  
bozukluğu yapar.  
Bu da bilinci olumsuz derecede etkiler. 
Tansiyon düşüklüğüne yol açması sebe-
biyle de böbrekten yeteri kadar kan akımı 
olamayacağından üre birikimine yol açar. 
Üre yüksekliğinin önemli nedenlerinden 
bir tanesi sıvı eksikliğidir. Üre yüksekliği 
yaşlı bireylerde bilincin olumsuz etkilen-
mesi açısından önemli risk faktörlerin-
dendir. Yeteri kadar su tüketmemek 
kandaki şeker oranının daha da yüksel-
mesine yol açar. Bu da yine bilinci 
olumsuz olarak etkilemektedir.”

KALP günde ortalama 100 bin 
kez kasılarak neredeyse 8 bin 
litre kanı pompalayan bir 

organ. Bu organın ağırlığının erkelerde 
340, kadınlarda 300-320 gram kadar ol-
duğu belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan 
kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 
oranla 'kalp krizi' geliyor. Kalp damarları 
zamanında ve doğru müdahale ile açıl-
mazsa kalp dokusunda geri dönüşümsüz 
hasar oluşuyor. Bunun sonucunda da 

kalbin pompalama gücü azalıyor ve kalp 
yetmezliği meydana geliyor. Türkiye'de 
her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle 
yaşamını kaybediyor. Bu oranın trafik 
kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 
katı olduğu belirtiliyor. 

Kalp krizi belirtileri 

Kalp krizinin en önemli belirtisinin, 
göğüs bölgesinde olan baskı - yanma 
tarzındaki ağrı oluyor. Bu ağrı çoğun-

lukla sol kola ve çeneye yayılıyor. Bun-
lara bazen soğuk terleme, mide bulantısı 
ve nefes darlığı eşlik ediyor. Bu hasta-
larda ön planda olanın ölüm korkusu ol-
duğu belirtiliyor. 

Kalp krizi ile karıştırılan durumlar 

Şişli Kolan İnternational Hastanesi 
Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
Ergun Demirsoy, bazı başka hastalıkla-
rın belirtilerinin kalp krizi belirtileri ile ka-
rıştırılabildiğini söylüyor. Üşütme, gribal 
enfeksiyonlar, kas ağrıları, kanser, mide 
hastalıkları gibi hastalıklar bunlar ara-
sında bulunuyor. Bunların en önemlile-
rinden birinin, günümüzün yaygın sağlık 
sorunlarından olan reflü olduğu belirtili-
yor. Reflü, asit içeren mide içeriğinin 
yemek borusuna ve bazen daha yukarı-
lara çıkarak soluk borusuna ve ağza gel-
mesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde 
reflüden yakınanların sayısında ki müthiş 
artış önümüzdeki yıllarda iki kişiden bi-
rinde reflü olabileceğini gösteriyor. 

Her göğüs ağrısı kalp krizi değil 

Reflünün en önemli belirtilerinden biri-
nin de göğüs ağrısı olduğuna dikkat çeki-
liyor. Göğsün ortasında yer alan, boyuna 
ve boğaza da yayılabilen bu ağrı çoğu 

zaman kalp ağrısı ile karıştırılıyor. Bunun 
yanında; Yanma, ekşime, ağza acı su gel-
mesi, genizde - boğazda gıcıklanma, ök-
sürük, ses kısıklığı veya seste çatallasma 
da reflünün diğer belirtileri arasında yer 
alıyor. Değişen hayat koşulları; stresli 
yaşam, fast food tüketimi, hızlı yeme 
alışkanlıkları, gece geç yenen yemekler, 
gün içinde bol miktarda tüketilen çay ve 
kahve reflüyü oluşturan nedenlerin ba-
şında geliyor. 

Gereksiz anjiyoya dikkat 

Gece aniden göğüs veya sırtta oluşan 
keskin ağrı nedeniyle, "Kalp krizi geçiri-
yorum!" diye acil servislere başvuranla-
rın sayısı hiç az değil diyen Prof. Dr. 
Demirsoy devam ediyor; "Bu hastaların 
bazılarına semptomların çok benzerliği 
nedeniyle anjiyo bile yapılmak zorunda 
kalındığı bir gerçektir." 

Reflüden korunmak için bunları yapın: 

-Kilonuza dikkat edin 
-Yemekleri iyi çiğneyerek yavaş yiyin 
-Yemekten sonra hemen uzanmayın 
-Alkol ve sigaradan uzak durun 
-Mideyi rahatsız edebilecek çikolata, sa-
rımsak, baharat, kafein gibi yağlı yiyecek-
ler ile gazlı içeceklerden uzak durun.

UNUTKANLIGA SEBEP OLUYOR 
SUSUZLUK

Yaşlıların günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar  
Küçükardalı, sıvı eksikliğinin ilerleyen yıllarda unutkanlığa yol açabileceği uyarısında bulundu

Türkiye'de kalp krizinden her yıl 200 bin kişi yaşamını yitiriyor. Bu sorunun en büyük belirtilerinden olan gögüs  
ağrısı ise mutlaka kalp krizi anlamına gelmiyor. Göğüs ağrısı sık görülen reflü sorununa da işaret ediyor olabilir

ÖZELLİKLE sıcak havalarda azaltılan 
sıvı alımının kişinin böbrek fonksiyonla-
rını olumsuz derecede etkileyeceğine 
dikkat çeken Prof. Dr. Küçükardalı, şu 
uyarılarda bulundu: “Bunun yanı sıra 
tansiyon düşüklüğü, beyin kan akımının 
yavaşlamasına, Bu da uzun vadede 
beyin fonksiyonlarının zayıflamasına 
bazı nöronların iletişiminin yavaşlama-
sına yol açar. Susuzluğu kısa vadede 
belirtileri ise kişide baş dönmesi olur, 
idrar miktarı azalır, kişi halsizlik ve bit-
kinlik yaşar, denge bozukluğu hisseder, 
bulanık görmeye başlar, başı ağrır, ter-
ler, çarpıntısı başlar. Dolayısıyla mut-
laka su tüketelim, herkesin günde 2-2.5 
litre su içmesini öneriyoruz. Ama ekstra 
farklı bir ihtiyaç varsa bu miktar artırı-
labilir. Sıvı kaybının terleme ile en fazla 
olduğu dönemlerde özellikle yaşlı birey-
lerin gün ortasında dışarda fazla kal-
mamasını öneriyoruz. Serin yerlerde 
güneşten korunaklı yerlerde vakit geçir-
melerini tavsiye ediyorum.” 

Baş dönmesine  
dikkat!

Reflüyü kalp krizi sanmayın  

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yılmaz, 
“Obeziteyi estetik bir problem olarak algılamak 

büyük hata. Ölümcül hastalıklara yol açan obezi-
tenin tedavisi, içerisinde cerrahinin de olduğu 
multidisipliner yaklaşımlarla mümkün” dedi 

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs 
salgını tatil alışkanlıklarını da 
değiştirdi. Sosyal mesafe, ateş 
ölçümü, maske kullanımının hay-
atımıza girmesiyle birlikte vatandaşlar 
hijyen kurallarına daha fazla dikkat 
eder hale geldi. Vatandaşın plajlarda 
en fazla şikayet ettiği konu ise şezlong 
ve duş yetersizliği sebebiyle yaşanan 
yoğunluk, sıra bekleme ve hijyen oldu. 
Koronavirüsün en çok etkilediği sektör-
lerden biri turizm oldu.Karantinada 
geçirilen günlerin ardından bu yıl tatil 
yapılıp yapılmayacağı merak 

konusuydu.Normalleşmeyle birlikte 
sosyal mesafe ve hijyen kuralları 
çerçevesinde turizm işletmeleri de 
çalışmalarına başladı. Şikayetvar, pla-
jlarda en çok şikayet edilen konular üz-
erine bir çalışma hazırladı. 
Şikayetvar’ın verilerine göre şezlong 
ve duş yetersizliği sebebiyle yaşanan 
yoğunluk, sıra bekleme ve hijyen sıkın-
tısı en çok şikayet edilen konuların 
başında geldi. Bunu plajlara giriş, şez-
long, şemsiye, yiyecek, içecek (özel-
likle su), otopark ücretlerinin yüksek 
olması takip etti. 

Plajlarda hijyen yeterli olmadı 



K aza saat 06.15 sıralarında Kuzey
Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çif-
talan mevki Edirne istikametinde

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece
00.00'da Karabükten aldığı yolcularla yola
çıkan özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu
otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü
geçtikten sonra otogara doğru giderken
Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilin-
meyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.
Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak
arazide ilerleyen otobüs beton üst geçidin
ayağına çarptı.

Bir anda can pazarı yaşandı

Otobüsün köprü ayaklarına çarparak sav-
rulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dı-
şarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ve sağlık  ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları kur-
tararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay ye-
rinde yapılan ilk incelemede 5 kişinin
hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar olay
yerine gelen ambulanslarla çevredeki hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Has-
taneye kaldırılan 25 yolcudan 7'sinin hayati
tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaralıların
hastanelere sevk edilmesinin ardından, ha-
yatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni de
Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jan-
darma ve polis ekiplerinin kaza yapan oto-
büste ve kaza yerinde yaptığı incelemenin
ardından kaza yapan otobüs vinç yardı-
mıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme
devam ediyor.

Şoför hızlı gidiyordu

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kaza-

sından, 4 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte
yaralı olarak kurtulan Aynur Akman,
"Mola verdiğimiz yerde şoföre baktı-
ğımda yorgun görünüyordu. Kazadan
yarım dakika önce kalp krizi geçirdiğini
söylüyorlar" dedi. Karabük'ten İstanbul'a
gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara
Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide
çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybeder-
ken 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre has-
tanelere sevkedildi. 
Yaralılardan Aynur Akman o anları an-
lattı. Akman, "Gebze'de bir iki kere oto-
büs tekledi. Acele ediyordu, biraz da hızlı
sürüyordu. Ondan sonra ilk mola verdi-
ğimiz yerde zaten şoföre baktığımda yor-
gun görünüyordu. Mola vermiştik zaten.
Ama böyle bir şey olacağını hiç düşün-
medim. Herhalde yorgun diye düşün-
düm" dedi. DHA
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OLaY, ÜSKÜDAR'da res-
toran önünde değnekçilik
yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Bugün saat 10.54 sıralarında Üsküdar
Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir
restoran önünde arabasını park eden
vatandaşlardan zorla para talep edildiği

yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekip-
ler Onur Ç. isimli kişinin korsan oto-
parkçılık yaptığını tespit etti. Şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı.  Şüpheli
Onur Ç. hakkında 2918 sayılı Karayol-

ları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri
park yerindeki araçlardan park yerini
tespite yetkili idarece veya bu idare tara-
fından işletme izni verilmediği halde
park ücreti almak veya almaya teşebbüs
etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince
adli işlem başlatıldı.

karabük'ten İstanbul'a
gelen yolcu otobüsü kuzey
marmara otoyolu'nda
bariyeri aşarak üstgeçide
çarptı. feci kazada 5 kişi
hayatını kaybederken 
25 kişi yaralandı

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

verİlmİş sadakası
varmış dedİrttİ

KaRtaL'da sürücüsünün kontrolün-
den çıkan otomobilin bariyerlere çarp-
ması sonucu meydana gelen kazada 3

kişi yaralandı. Kaza saat 06.00 sıralarında D
100 Karayolu Kartal Köprüsü altında meydana
geldi. İddiaya göre K.Ö'nün kullandığı 34 COS
440 plakalı otomobil, D -100 Karayolu Kadıköy
istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün di-
reksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda
yön levhasına ve bariyere çarptı. Kazada oto-
mobil hurdaya dönerken sürücü K.Ö. ile oto-
mobilde bulunan, N. A. ve F.C.B. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müda-
halesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

OTOBUS KAZASI

ÜskÜdar'da değnekçilik
yapan 1 kişi gözaltında

5 ÖLÜ, 
25 

YARALI

Aynur Akman, "3. köprüyü geçtikten sonra
saat 06.05'te bir anda ki herkes uyuyordu.
zaten otobüste bir anda yer sarsılmaya baş-
ladı. O an otobüs arazi kısmına girmiş
zaten. O anda her şey karardı yani bütün
camlar patladı. Birkaç kişi camdan fırladı. O

andan sonrasını hiç hatırlamıyorum. O an
çocuğuma sarıldım. O an travma geçirme-
sin diye onu sarmaladım. Gözlerini kapat-
tım, sakinleştirmeye çalıştım. Kimse yoktu
zaten o an birkaç kamyoncu geçti. Onlar
geldi keserle kapıyı kırdılar. O sıkışmış olan-

ları çıkartmaya çalıştılar. Ciddi
anlamda sıkışanlar vardı. Önce
onları bir çıkarmaya çalıştılar.
Öyle yani verilmiş sadakamız
varmış şükrediyoruz Allah'a. O
şoför yorgundu. Yorgun ve bitkin
duruyordu zaten. Ama kazadan
yarım dakika önce kalp krizi ge-
çirdiğini söylüyorlar" ifadelerini
kullandı.

Yaşadıklarını anlattı

Üst geçit çöktü
İstanbul'un eyüpsultan ilçesindeki Hasdal kışlası'nın önündeki üst geçit
henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. olayda ölen
ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

istanBUL’Un Eyüpsultan il-
çesindeki Hasdal Kışlası
önündeki üst geçit henüz bi-

linmeyen bir nedenle büyük bir gürül-
tüyle saat 08.00 sıralarında çöktü.
Çökme sonrası yol tamamen trafiğe ka-
pandı. Ekipler, yol üzerinde önlem alarak
güvenlik şeridi çekti. Ekipler, araçları ters
istikamete yönlendirerek trafiği azalt-
maya çalışsa da kilometrelerce kuyruk
oluştu. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan
Kara, olay yerinde açıklamalarda bu-
lundu. Kara şunları söyledi: “Çökmenin
neden kaynaklandığı araştırma konusu-
dur. Gerekli araştırmalar sonucunda or-
taya çıkacak. Fakat çok ucuz atlatılmış bir
vakadır. Herhangi bir ölü ya da yaralı
yok, herhangi bir araçta altında kalması,
maddi ve manevi hasar söz konusu değil-
dir. Valilik ise “Yolun Alibeyköy istikameti
trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kal-
dırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Ke-
merburgaz Kavşağından,

Maslak-Ayazağa istikametine yönlendi-
rilmektedir” açıklamasında bulundu. Öte
yandan, kışlanın duvarının da zarar gör-
düğü ve üst geçitteki parçaları kaldırmak
için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Canımızı zor kurtardık

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit
çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs
çöken üst geçidin altında kalmaktan son
anda kurtuldu. Üt geçidin altında kal-
maktan son anda kutulan otobüs şoförü,
"Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki
yolculardan biri, "2 saniye daha ileri git-
miş olsak üzerimize düşüyordu. 2 sani-
yeyle kurtardık." diye konuştu. Çökme
nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane
istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit
çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda
uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay
yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlar yakayı
ele verdİ

Fatih'tE aynı gecede 14 ayrı iş yerin-
den 250 bin liralık hırsızlık yapan 2
şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları gü-

venlik kameralarına yansırken, şüpheliler çıkarıl-
dığı mahkeceme tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliğine bağlı ekipler, 26 Temmuz tari-
hinde Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayları
üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, 14 ayrı iş
yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan şüphelile-
rin kimlik ve eşkallerini tespit etti. Hırsızlık Büro
Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu,
şüphelilerden Ramazan A. (34) 1 Ağustos günü
Beyoğlu'nda, Hasan B. (43) ise 2 Ağustos günü
Fatih'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube
Müdürlüğüne götürüldü. Şubede sorgulanan
iki hırsızlık şüphelisinin 20 adet suç kaydı ol-
duğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan
şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıl-
dığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Öte yandan şüphelilerin iş yerlerine
kapıların kilitlerini kırarak girdikleri görüldü.
Şüphelilerin kısa bir süre içerisinde hırsızlık yap-
tıkları görüntülere yansıdı.

İtfaİyenİn 
zor anları

BEYOĞLU'nda metruk bir binada yan-
gın çıkan yangına müdahale etmek
amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekip-

leri, inşaat alanı için çekilen paravanlar nede-
niyle sokağa giremedi. İtfaiye ekiplerine
Tarlabaşı Doğramacı Şakir Sokak'tan yangın ih-
barı yapıldı. Yangın için harekete geçen itfaiye
ekipleri, yangının çıktığı sokağa ulaşımı sağla-
yan sokaktaki inşaat alanının yolu daraltan pa-
ravanları nedeniyle olay yerine ulaşamadı.
İtfaiye ekipleri bir süre paravanı kaldırmaya ça-
lıştı. Ekipler, daha sonra yaklaşık 100 metre hor-
tum çekerek yangına müdahalede bulundu.
Vatandaşlar hortumu çekmeye çalışan itfaiyeci-
lere yardım ederken yangının küçük çaplı olması
itfaiyeye rahat nefes aldırdı.

Asker konvoyuna ceza
BEYOĞLU, Ka-
sımpaşa'da tüm
uyarılara rağmen

asker uğurlama konvoyuna
katılanlara ceza kesildi. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü

Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, dün akşam
Beyoğlu Kasımpaşa-Hasköy
tüneli çıkışında asker uğur-
lama konvoyu gördü. Ekip-
ler, konvoyu Turabi Baba
Caddesi üzerinde durdurdu.
Konvoyda bulunan araç sü-
rücüleri Sezer U, Kubilay
Sancak A. ve Emre D.'ye
1593 Sayılı Hıfzıssıhha Ka-
nununun 282. maddesine is-
tinaden ayrı ayrı 900 lira,
toplamda 2 bin 700 lira para
cezası kesti. 

Kaza sonrası ortaya çıkan
görüntüler oldukça
korku vericiydi.



Y eni tip korona virüs (Covid-19) süreci
nedeniyle bu yıl74 ülkeden gelmesi
planlanan 2500 sanat elçisinin katıla-

madığı 21. Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim
Meydanı Cumhuriyet Anıtı’na festival çe-
lengi sunumuyla başladı. Ardından Mimar
Sinan Üniversitesi öğrencisinin dans göste-
risi ile devam etti. Pandemi nedeniyle festi-
vale katılamayan ülkelerin bayraklarının da
yer aldığı, halk oyunları ve çağdaş dans gös-
terileri ile görsel bir şölene dönüşen açılış
töreni, Taksim Meydanı’na tarihi günlerin-

den birini daha yaşatırken, festival kapsa-
mında gerçekleştirilen “Uluslararası Güler
Ertan Fotoğraf Yarışması” sergi açılışı Tak-
sim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yapıldı.
Festival 10 Ağustos Pazartesi günü Büyük-
çekmece’de gerçekleşecek etkinlikler ile sona
erecek. Covid – 19 salgınında yaşamını kay-
bedenlere adanan bu yıl ki festivalin konuk-
ları ise sadece sağlık çalışanları olacak.

7 kere ödül aldık

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF)’un A ka-
tegorisinde ilk ve tek festivali olduğunu söy-

leyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Hep birlikte ülke ve dünya
olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu
meydanda 1999 yılından bu yana 20 kez
gerçekleşen etkinlik, bu sene 74 ülkeden ge-
lecek olan 2 bin 600’den fazla sanat dostla-
rımızla olacaktı. Ancak korona virüsü buna
da engel oldu. Ama tüm dostlarımız sanal
ortamda 1 günde olsa bizleri izleyecekleler.
Kültür hayatı insanın var olduğu günden
beridir vardır ve olmalıdır. Yerel demokrasi-
ler de toplumun kültür hayatına destek ol-
malıdır. Bizde bu desturla yola çıkarak.

Uluslararası kültür ve sanat festivalimizi
1999’yılından başlatarak, Dünya Festivaller
Birliği (CIOFF)’un A kategorisinde ilk ve
tek festivali olduk. Uluslararası Dans Festi-
valleri Federasyonu (FIDAF)’ın en büyük
festivali olduk. Bütün dostlarımızın katkı-
sıyla bu 7 kez bizde varız dedik. Dünyanın
çeşitli yerlerinde yapılan toplantılara bizleri
de çağırdılar ve dünyanın en iyi festivali
ödülünü 7 kez aldık” dedi. Başkan Akgün
festivale desteklerinden ötürü İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'na teşekkür etti.
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A
nketleri yoklayıp içinde bulunduğu du-
rumu kurtarma adına ortağı BAH-
ÇELİ'ye dert yanan ve "Sanki senden

hayır yok, sen benden betersin yeni bir ortak
bulmamız gerekiyor. En uygunu da eski orta-
ğın, partilin Meral hanımdır. Meral hanımla
bir görüşsen olmaz mı? "dediğini düşündüğüm
Başkan Erdoğan Libya' yı kurtarmaya çalışır-
ken bu kez de karşısına Lübnan çıktı.Gerçi
Lübnan'ın çıkacağı, Ermenilerin Azerbaycan'a
yeniden saldırmasıyla anlaşılmıştır. Zira Er-
menistan'a giden silahların hep Beyrut men-
şeili olduğu bütün dünya tarafından bilinir.
Bunun ana nedenlerinin başını çeken de Er-
meni nüfusu ağırlıklı Beyrut'tur.Azeri'lerle bir-

likte yaptığımız tatbikatın sesinin Lübnan'dan
gelmesinin nedeni merak ediledursun biz ko-
numuza Bahçeli'nin Akşener'i geri çağırışına
dönelim.

Gerçi Lübnan'dan gelen ses öncesi CHP de
bir bomba patlatılmıştı. Hem de iktidarın ha-
vuzu denen medya tarafından. Dünyanın ol-
duğu gibi ülkenin dengelerinin saat başı
değiştiği şu korunalı günlerde iç siyasette sağ
kanatta barış aranırken sol taraftan da iç ka-
rışıklıklar yaratılmaya çalışılmakta..Var olan
ama artık bıkkınlık getiren iktidarın devamı
için.Yani bir taraftan ortadoğu başta olmak
üzere dünyayı dizayn etmek diğer taraftan da
iç siyaseti.

Evet birileri Lübnan niye havaya
uçuruldu diye düşünedursun diğer tarafta
yani Başkan Erdoğan ve ekibi CHP ye ince,
kalın bombalar atmakla meşgul.

Ha tamda yazımı siteme eklerken doların
da uçtuğunu öğreniyordu, hem de ülkemin
çok ama çok sıcak kenti Başkenti Ankara'da.

Veee dolar bombası

Bırakın doları, doğru dürüst TL si olmayan
adı gibi fakir olan ben gazeteci Fakir Yıl-

maz'ın yani gerçek fakirlerin çoğaldığını du-
yuran doların artışı haberi eşliğinde Başkente
doğru gelirken dün ele aldığım "Lübnan niye
havaya uçtu?" başlıklı haberimde hissettiğim
gibi "Durmak yok yola devam" diyenlerin yö-
nettiği ülkenin yol kenarlarındaki birçok iş
yeri, fabrika, akaryakıt istasyonu ve çiftlikle-
rin bile kapanıp"satılık, kiralık" levhalarıyla
dolu olduğunu gördüm. Yani bu durum Lüb-
nan bombası ardından doların uçuşa geçece-
ğinin habercisi gibiydi.

Ve bu haberlerin gün geçtikçe artacağını
da anlıyor gibiydim. Maskelilerin bir hayli
çok olduğu büyük kentlere yani Başkent An-
kara'ya oradan da metropol İstanbul'a doğru
giderken. Doların niye yükseldiğini ve daha ne
kadar yükseleceğinin merak edildiği şu saat-
lerde doların zaten iyi olmayan ekonomiyi

daha da zorlayacağı gibi ülkenin önündeki
2023 seçimlerinin kapısını da erken açacak
gibi. Bu durumun diğer bir göstergesi de
günün ilk saatlerinde geldiğim gibi görüşme-
lere başladığım Başkentte gündemin tek ko-
nusu erken seçim tartışmalarıydı.  Kuraklık
nedeniyle beklediği ürünü alamayan çiftçilerle
yol boyunca yaptığım görüşmelerde çiftçi ve
köylülerin bile gündeminin birinci sırasın-
daydı.Kısacası Lübnan'da patlayıp ülkemizde
doları uçuran bombaların devam etmesi ha-
linde bu ülke erken bir seçime ben Fakir'de İs-
tanbul'a doğru yol alacağım gibi.

Ha unutmadan yazımda ki Photoshop fo-
toğraf'ta çok şey anlatır, dolarla alınıp, dağ,
taşa atılan bombaların bir iç barış ya da unu-
tulmayan ama buzluğa kaldırılan sürece bir
kez daha şans vermeyi birileri unutmuşken...

Lübnan ve dolar niye havaya uçtu?
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

KAPILARINI SEVGIYE ACTI
FESTIVAL

Dünya Festivaller Birliği
(CIOFF) ve Uluslararası
Dans Festivalleri 
Federasyonu (FIDAF)
tarafından 7 kez 
“Dünyanın En İyi Kültür ve
Sanat Festivali” seçilen
Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali 21’inci kez
coşkulu ve renkli 
etkinliklere sahne oldu

Bağcılar’da denetim 
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bağcılar'da işyerleri denetiminin ardından 
haftasonu düğün salonları  denetlendi. Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre
masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı

içiŞLEr Bakanlığı'nın son
günlerde artan Koronavirüs
vakalarını önlemek için yayın-

ladığı genelge çerçevesinde Bağcılar'da
işyerleri denetiminin ardından haftasonu
düğün salonları  denetlendi. Bağcılar İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Be-
lediye Zabıta ekipleri ilçede bulunan 63
düğün ve nikah salonunu denetime gitti.
Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına
göre masa sandalye düzeni ve oyunların
temassız olması konusunda uyarıldı. De-
netimlerde çoğunlukla genelgede belirti-
len kurallara uyulduğu görülürken
eksikleri olan salonlar uyarıldı.

Oyun oynarken dikkat
Düğün sahiplerindende özellikle oyun
oynanırken el ele tutulmadan yani halay
çekmeyip Ankara'nın Bağları gibi temas-
sız oyunlar oynamaları istendi. Denetim
esnasında düğün veya nikah olmayan
salonlar önümüzdeki hafta sonu tekrar
gidilecek.

Virüs gerçeğini
unuttular

Fatih'te Balat'ta koronavirüse 
rağmen tekneye bilen kalabalık bir
grup denize açılarak eğlence yaptı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Deniz Liman Şube Müdürlüğü 
ekipleri de denizde tekneler 
üzerinde denetim yaptı

koronAvirüs salgını nedeniyle
uygulanan tedbirlere rağmen va-
tandaşlar teknelerde eğlence yap-

maya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih
Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocuk-
ların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza
açıldı. Teknenin sahilden hareket etmesi son-
rasında teknede bulunanlar eğlenmeye baş-
ladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen
grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve
maske takmadığı görüldü. 

Polis denetim yaptı

Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uy-
maması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü
ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda
tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. De-
nizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri,
burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine
uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edi-
len bir teknede bulunanların maske takma-
ması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası
kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen
kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi.
Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman
Başkanlığı için tutanak tutuldu.

Denize girmek
yasaklandı

ŞiLE'dE şiddetli rüzgar nedeniyle
denize girmek yasaklandı. Şile'ye
yine sabah saatlerinden itibaren

çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar
cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Can-
kurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar
ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklan-
dığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde
oturmayı tercihe etti. Kararı Şile Kaymakam-
lığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar
arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız
bedenine ulaşılmıştı.

Bahçeşehir farkı
Almanya'nın başkenti Berlin'de sekiz yıl önce 
üniversite kampüsü açan Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi
de Mentora Gymnasium’un kapılarını öğrencilere
açıyor. 10 Ağustos’tan itibaren eğitime başlayacak lise,
eyalet eğitim müfredatını uygulayacak

ALMAnyA’dAki eğitim yatırımlarına devam
eden BAU Global, 2020-2021 eğitim-öğretim
yılı için Berlin’de Eğitim Senatörlüğünün lisan-

sıyla Mentora Gymnasium’u hizmete açtı. Ülkede ilk kez
yüksek akademik eğitim ile lise eğitimini aynı çatı altında
buluşturacak Mentora Gymnasium’da, hem Berlin Inter-
national Üniversitesi’nin sunduğu imkanlardan yararlanıla-
cak hem de Almanya’daki en yüksek lise diploması olan
Abitur’a sahip olma fırsatı sunulacak. Lisenin, Berlin Inter-
national Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet gösterece-
ğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel,
"Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması
veren bir lisedir. 7.sınıftan 12. Sınıfa kadar eğitim verecek.
Eğitim dili Almanca olacak. Almanca’nın yanı sıra Türkçe,
İngilizce ve İspanyolca dersleri de vereceğiz. Lisemizin üni-
versite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniver-
sitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler
yapacak. Bu bağlamda Berlin’de üniversite ile entegre ilk
lise olma özelliği taşıyor” dedi.

Bugün açılıyor

Enver Yücel, eğitimde başarıyı teşvik eden ve sosyal eşitliğe
önem veren bir anlayışla hizmet sunacak Mentora Gymna-
sium’un, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere
burs vereceğini söyleyerek, "10
Ağustos itibariyle kapılarımızı
öğrencilere açıyoruz.”
ifadelerini kul-
landı.

Düğünlere sıkı denetim
MALTEPE'dE polis ve zabıta
ekipleri düğünlerde sosyal
mesafe ve maske denetimi

yaptı. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına
alan yeni tip koronavirüs (covid-19)
salgını ile mücadele kapsa-
mında alınan tedbirlerin va-
tandaşlar tarafından
uygulanması için denetimler
artırıldı. Son günlerde vaka
sayılarındaki artış ile birlikte
yetkililer vatandaşları tedbir-
lere daha sıkı uymaları için
dikkatli olmaya çağırırken
insanların toplu olarak bu-
lunduğu düğün gibi organi-

zasyonlara yönelik denetimler yapıldı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri ve Maltepe Beledi-
yesi zabıta ekipleri ilçe sınırları içinde
bulunan düğün salonlarında ve sokak

düğünlerinde denetim yaptı. Denetle-
mede vatandaşların maske takıp tak-
madığı ve sosyal mesafeye uyup
uymadığı kontrol edildi.
Ayrıca  polis,  denetleme sırasında

düğün için toplanan va-
tandaşlara uymaları ge-
reken kurallar hakkında
bilgi verdi. Bazı vatan-
daşların sosyal mesafeye
uymak adına karşılıklı ip
tutarak oyun oynadıkları
görülürken bazı vatan-
daşlar ise aralarında me-
safe bırakarak oyunlarını
oynadı. 

Hasan
Akgün
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Silivri’de
gerçekleştirilen 

geleneksel 8’inci
Selimpaşa Topatan
Kavunu ve Bamya

Yarışması renkli
görüntülere sahne
oldu. Koronavirüs

gölgesinde
gerçekleştirilen

yarışmada bölgenin
en iyi bamya ve

kavun yetiştiricileri
yarıştı

S ilivri’de yetişen tarımsal ürünlerin
tanıtımı için büyük önem taşıyan
Selimpaşa Topatan Kavunu ve

Bamya Yarışması bu yıl pandemi gölge-
sinde gerçekleştirildi. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında alanda dezenfektan
ve maske dağıtılırken, ayrıca sık sık sos-
yal mesafe ve temas konusunda uyarı-
larda bulunuldu. Selimpaşa
Meydanında düzenlenen etkinlikte, 32
bamya ve 18 kavun üreticisinin mahsul-
lerini yarıştı. Geleneksel 8’inci Selim-
paşa Topatan Kavunu ve Bamya
Yarışmasına Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile bir-
likte katılırken, İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka,
Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri

Özer, siyasi parti ilçe başkanları, bele-
diye meclis üyeleri, muhtarlar, STK

temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

En değerli topraklara sahip 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Silivri’nin, tarımsal, tarihsel ve turizm
anlamında İstanbul’un en değerli top-
raklarına sahip olduğunu vurguladı.
Yılmaz şunları söyledi: "Silivri tarımsal,
tarihsel ve turizm anlamında İstan-
bul’un en değerli topraklarına sahip.
Bizlerde o topraklarda tarımsal üreti-
min devam etmesi noktasında coşkulu
bir şekilde çalışıyoruz. Bu festival ise
1974’ten bu yana gerçekleştiriliyor. Bu
sene düzenlediğimiz Selimpaşa Topa-
tan Kavunu ve Bamya Yarışmasını
ise sosyal mesafe kuralları, maske kulla-
nımı ve hijyen kurallarına dikkat ederek
gerçekleştirdik. Bizim muradımız Selim-
paşa’daki tarımsal üreticinin ürününün
tarlada kalmaması. Amacımız çiftçinin

doğru pazarlama kanalları ile para ka-
zanarak ürünlerini satması.”

Topraklarımızı heba etmeyelim

Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyo-
rum. Tarımdan, tarımsal topraklardan,
üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri’ye
imarlı arazilerden daha değerli tarım
toprakları vaat ediyorum. Sizlere her yıl
iki ürün verebilecek, sizin zenginleşme-
nize katkı sunacak topraklara sahipsi-
niz. Bu topraklarımızı daire karşılığında
müteahhite verip heba etmeyelim. Gö-
receksiniz bu topraklar önümüzdeki yıl-
larda imarlı arazilerden daha değerli
araziler haline gelecek. Bizler de Selim-
paşa’daki Silivri Belediyesine ait arazi-
leri özellikle kadınlarımıza ve kavun,
bamya ekecek vatandaşlarımıza ücretsiz
tahsis ediyoruz. Onlar yeter ki üretsin.
Bizler ilerleyen yıllarda üreticimize daha

farklı destekler sağlayacak projeler de
hazırlıyoruz” 

Tedbirlere uyuldu

Festivale gelen vatandaşlardan Erol Yal-
çınkaya, ise şunları söyledi: “Her yıl bu
festivale katılıyoruz. Bu festival belki de
Türkiye’nin en güzel festivallerinden
biri. Ayrıca şunu söylemek istiyorum bu
kavunlar sadece Selimpaşa bölgesinde
yetişiyor, başka hiçbir yerde yetişmez."
Festivale ilk kez bu yıl geldiğinin söyle-
yen Neslihan Yılmaz ise, “Bu festivale
ilk defa geliyorum. Selimpaşa’nın bam-
yası ve kavununun çok meşhur oldu-
ğunu duydum. Gözlemlediğim
kadarıyla koronavirüs tedbirlerine uyul-
muş. Dezenfektan noktaları oluşturul-
muş, sosyal mesafe kurallarına da
uyuluyor” diye konuştu.

SILIVRI’DE EN
IYI URUN YARISI 

MEHMET ALİ ÇATAL

“En İyi Bamya” ödülü için 32 üre-
tici, “En İyi Kavun” ödülü için 18
üretici jüri karşısına çıktı. En iyi
kavun yarışmasında 1’inci Serdar
Demirel, 2’nci Asım Ertan, 3’üncü
ise Zehra Tekin oldu. Bamya kate-
gorisinde ise en yüksek puanı 

alan yarışmacılar Seher Özcan
1’inci, Melek Demirci 2’nci, Ner-
min Bekar ise 3’üncü oldu. Her iki
yarışmada da birinciye tam altın,
ikinciye yarım altın, üçüncüye çey-
rek altın ödülü verildi. Ayrıca Silivri
Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer
dereceye giren tüm yarışmacılara
hediye çeki takdiminde bulundu.

Ödül aldılar

130 bin aileye et
İBB’nin Kurban Bağışı Kampanyası ile kesilen bin 178 büyük
baş hayvanın eti kavurma yapıldı. Konserve yapılan etler, 21
günlük dinlenme süresine alındı. Hijyen kurallarına dikkat
edilerek hazırlanan kavurmalar 130 bin aliye ulaştırılacak

İstanBUl Büyükşehir
Belediyesi (İBB), İs-
tanbul Vakfı üzerinden

hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aile-
leri bir araya getirdiği Kurban
Bağış Kampanyası sonrası kesi-
len kurbanların etleri, kavurma
yapıldı. Dünyanın her yerinden 8
bin 246 hayırseverin iştirak ettiği
kampanyada bin 178 büyük baş
hayvan kesildi. 130 bin aileyi se-
vindirecek kampanya ile kesilen
kurbanların etleri kavurma yapıl-
dıktan sonra konservelere ko-
nuldu ve 21 günlük
dinlendirmeye alındı.

Son aşamaya geldik

Kurban Bağış Kampanyası’nı
düzenleyen İstanbul Vakfı’nın
Genel Müdürü Perihan Yücel,
kampanyanın üçüncü aşama-
sında olduklarını belirterek, “Et-
lerin kavurma yapılarak konserve
edilmesi teslimden önceki son
aşama” dedi. Kadınların bu
kampanyanın hayata geçirilme-
sinde büyük rol oynadığını kay-
deden Yücel, “Sadece kadınlar
yaptı bu işi. Erkekler çok az bir
bölümündeler. Evin mutfağı gi-
biydi. Pişirme işlemi bitti. Bu iş-
lemden önce, kesme, doğrama ve
kıyma yapma işlemleri vardı. Et-
leri şişirildiler ve hepsini konserve

haline getirildiler. Paketleniyorlar.
21 günlük dinlenme süresine bı-
rakılacak. 21 günün sonunda İs-
tanbul’a gönderilecek ” bilgisini
paylaştı. Kurban etlerinin ka-
vurma ve konserve yapılma işle-
minde görev alan kadınlar,
kurban etlerinin ihtiyaç sahiple-
rine iletilmesinde görev almaktan
gurur duyduklarını belirterek, bu
tür kampanyaların devam etmesi
yönünde temennilerini dile 
getirdiler.

İmamoğlu teşekkür etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
da Kurban Bağış Kampanya-
sı’na gösterilen ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek hayır-
sever vatandaşlara şöyle teşekkür
etti:“Başlattığımız kurban bağış
kampanyasına, dünyanın her ta-
rafından yurttaşlarımızın verdiği
destek, yaptıkları katkı bizi son
derece mutlu etti. 118 bin ihtiyaç
sahibi aileye ulaşma hedefimize,
bu hayırsever vatandaşlarımızın
bağışlarıyla ulaştık. Destekleriniz
ve mübarek Kurban Bayra-
mı’nda, dayanışma kültürümü-
zün en güzel örneklerinden birini
sergilediğiniz için hepinize gönül-
den yeniden teşekkürlerimi sunu-
yorum. Geçmiş Kurban
Bayramımız mübarek olsun.”

BEYOĞlU, Taksim
Meydanı'nda kendi-
sine simitçi süsü veren

bir kişi, yere düşüp bayılma
numarası yaparak insanlardan
para almaya çalıştı. O anlar sa-
niye saniye kameralara yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheli emni-
yete götürüldü İnsanların kala-
balık olduğu Taksim
Meydanı'nda elinde bayat simit-
lerin olduğu tepsiyi taşıyan ve
kendisine simit satarak geçimini
sağlayan seyyar satıcı imajı veren
bir kişi, yere düşerek bayılma
numarası yapıp insanlara duygu
sömürüsü yaptı. İnsanların
önünde kendisini bir anda yere
atan kişinin tepsisinde bulunan
simitler yere saçılırken yere düşen

kişinin ağzından, daha önce sür-
düğü bir madde nedeniyle kır-
mızı sıvı aktı. Ağzından kan
geldiği izlenimini oluşturan kişi,
bu şekilde vatandaşları hasta ol-
duğuna inandırmaya çalıştı. Yere
düşen kişinin yanına koşan 3
kadın, simitçiye yardım etti. Son-
rasında ise kadınlardan bir tanesi
yerde yatan kişiye bir miktar para
verdi. Para aldıktan sonra bulun-
duğu yerden kalkan kişi, 10 da-
kika sonra İstiklal Caddesi'nde
aynı oyunu tekrarladı. Bölgede
görev yapan Güven Timleri Şube
Müdürlüğü'ne bağlı polis ekip-
leri, şüpheliyi gözaltına alarak
polis merkezine götürdü. Polis
ekipleri, vatandaşları bu tür kişi-
lere karşı uyardı. 

En güzel sergi
21. UlUslararası Bü-
yükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali kapsa-

mında İBB işbirliğiyle gerçekleşen
“Güler Ertan Fotoğraf Yarışması”
sergisi dün Taksim Cumhuriyet Sanat
Galerisi’nde açıldı. Sergi 8-14 Ağus-
tos tarihleri arasında ziyaret edilebi-
lir.Serginin açılışına İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Ars-
lan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya
Muratlı, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün ve Seçici
Kurul Başkanı Prof. Güler Ertan ve
eser sahipleri katıldı. Uluslararası
Güler Ertan Fotoğraf Yarışması yak-
laşık 5 bin 600 fotoğraf ve 38 ülkeden
1300 fotoğrafçının katılımıyla 
geçekleşti.
Yedi defa “En iyi kültür ve sanat Fes-
tivali” ödülüne layık görülen Uluslar-
arası Büyükçemece Kültür ve Sanat
Festivali bu yıl yeni tip koronavirüs
(Covid-19) tedbirleri sebebiyle 10
Ağustos'ta tek gün gerçekleştirilecek.

Duygu sömürüsü yaptı

Bamyaları inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yarışmacılarla da sohbet etti. Yılmaz, “Bizim her
daim önceliğimiz tarım. Çiftçimizin ürününün toprakta kalmaması ve gün yüzüne çıkması için çalışıyoruz” dedi.
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KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde 
yapımı devam eden Gediz-
Abide Otoyolunun şantiye-

sinde incelemelerde bulunarak 
yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türki-
ye’yi bölgesinde lider, dünyada da 
ekonomisi en büyük ülkeler arasına yer-
leşmek için Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın liderliğinde projelere 
devam ettiklerini, bir taraftan tarihe ve 
kültüre sahip çıkarken, diğer taraftan da 
vatandaşların yaşam standartlarını yük-
seltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini 
söyledi. Yürüttükleri projelerde, salgın 
tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalış-
malara devam ettiklerini belirten Bakan 
Karaismailoğlu, şöyle konuştu: 

"Projelerimizi tamamlamanın çabası içe-
risindeyiz. Bu da ülkemizin ve ekonomi-
mizin ne kadar güçlü ve büyük 
olduğunun bir göstergesi. Onlarca pro-
jede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl ça-
lışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da 
ekonomisi en büyük ülkeler arasına yer-
leşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir 
gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir 
gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, 
bir gün Erzurum'da… Vatandaşımıza 
hizmet noktasında harıl harıl canla başla 
çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri 
insan hayatına dokunduğu için çok 
önemli. Projelerimiz, yaptığımız yerlerde 
ve tamamlandığı yerlerde özellikle istih-
dama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve tu-
rizme önemli derecede artılar sağlıyor.” 

Projeler salgın tedbirleriyle sürüyor

2 yıl aradan  
sonra zam 

İZMİR'DE taksi ücretlerine 2 yıl 
aradan sonra zam geldi. Buna 
göre taksi açılış ücreti 3.90'dan 

4.20'ye çıktı. Ayrıca şehirde ilk defa İstan-
bul'da olduğu gibi kısa mesafe ücret tarifesi 
uygulamasına da geçildi. İzmir’de taksi-
metre tarifesine 2 yıl sonra ayarlama ya-
pıldı. İzmir Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla açılış 
ücreti 3.90’dan 4.20 TL’ye, kilometre ücreti 
de 3.70’den 4.30 TL’ye çıkarıldı. İzmir Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baş-
kanı Celil Anık, fiyat düzenlemesinin 2 yıllık 
enflasyonun yarısı oranında olduğunu 
ifade etti. Anık; akaryakıt, lastik, yedek 
parça başta olmak üzere giderlerdeki artış-
lar nedeniyle zamdan başka seçenek kal-
madığını dile getirerek, “Bir önceki fiyat 
düzenlemesinin yapıldığı temmuz 2018’den 
bu yana tüketici enflasyonu TÜFE oranı 
yüzde 30 civarında gerçekleşti. Kilometre 
ücretindeki artış ise 2 yıllık enflasyonun ya-
rısı oranında, yaklaşık yüzde 16. Hem taksi 
kullanıcılarını hem de esnafımızı düşünerek 
UKOME tarafından böyle bir fiyat güncel-
lemesine gidildi.” dedi. 

Turiste 30 euro’ya 
test yapılacak 

KOVİD-19 tedbirleri kapsa-
mında, güvenli turizm sertifikalı 
konaklama tesislerinde, yabancı 

turistler talep etmeleri halinde 30 euro 
ücret karşılığında koronavirüs testi yaptıra-
bilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy imzalı genelgeye göre, söz ko-
nusu otellerde numune almak için sağlık 
personeli bulundurulacak, bu oteller bir 
sağlık kuruluşuyla anlaşmalı olarak hizmet 
verecek. Numune alınan misafirler için iz-
leme kayıtları tutulacak. Sağlık Bakanlığı 
ve 81 ilin kültür ve turizm müdürlükleriyle 
otelcilere gönderilen genelgede, daha önce 
yayımlanan ve konaklama tesislerinde alı-
nacak “koronavirüs” önlemlerini içeren ge-
nelgelere bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, 
güvenli turizm sertifikası alınmasının zo-
runlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama 
tesislerinde, ikâmet adresi yurtdışında olan 
misafirlerin, “talebe bağlı olarak” 30 euro 
ücret karşılığında Kovid-19 testi yaptırabil-
mesi mümkün olacak. 

Kayıt alınacak 

Numune almak için sağlık personeli bulun-
durulacak otellerde, yetkin bir sağlık kuru-
luşu ile anlaşmalı olarak hizmet verilecek. 
Numune alınan misafirler için izleme kayıt-
ları tutulacak. Sağlık personeli sayısı hafta-
nın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis 
kapasitesine uygun olarak belirlenecek. Te-
siste numune alma işlemlerinin koordinas-
yonundan sorumlu, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla irtibat halinde olacak bir “irti-
bat kişisi” belirlenecek.  
Tesiste pozitif vaka çıkması halinde ilgili il 
sağlık müdürlükleri ile il kültür ve turizm 
müdürlüklerine bildirimde bulunacak irti-
bat kişileri, misafirin sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini de 
yönetecek. İl kültür ve turizm müdürlükleri 
tarafından numune alımı yapan konak-
lama tesislerinin listeleri hazırlanacak ve 
izlenerek güncellenmeleri sağlanacak. 

CORONA virüsü salgını-
nın en ağır döneminden 
biri olan mayıs dönemine 

ait istihdam verileri beklenirken, ya-
pılan araştırmalarda özellikle iş gü-
cünde son 10 yılın en büyük 
kaybının ortaya çıkacağı öngörülü-
yor. Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 

24'ü aşarak neredeyse her 4 kişiden 
birinin iş arayışında olduğuna işaret 
ettiği bu dönemde, ihracat, sanayi 
ve üretimdeki duraklamanın özel-
likle istihdamın son 10 yılın dip 
noktasına işaret edebileceği kayde-
diliyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi, Sosyal Politikalar 

Araştırma Merkezi (SPM), tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre 
Mayıs 2020 dönemi verilerinde iş-
sizlik oranının, Covid-19 şoku sebe-
biyle 1.9 puan artarak yüzde 14.7, 
tarım dışı işsizlik oranının da 2.3 
puan artarak yüzde 17.2 düzeyine 
ulaşması bekleniyor. 

İstihdamda en dip beklentisi
Haftaya açıklanacak mayıs dönemi istihdam verilerinde son 10 yılın en dip noktasına  
ulaşılması, sanayi istihdamının da azalarak 5 milyon seviyesinde olması bekleniyor

T ÜMOSAN Genel Müdürü Halim 
Tosun, savunma sanayisindeki yerli 
zırhlı araç motoru aktarma organ-

ları arayışına yakın zamanda yanıt verebile-
ceklerini belirterek, "Savunma Sanayi 
Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle 
Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada 
söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz." 
ifadelerini kullandı. TÜMOSAN açıklama-
sına göre, Tosun, yerli ve milli kaynaklarla 

gerçekleştirdikleri üretimi ve savunma sana-
yisi çalışmaları hakkında soruları 
cevapladı.Türkiye'nin savunma sanayisinde 
TÜMOSAN gibi firmaların üretimleriyle bir-
likte yerlilik oranının artmasına katkı sağla-
nacağını ifade eden Tosun, "Savunma Sanayi 
Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle 
Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada 
söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz." 
değerlendirmesini yaptı. Tosun, TÜMO-

SAN'ın 1976 yılında temeli atılan bir şirket 
olduğunu belirterek, şirketin 1976 yılında 
motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri 
teçhizatı üretmek amacıyla kurulduğunu 
kaydetti. 1981 yılında ilk dizel motor üreti-
mine başladıklarını aktaran Tosun, 1984 yı-
lından bu yana da ilk traktörünü üreterek, 
Türkiye’deki tarım sektörüne yerli ve milli 
traktör tedariki sağlayan bir kuruluş oldukla-
rını kaydetti. Firma, 2015 yılında faaliyet ala-
nını genişleterek TÜMOSAN markalı zirai 

ekipman üretimi ve satışına başladı.  
Savunma sanayisindeki yerli üretim zırhlı 
araçların mevcutta yüzde 50-55 oranların-
daki yerlilik düzeyinin, yerli motor ve ak-
tarma organlarının Türkiye’de üretimiyle 
beraber, yaklaşık yüzde 20 artarak 75’lere 
kadar çıkacağı düşünülüyor. Bu durumda 
yurt dışından ithal olarak alınacak zırhlı 
araçların maliyetine kıyasla, minimum yüzde 
20 oranında maliyet avantajı sağlanacağı ön-
görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı. 

ARTVİN'DE Çoruh Nehri üzerindeki Türki-
ye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek göv-
deli barajı olan Deriner Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali'nin (HES) ülke ekono-
misine dev katkı sağlamaya devam ediyor. 
Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner 
Barajı işletmeye alındığı 2012 yılından itiba-
ren 11.3 milyar kilowatt enerji üreterek milli 
bütçeye yaklaşık 5 milyar TL katkı sağladı. 
Artvin’de 249 metre gövde yüksekliği ile 
kemer barajı sınıfında Türkiye’nin birinci, 
dünyanın altıncı barajı olma özelliği taşıyan 
Deriner Barajı’nda elektrik üretimi 11. 3 mil-
yar kilowatt saate ulaştı. Böylece milli ekono-

miye 5 milyar TL katkı sağlamış oldu. Art-
vin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1998 
yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği 
ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. 
yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali'nin (HES) ülke ekono-
misine dev katkı sağlamaya devam ediyor. 

90 katlı gökdelene eşit 

Deriner Barajı ve HES Projesi Aşağı Çoruh 
Havzasında, Artvin ilinin 5 km menbasında, 
Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. 1982 yılında 
hazırlanan Çoruh Havzası Master Planında 
kilit proje olarak yer alan Deriner Barajı ve 

HES Projesi Türkiye ile Rusya arasında im-
zalanan ikili işbirliği protokolü kapsamında 
yapılmasına karar verildi. 08 Ocak 1998 tari-
hinde inşaatına başlanılan Deriner Barajı ve 
HES Projesi 12 Aralık 2012 tarihinde döne-
min Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı ya-
pıldı. Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği 
ile kendi sınıfında Türkiye’nin en yüksek ba-
rajı. 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe 
sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer 
baraj tipinde inşa edildi.  

YERLILIK  
YUZDE 75’E CIKACAK

TÜMOSAN Genel Müdürü  
Halim Tosun, "Savunma  
sanayisindeki yerli üretim zırhlı  
araçların mevcutta  
yüzde 50-55 oranlarındaki yerlilik düzeyinin,  
yerli motor ve aktarma organlarının Türkiye’de 
üretimiyle beraber, yaklaşık yüzde 20 artarak 
75’lere kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi

Pandemi önlemleri kapsamında 
oteller, bir sağlık kuruluşuyla  
anlaşarak sağlık personeli  

bulunduracak. İsteyen yabancı  
turistlere 30 euro karşılığında 

Kovid-19 testi yapılacak 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgesinde lider, dünyada da ekonomisi  
en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalıştıklarını söyledi

Ekonomiye 5 milyarlık katkı 
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B akan Karaismailoğlu, 4 günlük
Kurban Bayramı'ndaki ulaşım
rakamlarını açıkladı. Bayram ön-

cesinde, bazı otoyolları geçici olarak hiz-
mete açarak, kara, hava ve
demiryollarında düzenledikleri ek sefer-
lerle vatandaşların bayramda, rahat, kon-
forlu ve mutlu bir şeklide sevdiklerine
kavuşması için yoğun gayret sarf ettikle-
rini belirten Karaismailoğlu, havayolu se-
yahatlerine ilişkin, "Bayramda 8 bin 121'i
iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere
toplamda 12 bin 148 seferde, 814 bin
477'si iç hatlarda, 387 bin 697'si de dış
hatlarda olmak üzere, toplamda 1 mil-

yon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle
turizm sezonu ile bayram tatilinin bir
arada olması nedeniyle havayolu hatları-
mızda sevindirici yoğunluk yaşandı" ifa-
delerini kullandı.

3 milyon 194 bin araç

Bayram öncesinde özellikle Kuzey Mar-
mara Grubu otoyolları olmak üzere bir-
çok yolu bayram için geçici olarak
hizmete alarak, bayram gidiş ve dönüşler-
deki muhtemel trafik yoğunluğunu rahat-
lattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu,
"Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon
954 bin 516 araç trafiği tespit edildi.

Bunun yanında İstanbul-İzmir Osman-
gazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin
toplamından 926 bin 102 araç geçti.
Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesi-
minde kaydedilen araç sayısının 313 bin
776 olduğu görüldü. Tüm otoyolları-
mızda bayram süresince geçen araç sa-
yısı toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak
belirlendi" dedi.

27 bin 923 kişi

YHT'de taşınan yolcularla ilgili de bilgi
veren Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak şe-
hirler arası yük ve yolcu ulaşımında demir-
yollarımızı daha aktif ve yoğun olarak

kullanmak istiyoruz. Bu bayramda An-
kara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141,
Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385,
Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733
ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin
664 yolcu olmak üzere toplamda YHT
hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır"
dedi.

1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU1 MILYON YOLCU
GELDI GECTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban
Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarına ilişkin, "Havayolunda 
1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında 
27 bin 923 yolcu taşıdık. Bayramda otoyollarımızdan 
3 milyon 194 bin 394 araç geçti. Marmaray ve Başkentray'da
da 1 milyon 715 bin 976 yolcu seyahat etti" dedi

Bakan karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlere
ilişkin de, "Bayram süresince Marmaray'da 1
milyon 592 bin 455 yolcu, Başkentray'da da
123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda 1 milyon
715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat
etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Marmaray fark yarattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi
(PM) toplantısı öncesinde Muharrem İnce’nin parti kuracağı 
yönündeki tartışmalara dolaylı şekilde değinerek “Bizi bölmek,
parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir
şey var: CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir” dedi

Türkiye’yi batan gemi
Titanik’e benzeten kılıç-
daroğlu, Cumhurbaşkanı

recep Tayyip erdoğan’a damadının
işine son verme çağrısında bulundu.
kılıçdaroğlu; 37. kurultayın ardından
belirlenen yeni PM’nin ilk toplantı-
sında üyelere seslendi. konuşmanın
ardından kılıçdaroğlu’nun yanına ba-
şörtülü PM üyesi Sevgi kılıç en genç
üye sıfatıyla oturdu. kılıçdaroğlu,
özetle şunları dile getirdi: “Dünyanın
en köklü kalıcı partilerinden birisiyiz.
100 yıllık tarihe baktığımızda çizgi-
mizde hiçbir değişiklik olmamış.
Çağdaş uygarlığı, demokrasiyi, kadın
erkek eşitliğini hedefleyen, gelir da-
ğılımının dengeli olmasını isteyen bir
çizgiyi sürdürmüşüz. Gücü üretim-
den, akıldan alan, bilgiden ve biri-
kimden alan, dünyayı okuyan bir
kültürden gelmişiz. Her kuşak bu kül-
türü biraz daha ileriye taşımış. 60 ki-
şiden oluşuyoruz; 39’u erkek, 21’i
kadın. PM’nin yüzde 41.6’sı yeni-
lendi. yaş ortalamamız 48. Biz kap-
sayıcı, toplumun her kesimini
kucaklayan bir siyaseti yaşama ge-
çirmek istiyoruz. eğer sorun ortaksa
o sorunu çözmeye birileri talip ol-
malı. Biz CHP’nin PM üyeleri olarak

Türkiye’nin 18 yıldır çözülümeyen so-
runlarının çözümüne talibiz.”

Üstümüze gelecekler 

CHP'nin üstüne geleceklerini anlatan
kılıçdaroğlu, “Biz bu hedefe kilitlenir-
ken bizi engellemek isteyecekler. On-
ların görevi bu zaten. Bizi hapisle
tehdit edecekler. Milletvekillerimizi
bazen hapse atacaklar. Atmazlarsa
namertler. Bizi linç girişimleriyle kor-
kutmak isteyecekler. Linç girişiminde
üç kez, beş kez, yüz kez bulunmazsa-
nız namertsiniz. Hepsiyle mücadele
edeceğiz. Dört koldan üstümüze ge-

lecekler. isterse dört yüz koldan gel-
sinler mücadele edeceğiz. Her türlü
iftirayı atacaklar engellemek için.
Bütün kutsal değerlerimizi kendi özel
çıkarları için istismar edecekler”
dedi.

Karalama yapacaklar

kılıçdaroğlu açıklamasını şu şekilde
sürdürdü; “Televizyonları, gazeteleri
besleme köşe yazarlarıyla her türlü
karalamayı yapacaklar. Bizi bölmek,
parçalamak isteyecekler ama hiç
kimsenin unutmaması gereken bir
şey var: CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin
kalesidir. Bu partiye oy verenler ve
vermeyenler şu gerçeği çok iyi bili-
yorlar. eğer bu ülkede bir CHP varsa
bu ülkenin sarsılmaz bir sigortası var
demektir. Devletin, halkın sigortası-
dır. Çünkü biz çiftçiyiz, köylüyüz, işçi-
yiz, emekliyiz, sanayiciyiz, kuryeyiz,
sağlık çalışanlarıyız, halkız. Halktan
ve haktan yanayız. Bizi başka bir par-
tiyle kıyaslamasınlar çünkü biz tepe-
den tırnağa kuvayi Milliyeciyiz. Biz
siyaseti halka adanmışlık üzerine ya-
parız. Bize göre; ne ezen ne ezilen,
insanca hakça bir düzeni bu ülkeye
getirene kadar mücadele eden bir si-
yasi partiyiz.”

Bizi bölmek
isteyecekler!

Melih Gökçek
hedef şaşırdı

Eski Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek,
kendi döneminde kurulan Sosyal
Medya Daire Başkanlığı’nı unuttu,
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın,
tweetlerini takip için yeni
oluşturduğunu iddia etti

SoSYal paylaşım sitesi Twitter’da bir
kullanıcının, “Melih bey, meraktan soru-
yorum. Sizin döneminizde Ankara Bü-

yükşehir Belediyesi’nde Sosyal Medya Daire
Başkanlığı diye bir birim var mıydı? Yoksa bunu
Mansur Yavaş mı oluşturdu? Basın Yayın Daire
Başkanlığı varken bu daire başkanlığı niye kuruldu?
Bu başkanlık ne iş yapar. Maliyeti Nedir?” soru-
suna Melih Gökçek, “Bende Sosyal Medya Daire
Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir
daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur. Eğer
böyle bir daire varsa tek görevi benim tweetleri takip
edip altına sıfır takipçili cevap yazan kişilere imkan
vermesidir” diyerek cevap verdi. Gökçek’in “Bende
Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim
yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur
Yavaş oluşturmuştur” dediği Sosyal Medya Dairesi
Başkanlığı kuruluş kararının, Gökçek'in başkan ol-
duğu 9 Şubat 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Mec-
lisi’nde alındığı ve Daire’nin kendi döneminde
kurulduğu ortaya çıktı. Melih Gökçek, Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardın-
dan 28 Ekim 2017 tarihinde istifa ettiğini
açıklamıştı.

Herkes eteğindeki taşı döksün
YENİ parti kurma iddiala-
rıyla gündemde olan
CHP’li Muharrem İnce,

“Bu süreçte herkes konuştu. Herkes
eteklerindeki taşları döksün. Ben
açıklamayı önümüzdeki hafta yapa-
cağım” dedi. CHP’li Muharrem
İnce, yaşadığı Yalova’nın Elmalık kö-
yünde Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) açıklamalarda bulundu. Yeni
parti kuracak iddialarıyla gündemde
olan İnce, “Bu süreçte herkes ko-
nuştu, bir ben konuşmadım. Açıkla-
mayı önümüzdeki hafta yapacağım”
dedi. Düzenleyeceği basın toplantı-

sında her soruyu yanıtlayacağını be-
lirten İnce, sözlerine şu şekilde
devam etti: “Ben evime gelen misafiri
geri çevirmem, açıklama yapmadan
göndermem. Açıklama yapmamış ol-
saydım medya özgürlüğüne de saygı-
sızlık olurdu. Önümüzdeki hafta
Ankara’da bir basın toplantısı düzen-
leyeceğim. Bu süreçte herkes ko-
nuştu. Bir tek ben konuşmadım.
Konuşsunlar bakalım. Herkes etekle-
rindeki taşları döksün. Önümüzdeki
hafta ayrıntılı bir şekilde her tür so-
ruya cevap vererek, bunları anlataca-
ğım” dedi.

Muharrem İnce

Adil
Karaismailoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu



Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim gören ve
üniversite sınavında büyük başarı elde eden Mert
Mestanoğlu, Nezaket Ezgi Güven ve Mehmet

Alp Gündüz’ün yolları, tıp eğitimi almak için Bahçeşe-
hir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kesişti. Üç gencin
hem başarı hikayeleri hem de üzerinde çalıştıkları bi-
limsel çalışmalar, umut vadediyor. Harvard Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi ve Boston Children’s Hospital gibi
dünyanın önde gelen fakülte ve hastanelerinde araştır-
malar yapan öğrenciler, hikayelerini üniversite adayı
öğrenciler için anlattı.

Harvard'dan kabul aldı

2013 yılında üniversite sınavında Türkiye bi-
rinciliği elde edip BAU Tıp Fakültesi’ne yer-
leşerek mezun olan Dr. Mert Mestanoğlu,
yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Mesta-
noğlu, “Bilim insanı/hekim olma hede-
fiyle Bahçeşehir Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni tercih ettim. Hazırlık sınıfı
eğitimimi Washington DC’de tamam-
layarak, tıp eğitimimin ilk yılından iti-
baren akademik çalışmalara katıldım.
Boston Children’s Hospital, The Roc-
kefeller University, Cincinnati Eye Ins-
titute, Klinikum Leverkusen,
Moorfields Eye Hospital gibi çeşitli ül-
kelerdeki önde gelen enstitü, üniversite
ve hastanelerde araştırma ve gözlem faa-
liyetlerinde bulunma fırsatı yakaladım.
2018 yılında Harvard Kök Hücre Enstitü-
sünün yaz araştırma programına başvura-
rak, yılda 800’den fazla başvuru alan programa
seçildim. H-indeksim 5 ve 13 kabul alan/yayınlan-
mış çalışmam bulunmakta. Araştırma sonuçlarını ulu-
sal ve uluslararası pek çok kongrede sunma şansına
eriştim. Göz hastalıklarının moleküler mekanizmala-
rına ilgi duymaktayım ve Köln Üniversite Hastanesi
Göz Hastalıkları Departmanı’nda doktora ve göz has-
talıkları uzmanlık eğitimi ile kariyerime devam etmeyi
planlıyorum” dedi.

Çok güzel işler yapıyorum

Beyin Cerrahisi branşına duyduğu ilgi nedeniyle BAU
Tıp Fakültesi’ni tercih ettiğini ifade eden Mehmet Alp
Gündüz ise “O dönemde BAU Tıp Fakültesini seç-
memde en önemli etken öğrencilerine verdiği üstün
değer ve vizyonuydu. Hazırlık sınıfını aldığım bursla
Washigton DC kampüsünde yaklaşık 9 ay olarak ge-
çirdim ki bu benim gelecek vizyonumu büyük oranda
değiştirdi. Hazırlık sınıfından sonra 3 sene boyunca
Kanpolat Sınıfının birincisi olarak yüksek onur belgesi
aldım ve 2018 senesi yazını kendisiyle İngilizce hazırlık
sınıfı sırasında tanıştığım Yang D. Teng’in laboratuva-
rında omurilik hasarı, travmatik beyin hasarı ve beyin
sapı tümörleri üzerine staj yaparak geçirdim. BAU Tıp

Fakültesi MD-PhD programı öğrencisi olarak Bahçe-
şehir Üniversitesi’nin verdiği burs ile Harvard Üniver-
sitesi Tıp Fakültesine afiliye Spaulding ve Brigham and
Women’s hastanelerinde Yang D. Teng’in laboratuva-
rında PhD laboratuvar araştırmalarımı yapmak üzere
Eylül 2019’da başladım. Halen laboratuvarda araştır-
malarıma devam etmekteyim, öncelikli çalışma konum
pediatrik (çocuk) beyin tümörleri üzerine ve bunun ya-
nında çeşitli omurilik hasarı araştırmalarına da katıl-
maktayım. Aynı zamanda Amerika’da ihtisas
(uzmanlık) yapabilmek için USMLE sınavına çalış-
maktayım ve ilerde Beyin ve Sinir Cerrahisinde ihtisa-
sımı yapmayı istiyorum. Abartıya yer bırakmaksızın
dünyanın ileri gelen beyin cerrahlarının bir araya gelip
sunum/ders yaptığı Brigham and Women’s Hospital
Beyin Cerrahisi Grand Round’larına da düzenli olarak
katılma imkanı bulmaktayım. İlerde BAU Beyin Cerra-
hisinde veya USMLE ile ABD’de ihtisasımı yapsam
da değişmeyecek tek şey Bahçeşehir Üniversitesi’ne
olan bağım olacak" şeklinde konuştu. DHA
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UYGULAMA SUNUCUSU ALIMImal 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 iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/398955
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası  : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : UYGULAMA SUNUCUSU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet uygulama sunucusu alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler Bilgi İşlem Şefliği'ne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 10 gün içinde işe başlanacaktır. 

İşin süresi 2 aydır. Malzemeler tek seferde teslim edilecek 
olup montaj yüklenici firmaya aittir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 

: TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI
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 iliş-
kin 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 yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
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:
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 katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapı-
lan 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 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1204631)

UYGULAMA SUNUCUSU ALIMI
TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENCLER HIKAYELERIYLE
YOL GOSTERDI
Tıp eğitimi almak için İstanbul’a gelen ve
burada yolları kesişen Mert Mestanoğlu,
Nezaket Ezgi Güven ve Mehmet Alp
Gündüz üzerinde çalıştıkları bilimsel
çalışmalarla umut vadediyor. Her biri farklı
alanda branşlaşan ancak ortak amaçları
bilimi ileri götürüp insan sağlığına faydalı
olmak bu gençler hikayelerini üniversite
adayı öğrenciler için anlattı

Genel Kurul Toplantımızın 22.03. 2020 Pazar günü yapıl-
ması için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğüne yaptığımız başvuru; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
26.06.2019 tarih ve 2019/11 sayılı genelgesi ve 17.03.2020
tarih ve E.70941 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek 03.04.2020
tarih ve 32175436-345.03-E.37328 sayılı yazısıyla uygun gö-
rülmediğinden ayrıca 16.04.2020 de kabul edilen ve
17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
7244 sayılı kanunun 2/d maddesinde; 24.4.1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun kapsamındaki Genel
Kurulu Toplantılarının 31.07.2020 tarihine kadar ertelendi-
ğinden, 2020 yılı Genel Kurul Toplantımızın, 13.09.2020
Pazar günü saat 11:00’de S.S. Güzelkent Hukukçular ve
İdareciler Konut Yapı Kooperatifinin, Güzelce Mahallesi
Huzur Sokak No: 1 Büyükçekmece-İstanbul adresinde;
01.02.2020 tarihli 1303 sayılı kararında belirtilen aşağıdaki
gündemle yapılmasına, o gün yeterli yasal çoğunluk sağla-
namazsa sonraki toplantının 20.09.2020 Pazar günü aynı
yer ve aynı saatte ve aynı gündemle yapılmasına oy birliğiyle
karar verilmiştir. Karar No: 1326
TOPLANTIYA BİZZAT KATILMANIZI VEYA YETKİ
BELGESİ İLE BİR TEMSİLCİ GÖNDERMENİZİ RİCA
EDERİZ.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Adına
Başkan ll.Başkan

Turgay DURSUN Eyüp Erdal ÖZAKTAÇ

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalama yet-
kisinin Başkanlık Divanına verilmesi,
4. Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu
ile bilanço, envanter, gelir-gider tablosunun okunması, 
görüşülmesi, 
5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-
gider hesaplarının onaylanması, Yönetim kurulu üyeleri ile
denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. (01.01.2020-31.12.2020) çalışma dönemi için Yönetim
Kurulunca hazırlanan tahmini bütçe ile ortaklardan tahsil
edilecek edim miktarı ve ödeme planının görüşülüp karara
bağlanması,
7. Kooperatifimizin anasözleşmesinde gösterilen işlerin ta-
mamlanması, ferdi mülkiyete geçilerek konutların ortaklar
adına tescil edilmesi ve ortaklara tapuların verilmesi nede-
niyle Kooperatifimiz amacına ulaştığından; 1163 Sayılı
Kooperatifler Kanunu’nun 81. Maddesi uyarınca; Usulüne
uygun şekilde ana sözleşme değişikliği yapılarak Kooperati-
fin amacının değiştirilmesi ve İşletme Kooperatifine dönüş-
türülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu
üyelerine ödenecek aylık ücretlerin belirlenerek karara bağ-
lanması,
9. Uzun yıllar kullanılması nedeni ile yıpranmış ve artık ona-
rılamaz durumda olan demirbaşların hurda olarak satılması
veya kaydının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi,
10. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya konu
olan hususların 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsaya-
cak şekilde genişletilmesi için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesine,
11. Süresi dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelik-
leri için yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin üç yıl
süreyle seçilmesi,
12. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Tel. : 212 868 0550
Fax : 212 868 3307

NOT : Yönetim ve Denetim Kurulunun raporları ile
31.12.2019 tarihli Kooperatif Bilanço ve Gelir-
Gider Tablosu, Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce-
den, Kooperatifimizin Güzelce Mahallesi Huzur Sokak No:
71 Büyükçekmece-İstanbul adresindeki yönetim binasında
ve Kooperatifimizin web sitesinde(www.guzelkent.com.tr)
tüm ortaklarımızın incelenmesine açık tutulacaktır. 

S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULUNDAN

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
ÇAĞRI

Lise giriş sınavında Türkiye birinciliği bulunan Neza-
ket Ezgi Güven ise mesleki hikayesini şöyle anlattı:
"Tıp okumaya lisede okurken karar verdim. Aslında
son ana kadar isteğimi çok dillendirmesem de yapa-
bileceğimi daha da önemlisi severek yapabileceğimi
düşündüğüm için istedim doktor olmayı. Tabi anne-
min işi gereği çocukluğumda zaman zaman hasta-
neye gittiğimi ve orada onu çalışırken taklit

etmekten hoşlandığımı da hatırlıyorum, mes-
lek seçimimde mutlaka bunun da etkisi ol-

muştur. Sayın dekanımız Türker Kılıç da
biz öğrencilerle sohbet etmeye sık sık
lisemize geldi. O yaşlarda bir lise öğ-
rencisi olarak hayatta bir sürü başa-
rısı olan bir insan direk sizinle
sohbet etmeye gelince ve kendi ala-
nına ve hayata olan sevgisini ve il-
gisini paylaşınca bundan doğal
olarak etkileniyorsunuz. Kuşkusuz
bu sohbetlerin de etkisiyle 2013 yı-
lında bu sefer Türker Hoca’nın öğ-
rencisi olarak Bahçeşehir
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başla-

dım. Bu hazırlık eğitimiyle birlikte
yedi yıllık serüvenin ardından hayatı-

mın yeni bir kısmına geçiyorum. Bu-
raya kadar geçen süreç çok kolay bir

süreç değildi, bundan sonraki süreç daha
da zor olacak buna eminim. Amacım çocuk

sağlığı üzerine çalışmak ve onlara faydalı olmak."

Hayalini anlattı

Yavru kediyi
başkan kurtardı

Trafikten korkup yol kenarındaki bariyerlerin
arasına saklanan yavru kediyi Bahçelievler
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı

Bahçelievler Belediyesi temizlik ekipleri
Atatürk Caddesi üzerinde çalışırken, akıcı
trafikten korkup yol kenarındaki bariyerle-

rin arasına saklanan yavru kediyi fark etti. Belediye
ekiplerini denetlemeye çıkan Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Dr. Hakan Bahadır ise bariyerlerin arasında kalan
yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı.
Ancak yavru kedi yoldan geçen araçların gürültüsün-
den ve onun kurtarmaya çalışanlardan korkup park
halindeki bir otomobilin altına saklandı. Belediye Baş-
kanı Bahadır, ise tekerlek boşluğunda mahsur kalan
yavru kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun
uğraşlardan sonra yavru kedi tekerleğin boşluğundan
çıkarıldı.

Veterinere teslim edildi

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır
şunları söyledi: “Yavru kediye yardım edelim

dedik, tam o esnada kedi park halindeki bir
arabanın, lastiği ile jantın arasına girdi.

Bizlerde yavru kediyi oradan çıkardık.
Kedi hem titriyordu hem de aç,su-

suzdu. Herhalde hasta, gözlerinde
de enfeksiyon var. Yavru kedi-

mizi belediyemizin Veteriner
Hekim arkadaşlarımıza tes-

lim ettik. Arkadaşlarımız
gereken müdahaleyi

gerçekleştirecekler.”

Polis mangal denetimi yaptı
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos 
Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında orman yangınlarına
karşı denetim yaptı. Mangal yakmak isteyen vatandaşlara izin verilmedi

Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman
yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı,
81 İl Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş

yakılmaması" konulu genelge gönderdi. Orman
yangınlarındaki insan faktörünü ortadan kaldırmayı
amaçlayan genelgede ayrıca ormanlık alanlara
yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizas-
yonlarda havai fişek gibi yanıcı maddelerin de 
kullanılmasına izin verilemeyeceği belirtildi.

Mert
Mestanoğlu
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Y aş ilerledikçe geriye doğru yaşarsın;
anılar, hatıralar, en az günlük hayatın
cazibesi kadar etkiler bizi ve bu iki

dünya arasında bazen kimi meselelerde
arafta, öylesine çarmıha gerilmiş gibi buluruz
kendimizi.  Bizi biz yapan dünyaya dönüp
bakmaya başlarız. Tarihin ileriye doğru aktığı
söylenir, bu doğrudur ama aynı tarihin bilgisi
geriye doğru akar ve kimi duraklarda yeniden
rastlaşırız kendimizle. Sırf bu yüzden bazen o
ünlü klişeye sığınırız, ‘’Tarih tekerrürden iba-
rettir’’ deriz. Aslında tarih tekerrür etmez,
yok eder. Söz gelimi Heskîfê yok oldu. Daha
doğrusu yok edildi. Bundan sonra ancak hatı-
ralarımızda Heskîf ‘ye yolculuklar yapabili-
riz. O da çok güçlü hatıralara sahipsek eğer.

Ayak izlerimizi takip  etme cesaretine sa-
hipsek, belki  zihnimiz o eski renkli dünyayı
yeniden canlandırır ve biz de özlediğimiz o
güçlü nefesi salabiliriz dünyanın orta ye-
rine.  Heskîfê’nin nefes almasından rahatsız
olanlar, bize nefes aldırmak istemezler. Ama
artık Heskîfê yok ve onu anımsamaktan, 
hatıralarımızda onu diri tutmaktan başka de
çaremiz yok.

Çocukluğumun dut kokulu hatıralarında
Heskîfê’nin çok özel bir yeri var. Batman’da
Kısmet mahallesinde kapı komşumuz Heskî-
fê’liydi ve annem bu komşunu çok severdi.
Sara teyzeyle annem bugünün popüler deyi-
miyle bir tür kankaydılar. Aralarında su sız-
mazdı. O zamanlar şehir şebekesi yoktu
Batman’da. İki avlunun tam ortasında, sını-
rında ortak kuyular açılırdı. İki aile de su ih-
tiyacını bu kuyudan karşılardı. Herkes kendi
ekmeğini tandırda pişirdiği için, bizim ve
Sara teyzenin tandırı da tekti. Ekmek ve su
ihtiyacı aynı kaynaktan ortaklaşa 
karşılanırdı.

Sara teyzenin kocası Hacı Yusuf bir deng-
bêjdi. Tanrım, o bitmek bilmeyen stranları ne
güzel söylerdi. Ahali her gece teyp kasetle-
riyle eve gelir ve Hacı Yusuf’un dokunaklı se-
sini kayıt ederlerdi. Şimdi hatırlıyordum da o
zamanlar çok mutluyduk. Annem ve Sara
teyzeyle her fırsatta Heskîfê’ye giderdik. Do-
ğası hem büyülerdi beni hem de korkuturdu.
Dicle nehrinin kenarında yükselen mağaralar
içimi ürpertirdi.

Nehrin karşı yakasına geçerdik, biraz so-
luklandıktan sonra bütün manzarayı görebile-
ceğimiz en yüksek tepeye çıkardık. Ben
nefesimi tutardım. Mervanilerden kalma yı-
kıntıların işaretleri olan yontulmuş taşlar,
daha önce burada yaşanmış büyük medeni-
yetlere tanıklık ederdi. Devasa kayalıkların
içine oyulmuş, birbirine geçmeli mağaralar
da, insanlığın ilk çağına dair deliller sunardı.
Aynı perspektif içinde aynı mekanda insanlı-
ğın hem medeni halini hem de ilk kökenlerine
ilişkin, tartışma götürmez kalıntıları kucak-
lardık. Heskîfê dünü bugüne bağlayan en şef-
faf köprüydü aslında. Bugün ve dünün iç içe
geçen halini somut veriler ışığında 
görünürdü.

Aslında Heskîfê bir zırhtı, her yerden gö-
rülebilen bir bayrak, köklerimize dair en ikna
edici kanıttı. Belki de sırf bu yüzden kıydılar
Heskîfê’ye. Bu yüzden ortadan kaldırdılar.
Şairin dediği gibi, “katline sebep suçu” belki
de buydu.

Şimdi zihnimde, ayak izleri silinmiş birinin
sersemliğini yaşıyorum. Perspektifsiz kalmış
birinin çaresizliğini ya da kutup yıldızını kay-
betmiş birinin kör sarsaklığını yaşıyorum.

Galiba artık silinmiş çocukluğum ve gen-
çliğim olduğuna göre, ben yarım yaşıyorum
demektir bu.

Kanatları kopmuş kuş misali.
Heskîfê’ydi beni ben yapan. Tarihimin

adıydı aslında.
Ve Heskîfê öldüğünde fark edebildim

ancak.
Ne acı, değil mi?
Balık denilen bir canlıyı ilk defa Hêskîfê’de

tanıdım. 7 veya 8 yaşlarındaydım.
Babam ve mahallenin bütün erkekleri Hes-

kîfê’ye balık avlamaya gitmişlerdi.
Onlarca adam iki traktöre binerek gitmiş-

lerdi, o zamanlar öyle araçlar filan yoktu, en
lüks araç kamyondan sonra traktördü. Tek
tük kamyon vardı 1960’ların ortasında.

Daha Batman 10 yaşlarında bir ilçeyken.
Ve babamlar akşam üzeri  traktörün rö-

morkunda büyük bir balıkla dönmüşlerdi

Nereden hatırlıyorsun diye so-
rabilirsiniz. Çünkü o balığı Baltayla parçala-
yıp pay ediyorlardı aralarında.

Ama balıktan daha ilginci, kendi araların
da Heskîfê’yi anlatmalarıydı.

O dev gibi mağaraları nasıl inşa etmişlerdi
acaba?

O kaya evlerinde nasıl yaşamışlardı?
Dicle’nin kışın azgın dalgalarından korun-

mak için kayalar arasında inşa ettikleri ev-
lere girmişlerdi.

Heskifê’liler tarihlerinde onlarca medeni-
yete ev sahipliği yapmışlar.

Nice savaşlara tanık olmuşlar.
Krallar ve sultanların şehri olmuş.
Ve düşmanlarından korunmak için yerden

ulaşılmayacak kaya evleri inşa etmişler.
Gördüğünüzde aklınıza gelen ilk şey: bu in-

sanlar bu kadar şahane evleri neyle ve nasıl
yapmışlardı?

Ve o evler artık yok.
Onları anlatmak, görmek ve birilerine gös-

terebilmek şansını kaybettik.
Sanki hiç olmamış gibi.
Heskîfê, hiç olmadı sanki.
Babamın kendi çocukluğunu ve gençliğini

yasadığı arkadaşları ile heyecanla anlattıkları
o şehir yok artık.

Sadece bu değil galiba.
Binlerce dönüm toprak ve 300 den fazla

yerleşim yeri su altında kaldı.
Baraj öncesi taş tepe dağ bayır demeden

kamulaştırma parasını fazla almak adına,
kurak topraklar sulu tarım yapılıyormuş gibi
gösterildi veya daha fazla ödeme almak adına
taşların üzerine bile fıstık tarlaları ekildi. Ba-
rajın yapılmaya başlanması ile beraber Bat-
manda inşaat sektörü tırmanmaya başladı.
Her tarafta yeni mahalleler inşa edildi. Man-
tar gibi araba galerileri ile iş merkezleri ku-
rulmaya başladı.

Heskîfê, ölürken yeni bir varlıklılar sınıfı
da doğdu. Bir de ölümünden sonra doğacak
olan yeni bir varlıklılar sınıfı da sırasını 
bekliyor.

Heskîfê yok edilirken oluşacak göl, yeni tu-
rizm ve iş alanları yaratacağından ötürü bek-
leyen bu sınıfın varlığı,  ayrı bir kahredici
sessizliğin nedeni.

Aslında Heskifê hiç bir zaman bir tarihsel
miras, bir ortak geçmiş ya da atalarımızın
bize devrettiği bir tarihsel geçmiş olarak gör-
medik; bir piknik alanı olarak gördük hep.

Bizi bizden daha iyi tanıyan yabancıların
turizm uğrak yeri olarak ezberletildi bize.

Batman sıcağından kaçıp nefes alınacak
bir görsel şölen yeri olarak gördük onu.

Bu biziz.
Bu bizi biz yapan bir tarihsel vasiyettir

gözü ile bakmadık.
Onun için "kırmızı pazartesi" gibi her şey

gözlerimizin önün de oldu ve yaşandı.
Ben dahil toplumun önemli bir kesimi iç-

selleştiremedik geçmişimizin bizler için ne
kadar değerli ve kıymetli olduğunu.

Bir Tarih ölürken, Batman o tarihin ölümü
üzerinden betonlaşmaya başlıyordu.

Sınıf atlama arzusu, ölüme seyirci kalmayı
emrediyordu.

Taşın betonlaştırıldığı Heskîfê’de daha bir
yıl evvel yani 31 mart 2019 yerel seçimle-
rinde kazanan parti kim biliyor musunuz?

Heskîfê’yi yok eden parti olan AK Parti.
Bir önceki secimde de yine AK Parti bele-

diye seçimini kazanmıştı.
Var mı daha ötesi?
Ne söylenebilir ki bunun üzerine?
Hep düşünmüşüm neden bu kadar duyarsız

davrandık diye…
Bir de, barış süreçlerinde hep duyardım;

güvenlik bürokrasisi PKK’nin geçiş yollarını
kapatmak için bu barajı yapmak istiyor diye!

Yani Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin ve
Diyarbakır arasındaki geçişleri önlemek
adına mı yapıldı bunca garabet?

Yoksa 50-60 yıllık ömrü olabilecek bir
enerji kaynağı mı için yapıldı bu tarihsel 
yok ediş?

Bilemiyorum.
Ama bildiğim tek bir şey var:
Ruhumuzu da betona gömdüler.

Hasankeyf

K umbağ'da bulunan TESKİ Arıtma
Tesisleri'nin yeterli gelmemesi so-
nucu sürekli  lağımlar taşarak de-

nize dökülmesi yazlıkcıları ve işletme
sahiplerini çileden çıkardı. Naip Barajını
ayda  iki defa açarak dereye verilen sular 
yüzünden  naip ve çevre köylerden gelen 
laığım akıntıları sahile akması ve Kumbağ
TESKİ  Arıtma Tesisleri'nin yeterli gelme-
mesi  sonucu taşarak denize dökülüyor.
Geçtiğimiz cuma günü insanlar  sahilde gü-
neşlenip yüzerlekrek birden  etrafa  pis ko-
kuların yayılamsı ile şaşkınlıkı içinde kaldı.
Çocuklarını denizden telaşa içinde çıkaran
aileler kumsada yılanları görünce çığlıklar
atarak kaçışmaya başladı.

Millet verem olacak

Sahilde işletmesi bulunan Anadolu Daya-

nışma ve Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Naif Çetin gaze-
temize yaptığı açıklamada
“Burası adeta kanayan bir
yara haline geldi. Defalarca
Büyükşehir belediye Başkanı
Kadir Albayrak ve Teski
Genel Müdürüyle görüştük.
Her defasında tamam yapacağız hellede-
ceğiz diyorlar ama  halen  attıkları bir
adım bile yok. Burada insanların sağlıyla
oynuyorlar. Korona değil asıl insanlar bu-
rada  kolera, veba, verem  olacak" şeklinde
konuştu.

Yılanlar denize döküldü

Çağlar Pansiyonun işletmecisi Çetin" Mi-
safirlerimiz deniz kenarında güneşlenirken
ve çocukları denizde yüzerken birden çığ-
lıklar atarak koşuşturmaya başlayınca
gördüğüm manzara gerçekten korkunçtu.

Dere yataklarından  gelen pislikler etrafta
kokular saçarak denize hızla akıyor,yılan-
lar ise kumsalda dolaşıyordu. 
Bunu görenler ise haklı olarak tesisimizi
terkedip  hatta  kumbağ dan kaçmaya çalı-
şıyorlardı. Ben maddi zararımdan geçtim
asıl burada insanların sağlıklarını hiçe sa-
yanların nasıl bu sorumsuzlukla huzur
içinde yatıyorlar ona şaşıyorum. Başta
Sayın Valimize,sayın Kaymakamımıza ses-
leniyorum. Lütfen bu güzel sahilimize
sahip çıkın ve insanların  sağlıkları ile oy-
nayan sorumlular hakkında yasal işlem 
başlatın"dedi.

KUMBAG SAHILI’NI
LAGIM BASTI

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

İRFAN DEMİR

Tekirdağ Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan

Kumbağ Sahili'nde tatil
yapanlar denizde iken bir
anda lağım akıntısı içinde

yılanları görünce 
korku ve telaşla

sahilden kaçmaya başladı

Kızılay yardım

eli uzaTTı
Beyrut Limanı’nda yaşanan büyük patlamanın yarattığı can ve mal kayıplarının
ardından Türk Kızılay yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor

5 ağustos Salı günü Lüb-
nan’ın başkenti Beyrut’ta, şeh-
rin limanındaki bir hangarda

çıkan yangın nedeniyle meydana gelen
patlamada yüzün üzerinde insan haya-
tını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve
on binlerce insan patlamadan etkilendi.
Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana
gelen patlamanın ardından bölgeye yar-
dım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sa-
rılması için kampanya başlattı. “Beyrut
Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına
www.kizilay.org.tr web adresinden, 168
çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e
YARDIM yazıp göndererek mesaj başına
10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan
bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçlar karşı-
lanacak. Lübnan’daki patlamadan etkile-
nenlere insani yardımlar ulaştırılmaya
devam edecek.

Binlerce malzeme gönderildi

Öte yandan afete müdahale kapsamında;
Türkiye’den şu ana kadar Lübnan Kızılha-
çı’na bağışlanmak üzere kan torbası, cer-

rahi maske,
koruyucu tulum,
koruyucu gözlük,
vinil eldiven ve
gıda kolisinden
oluşan acil ihtiyaç
malzemeleri sevk
edildi. Bölgede gö-
revli Türk Kızılay
uzman ekibi Lüb-
nan Kızılhaçı ile
birlikte alanda
hasar ve ihtiyaç
tespit çalışmala-
rına devam ediyor.

Tüm hayırseverleri Beyrut için açılan kam-
panyaya destek vermeye çağıran Türk Kı-
zılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
“Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üze-
rinden şokunu atamadı. Binlerce insan
evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz,
desteksiz bırakmayalım” dedi.

Turizm komaya girdi
Koronanın tüm dünyada turizme
büyük bir darbe vurduğunu belirten
Niziplioğlu “Bu darbeden Türkiye

de kendine düşen payı aldı. Şu an Türkiye’de
turizm komada. Yurt dışına gidemeyen Türkler
iç turizme yöneldi ancak bu yeterli değil. Otelle-
rin doluluk oranları yüzde 20-30’larda. Bazı
bölgelerde oteller hiç açıl-
madı bile” dedi. Ömer
Niziplioğlu, turizmi tek-
rardan düzene sokmak
için geç kalmadan adım
atılması gerektiğine dik-
kat çekerek “Bir an önce
harekete geçip riskin az
olduğu ülkelerden turist-
leri ülkemize yönlendir-
meliyiz. Bu noktada tanıtım
faaliyetlerine ağırlık vermeli-
yiz. Bu yaz bu şekilde geçiyor.
Koronanın seyri nasıl olacak
bilmiyoruz. Önümüzdeki se-
zonları kurtaracak adımlar at-
malıyız” diye konuştu.
Türkiye’nin 12 ay turist çeke-
cek potansiyele sahip oldu-

ğunu belirten Niziplioğlu, “Yaz böyle geçti diye
durmamalıyız. Türkiye 4 mevsim güzelliklerin
olduğu bir ülke. Ülke olarak kültür, gastronomi,
sağlık gibi çok güçlü turizm çeşitlerine sahibiz.
Bunların tanıtımı yapmalıyız” dedi.

Hatay'ı Dubai yapabiliriz

Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD)
Başkanı Ömer Niziplioğlu, yapılacak çalışma-

larla Hatay'ın Dubai'ye dönüşebileceğini söy-
ledi. Akdeniz'in en uzun, dünyanın en uzun 12.
plajıına sahip olan Samandağ'a rağmen Türki-
ye'nin sadece Antalya'dan kazanç sağladığına
dikkat çeken Niziplioğlu, "Eğer Hatay için yeni
bir planlama yaparsak konaklama, yeme-içme,
eğlence yerlerini sıfırdan tasarlarsak hatta
bunun için uluslararası şehir plancılardan des-
tek alırsak Cannes, Nice, Dubai gibi turistik bir

böy plajı, doğası harika. Sıcak bir denize
sahip Ege'de sezon 2 ay iken Akdeniz'de 6
ay" diye konuştu. Bununla birlikte kültürel
anlamda da Hatay'ın çok zengin olduğunu
ifade eden Niziplioğlu, "Farklı dinlerin ve
kültürlerin bir arada yaşadığı şehirde dün-
yanın ilk kilisesi bulunuyor. Hristiyan ismi
ilk kez bu ilde kullanılmış. Roma İmrator-
luğu'nun en büyük 3 ilinden biri. Hatay'da
İslam, Hristiyanlık ve Musevi inançları iç
içe yaşıyor. Cami, kilise ve havra yan yana
bulunuyor. Bu özelliği ile yaşayan şehir sa-
yısı çok azdır. Bu özelliğini göstermek için
inanç turizmiyle 12 aylık bir turist akışı sağ-
layabiliriz. Meryem Ana'nın evini görmek
için Kuşadası'na 2 buçuk milyon insanın
geldiği göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Üranüs İstanbul Topkapı, Kapadokya 

otellerinin sahibi, Ulusal İktisadi Düşünce

Kuruluşu (Ulikad) Başkanı Ömer

Niziplioğlu, korona nedeniyle Türkiye’de

turizmin komada olduğunu söyledi

Sabah diploma
öğle iş zamanı 

Öğrenci kabulüne 2016-17 aka-
demik yılında başlayan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde

eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan ilk
öğrenciler diplomalarını aldı. Mühendislik
Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi öğrencilerinden oluşan ilk mezunlar,
diplomalarını aldıkları gün Torku’da işbaşı
yaptı Üniversite tercihlerini mezuniyetten
sona iş garantisi veren Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi’nden yana kullanan ve
İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçerek 1’inci
sınıftan eğitimlerine başlayan öğrenciler-
den ilk grup eğitimlerini başarıyla tamam-
ladı. Eğitim hayatları boyunca staj yeri
aramak zorunda kalmayan öğrenciler,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuru-
cusu olan Anadolu Birlik Holding bünyesin-
deki 45 üretim tesisi, satış organizasyonu,
pazarlama gibi iş hayatının tüm unsurlarını
kapsayan alanlarda teorik eğitimlerini pra-
tiğe dökmüş olmanın rahatlığıyla mezun
oldu.

Planları çok yoğun

Covid-19 salgını nedeniyle mezuniyet töreni
düzenlenemezken aileleriyle birlikte kam-
püse giden öğrenciler, diplomalarını Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mikdat
Çakır ve Anadolu Birlik Holding CEO’su
Taner Taşpınar’ın ellerinden aldı. Üniversi-
tenin sağladığı güvence sayesinde uzun iş
arayışlarına girmeleri gerekmeyen öğrenci-
ler, sabah diplomalarını alıp öğleden sonra
ise Anadolu Birlik Holding’in bünyesindeki
Konya Şeker’in iştiraki Torku’da işlerinin
başına geçti. İş hayatına ilk adımı atan
gençler, Anadolu Birlik Holding ile Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin imzaladığı
bir diğer protokol çerçevesinde bir yandan
çalışırken diğer yandan da yüksek lisans
eğitimlerine devam etmeyi planladıklarını
söylediler. İlk mezunlara diplomalarını ver-
menin gururunu yaşadıklarını söyleyen
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “2016’da kapıla-
rını açan üniversitemizden İngilizce yeterli-
lik sınavını geçerek birinci sınıftan başlayan
evlatlarımızı mezun ettik. Kendilerini ve ai-
lelerini tebrik ediyor, okul hayatlarındaki
gibi başarılı olmalarını diliyoruz” dedi.

Sahilde görülen yılanlar
büyük korku yarattı.
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16 YIL sonra aynı oyuncu 
kadrosuyla yeniden çekile-
cek olan 90'ların fenomen 

dizisi Friends, salgın nedeniyle bir kez 
daha ertelendi. Canlı olarak seyirci-
lerle birlikte çekilmesi planlanan dizi 
için yeni çekim tarihi daha sonra du-
yurulacak. Friends hayranları, yıllar 
sonra çekilecek özel bölüm için biraz 
daha bekleyecek. 16 yıl sonra aynı 
oyuncu kadrosuyla çekilecek dizinin 
27 Mayıs’ta planlanan gösterimi co-
rona virüs salgını nedeniyle ertelen-
mişti. Bugünlerde salgında artan 
rakamlar Friends ekibini yeniden erte-
leme yoluna götürdü. Çekimlerine 17 
Ağustos’ta başlanması planlanan 
dizi, bir kez ileri bir tarihe bırakıldı. 
HBO Max’in sevilen sitcomunun ana 
kadrosunu içeren özel bölümün 
çekim tarihleri daha sonra duyurula-
cak. Özel bölümün ilk olarak mart 
ayında canlı olarak seyircilerle birlikte 
çekilmesi gerekiyordu. Ancak salgınla 
birlikte eğlence endüstrisindeki tüm 
prodüksiyonlar gibi Friends de durdu. 
WarnerMedia Entertainment ve Di-
rect-to-Consumer başkanı Bob Gre-
enblatt, mayıs ayında, şirketin özel 
bölümü yaz sonunda çekileceği konu-
sunda umutlu olduğunu söyledi.

Friends bir kez 
daha ertelendi

80'Lİ yıllara damgasını 
vuran Kara Şimşek dizisi, 
sinemaya uyarlanıyor.  Ko-

nuşabilen otomobil KITT ile sahibi 
Michael Knight'ın başından geçen 
maceraları konu alan dizinin film ver-
siyonunu Aquaman'in yönetmeni 
James Wan çekecek. Türkiye'de 80'li 
yıllarda Kara Şimşek adıyla yayınla-
nan, dönemin fenomen dizisi Knight 
Rider, beyazperde için hazırlanıyor. 
Filmi, Hızlı ve Öfkeli 7, Korku Seansı 
Serisi, Testere ve Aquaman gibi film-
lerin de yönetmen koltuğundaki 
James Wan yönetecek.  1982-1986 
yıllarında yayınlanan, tek kanallı dö-
nemde TRT'de 90 bölüm boyunca 
ekrana gelen Kara Şimşek, kendi ken-
dine hareket edebilen, konuşabilen 
yapay zekalı otomobil KITT ile sahibi 
Michael Knight'ın başından geçen 
olaylar işliyordu.  Dizide KITT'i 
Savaş Tamer, Michael Knight'ı ise 
Lemi Bilgin seslendirmişti. 17 Şubat 
2008'de ABD'nin NBC televizyo-
nunda iki saatlik bir televizyon fil-
miyle yeniden ekranlara dönen Kara 
Şimşek'in aynı yıl yeniden dizisi ya-
yınlanmaya başladı. Dizide Michael 
Knight'ın (David Hasselhoff) yerini 
oğlu Mike Traceur (Justin Bruening), 
babası gibi Michael Knight adıyla 
doldurdu. Bu versiyonu yeterli iz-
lenme oranını almadığı gerekçesiyle 
yayından kaldırıldı.

Kara Şimşek  
sinemaya uyarlanıyor

PRİNCE’İN haklarını koru-
mak için kurulan The 
Prince Estate, Prince’in ye-

niden piyasaya sürülecek albümü Sign 
'O’the Times öncesi müzisyenin daha 
önce yayınlanmamış Cosmic Day 
isimli şarkısını Youtube üzerinden 
müzik severlerle paylaştı.ABD’li pop 
ikonu Prince’in 1987 tarihli albümü-
nün güncellenmiş versiyonu, 25 
Eylül’de Warner Bros. aracılığıyla piya-
saya çıkacak. Sanatçının mirasçıları ta-
rafından geçen temmuz ayında 
duyurulan Sign ‘O’the Times'ın yeni 

versiyonu, Prin-
ce’in çoğu daha 
önce yayınlan-
mamış 60 şarkı-
sını ve iki tam 
konser kaydını 
içerecek. O eser-
lerden bir tanesi 
olan Cosmic 
Day isimli şarkı 
Youtube üzerin-
den müzik sever-
lerle paylaştı. 

Cosmic Day  
ilk kez yayınlandı

KÖYDE kullanılmayan eski okulun 
sosyal tesis, cem evi ve müze olarak 
kullanılmak üzere tahsisini alan köy-

lüler Almanya, İstanbul ve Ankara’daki köy der-
neklerinin de katkılarıyla müzenin yanında hem 
gençlerin spor yapabileceği halı sahası hem ço-
cukların oynayacağı park alanıyla hem de misa-
firhanesiyle eski okul alanını cazibe merkezine 
dönüştürdü. Köydeki sosyal imkanların artma-
sıyla birlikte yaz aylarında dolup taşan, cıvıl 
cıvıl çocuk seslerinin hakim olduğu, insanların 
artık torunlarıyla rahatlıkla geldiği köydeki mü-
zeye dönüştürülen alan ise il genelinde tek olma 
özelliği taşıyor. 

200 yıllık tarihle 
yaşıyorlar 

Aratos’un anıt 
mezarı aranıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Müzecilik 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

Remzi Yağcı başkanlığında 13 kişilik 
ekiple Mersin'in Mezitli ilçesinde kazı ça-
lışmaları başladı. Ağustos ayının so-
nunda tamamlanacak olan kazıda, 
astroloji biliminin kurucusu, matema-
tikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarı 
gün yüzüne çıkarılmaya çalışılacak. Me-
zitli Belediyesi'nin girişimleriyle yıl boyu 
kazı programına alınan filozof ve astro-
nomi biliminin kurucusu Aratos’un, top-
rak altındaki anıt mezarının ortaya 
çıkarılması için çalışmalar sürerken, Soli 
Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı 
içinde yer alan mezarın bulunması için 
ekipler, yaklaşık 20 gündür hummalı bir 
çalışma yürütüyor. 

21 yıllık kazı çalışması 

Prof. Dr. Remzi Yağcı, Mersin’in dip tari-
hini veren Soli Pompeiopolis Antik Ken-
ti’nde 21 yıldır kazı çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirterek, "Soli Pompei-
polis Mersin kültür mirasında çok 
önemli bir yere sahiptir. Mersin'in dip ta-
rihini veren Soli Höyüğü, hem bir heykel 
galerisi gibi olması hem de limana bağla-
nan sütunlu caddesi ile önemli bir liman 
kentidir.  M.Ö. 7'nci yüzyılda özellikle 
Grek kolonizasyonuna uğramış ardın-
dan yeni bir kent olarak karşımıza çık-
maktadır. Kazılar M.Ö. 2000 yılının ilk 
yarısına kadar olan dönemi kapsamakta-
dır. Şu an kazılar 15'inci yüzyıl ile sınır-
landırılmıştır. Mersin, Roma ve 
Helenistik dönemde aktif bir liman kent 
ve aynı zamanda büyük bir nüfusu ba-
rından yerleşim olmasının yanı sıra 

kesintisiz günümüze kadar ulaşmış bir 
uygarlık merkezi, aynı zamanda Doğu 
Akdeniz'in en büyük liman kentidir.  
General Pompei tarafından M.Ö. 65- 66 
yıllarında yeni bir ad ile anılır olmuş.  
Soli Pompeipolis'ten çıkan önemli eser 
heykellerdi. Bunların arasında imparator, 
filozof, tanrılar ve önemli devlet  
adamları var" dedi. 

Aratos'un mezarı aranıyor 

Bu yıl başlayan kazıda Aratos'un meza-
rını aradıklarını ifade eden Tağcı, "Burası 
Mezitli Belediyesi tarafından kamulaştı-
rılarak Kültür Bakanlığına devredildi. 
Aratos, Helenistik dönemin en önemli 
şairlerindir, astronomlarındandır. Kralla-
rın himaye ettiği bir şahsiyettir. Solililer 
de kendi şehirlerinden çıkan bu değerli 
şahsiyete bir anıt mezar yaptırıyor. 
19'uncu yüzyıl seyyahlar ve coğrafyacılar 
tarafından bu bölge ziyaret edildiğinde 
mezarın yeri işaretlenmiş. Kazının 
amacı, Aratos'un mezarının mimari açı-
dan gün yüzüne çıkartılması, daha sonra 

çevre düzeni ile restorasyonunun yaptı-
rılmasıdır. Böylelikle Mersin çok önemli 
bir ziyaret merkezi kazanacak. Eğer sü-
tunlu yol ve Soli Höyüğü ile bağlantısı 
kurulursa yerli ve yabancı turistlerin en 
önemli ziyaret merkezi olacak. Bu da 
Mersin ekonomisine önemli bir katkıda 
bulanacak" diye konuştu. 

Ortaya çıkarılması gerekiyor 

Mezitli’nin tarihi ve kültürel değerlerinin 
ortaya çıkarılmasının önemine dikkat 
çeken Mezitli Belediye Başkanı Tarhan 
da “Bunun için çaba gösteriliyor. Ama 
tabii ki yeterli değil. Sadece belediyelerle, 
bakanlıkla olmuyor. Bazı önemli kazı ça-
lışmalarının sponsorlar aracılığıyla yürü-
tüldüğü bilinmekte. Yaklaşık 2 bin yıl 
önce yaşamış birisi. Astronomi biliminin 
kurucusu, matematikçi, filozof gibi bir-
çok özelliği olan, hatta aya ilk adım atıl-
dığı zamanki kratere adı verilen 
Aratos’un ayda adı varken, Mezitli'de 
bulunan anıt mezarının ortaya çıkarıl-
ması gerekiyordu” dedi. 

İnsanlık tarihinin en önemli filozoflarından ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un, Mersin’in merkez Mezitli 
 ilçesindeki anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları başladı. 245- 315 yıllarında yaşamış olan  
astronomi biliminin kurucusu, matematikçi, bilim insanı Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarılmaya çalışılıyor

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı 
 Yeniköy köyünde geçmişle gelecek 

 arasında köprü olması için kurulan ve 
il genelinde başka bir örneği  

olmayan müze ziyaretçilerini ağırlıyor

VAN GOLU’NUN 
SIRLARI TANITILDI
D oğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

(DAKA) ile Su Altı Fotoğrafçısı 
ve Belgesel Yapımcısı Tahsin 

Ceylan iş birliğiyle 3 yılda çekilen filmde, 
inci kefali göçünden mikrobiyalitlere, Akda-
mar şilebinden 2017'de yılın keşfi seçilen 
Adilcevaz Kalesi'ne kadar pek çok kültürel 
ve biyolojik değer yer alıyor. Van Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Emin Bilmez, kentteki bir otelde düzenle-
nen filmin tanıtımında yaptığı konuşmada, 
bölgenin tarihi dokusu, coğrafi zenginliği 
ve kültürel varlıklarıyla keşfedilmeyi bekle-
diğini söyledi. 

Tüm dünyaya tanıtıldı 

Van Gölü'nün bölgenin yıldızı konumunda 

olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle  ko-
nuştu: "Çocukluğumuzda sodalı suda canlı 
yaşanmaz denirdi ancak sodalı suda yaşa-
yan inci  kefalini Prof. Dr. Mustafa Sarı ho-
camız tüm dünyaya tanıttı. Tahsin Ceylan 
ise Van Gölü’nde en az inci kefali kadar 
bölgemizi tanıtacak ve merak uyandıracak 
başka bir canlının var olduğunu, peribaca-
larını andıracak mikrobiyalitlerin var oldu-
ğunu ispatladı. Van Gölü'nde tarihin izleri 
var. Van Gölü'nün içinde kaleler var. Akda-
mar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtıl-
mış. Dünyanın en zengin turizmi kayak 
sektörü olarak biliniyor ama su altı dalış 
sektörü kayak sektöründen daha caziptir. 
Kayak sektöründe potansiyeli itibarıyla ca-
zibe merkezi olan bölgemizin, dalış anla-

mında da potansiyeli olduğunu gördük." 
"Van Gölü'nde asayişin sağlanması ama-
cıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Gü-
venlik Komutanlığının kurulacağını" 
açıklayan Bilmez, şunları kaydetti:  
"Van Gölü su üzerindeki asayiş ve düzeni 
jandarma ve polis botlarıyla sağlanıyordu. 
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir ka-
rarla artık Van Gölü’nde Sahil Güvenlik 
Komutanlığı kuruluyor.  
Jandarma ve emniyet ise artık kıyı şeridinde 
sorumlu olacak. İlk etapta Tatvan, Edremit 
ve Erciş bot komutanlığı, ana karargahı ça-
lışmalardan sonra belli olacak. Böylece 
artık güvenlik anlamında da Van denizinin 
tescil edildiği, sahil güvenlik botlarının  
dolaştığı bir göl haline gelir." 

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim 
Güray ise bölgenin sahip olduğu tarihi ve 
kültürel değerlerin bölge ve ülke turizmine 
kazandırılması için gösterdikleri çabalara 
bugün farklı bir konseptte bir yenisini ekle-
diklerini belirterek, "Bir doğa harikası olan 
Van Denizi’nin derinliklerindeki eşsiz güzel-
likleri 'Van Gölü’nün Sırları' sloganıyla 
bölge ve ülke turizmine kazandırdık. Dalış 
turizmi adına bir ilk olacak nitelikteki bu 
çalışmayla usta Su Altı Yönetmeni Tahsin 
Ceylan ve ekibinin hazırladığı başucu pres-
tij dokümanı ve su altı belgesel çekimlerinin 
meraklılarını doyumsuz bir keşfe çıkaracak. 
diye konuştu.Tanıtım programı, yönetmen 
Ceylan'nın sunumunun ardından filmin iz-
letilmesiyle son buldu. 

Van Gölü’nün saklı su altı zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla çekilen Van Gölü'nün Sırları adlı belgesel tadındaki kısa filmin tanıtımı yapıldı

Bilmez: "Çocukluğumuzda  
sodalı suda canlı yaşanmaz  
denirdi ancak sodalı suda  
yaşayan inci  kefalini  
Prof. Dr. Mustafa Sarı  
hocamız tüm dünyaya tanıttı.”
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FENERBAHÇE'DE, yeni sezon öncesi 
futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya baş-
landı. Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştir-

diği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma 
rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde 
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe 

Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolcu-
lara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık 
kontrolünün yarın süreceği belirtildi.  

Başkan Koç ve  
yönetimi, pandemi  

sürecinde gece gündüz 
yaptıkları planlama, arka 

arkaya görüşmeler ve  
çalışmalarla bir günde  

dört transfer açıklayarak 
umutları yeniden 

 yeşertti. 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 
Giresunspor'da ertelenen 
olağanüstü genel kurul, Gi-

resunspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 
Hakan Karaahmet ve Osman Çırak'ın 
başkan adayı olduğu genel kurulda 
yönetim kurulu listeleri için üyeler oy 
verdi. Kullanılan 481 oydan 297'sini 
Hakan Karaahmet alarak kulübün 
başkanı seçildi. 
Kendisini başkanlık görevine layık 
gören herkese teşekkür eden Hakan 
Karaahmet, "Bundan sonra gün bü-
tünlük günüdür. Kazanan Giresuns-
por oldu, bundan sonra tüm her şeyi 
geride bırakıyoruz. Hep beraber daha 
iyi günlere yürüyeceğiz. Kendimize 
her zaman şunu söyleyelim, Giresuns-
por varsa her şey geride kalır. Bunu 
rakibim Osman başkan da biliyor, 
geçmişte kongrede ben kaybettim, te-
şekkür ettim ve gittim. O gün o baş-
kan oldu şimdi de kısmet banaymış" 
dedi. Karaahmet'in yönetim kuru-
lunda şu isimler yer aldı: Hasan Yıl-
maz, Erol Karadere, Abdüsselam 
Çağırıcı, Hüseyin Taşkın, Mustafa 
Tütüncü, İsmail Kurt, Özkan Akıllı, 
Ferhat Karademir, Tahsin Çoban, 
Ercan Ayhan, Sinan Akgün, Gürkan 
Temür, İbrahim İnanç, Şükrü Henden 
ve Savaş Şahin. 

Kasapoğlu tebrik etti 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Giresuns-
por'da kulüp başkanlığına seçilen 
Hakan Karaahmet’i tebrik etti. Bakan 
Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifade-
leri kullandı: “Giresunspor Kulü-
bü’nün olağanüstü genel kurulunda 
başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet 
ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, 
yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

S arı-lacivertlilerde geçtiğimiz 
yıllarda son maçlarda yeni-
len şanssız goller ve yaşanan 

birtakım olumsuzluklar sonrası öz-
güven kaybı yaşayan oyuncular, 
Erol Bulut ile birlikte üzerlerindeki 
mental yorgunluğu atmaya başladı. 
Futbolcular yeni sezona iddialı bir 
şekilde hazırlanıyor. Diğer taraftan, 
Fenerbahçe yönetiminin desteği ve 
takıma yaptığı takviyeler, tüm ca-
miada olduğu gibi Samandıra'da 
da moralleri yükseltti. Camiaya 'sa-

bırlı olun' mesajı verip, Ağustos ayı 
ile birlikte atacakları adımların sin-
yalini veren Başkan Ali Koç, 4 
Ağustos itibarıyla önce teknik di-
rektör sonra da transfer konusunda 
düğmeye bastı. Başkan Koç ve yö-
netimi, pandemi sürecinde gece 
gündüz yaptıkları planlama, arka 
arkaya görüşmeler ve çalışmalarla 
bir günde dört transfer açıklayarak 
umutları yeniden yeşertti. Camia, 
harcama limiti konusunda da Baş-
kan Koç ve yönetimine tam destek 

veriyor. Şampiyonluk özlemine bu 
sezon son vermek için yoğun çaba 
gösteren yönetimin gayret ve heye-
canı Fenerbahçeli taraftarları da 
sarmış durumda.  
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
kombineler henüz satışa çıkarıla-
mamış olsa da, çok sayıda taraftar 
kulübü arayıp sembolik kombinele-
rin satışı için talepte bulunuyor. 
Yeni sezon formaları ve "Sevgi 
Limit Tanımaz" yazılı tişörtlere de 
taraftarın yoğun ilgisi var.  

Giresun’da  
başkan değişti 

JUVENTUS, teknik direk-
törlük görevine Andrea 
Pirlo'nun getirildiğini açık-

ladı. İtalya Serie A ekiplerinden Ju-
ventus, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 
16 Turu'nda Olympique Lyon'a ele-
nilmesi nedeniyle teknik direktör 
Maurizio Sarri ile yollarını ayırdık-
tan sonra yeni çalıştırıcısını buldu. 
Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen 
efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juven-
tus'un yeni teknik direktörü oldu.  
Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği bur-
nunda teknik adam ile 30 Haziran 
2022'ye kadar sözleşme imzaladı. 
2018 yılında futbola veda eden Pirlo, 
geçen hafta Juventus U23  
Takımı'nın başına getirilmişti.

Pirlo dönemi 
başladı 

MEDİPOL Başakşehir, 
Fenerbahçe ile sözleşmesi 
sona eren milli futbolcu 

Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık söz-
leşme imzaladı. Bugün Fenerbah-
çe'nin sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı açıklama ile veda 
ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni ad-
resi Medipol Başakşehir oldu.

Hasan Ali  
Başakşehir’de 

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı 

Kamp Merkezi’ne ziyaret
UZUN yıllar boyunca tenis severlere hizmet 
veren tesisin yenileme çalışmalarına ilişkin 
Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve 
yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ça-
lışmaların hummalı şekilde sürdüğünü kay-
detti. İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim 
Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Tesisi-
mizin uluslararası standartlara getirilmesi ve 
buradan mümkün olan en yüksek faydanın 
alınması için; tüm kortların yenilenmesi, mer-
kez kort tribünlerinin ve çevre düzenlemesinin 
yapılması, yaşam alanlarının konforlu hale 
gelmesini içeren geniş kapsamlı bir yenileme 
faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bu değerli çalışma-
larda emeği geçen herkese şükranlarımı sunu-
yorum" dedi. 
 
Güzel bir yer olacak 
 
Bakan Kasapoğlu, İstinye Ulusal Kamp ve Eği-

tim Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları süre-
cini yakından takip ettiklerini belirterek, "Tesi-
simiz yenilenen yüzüyle; İstanbul'un merkezi 
bir noktasında sporcularımızın kamp faaliyet-
lerine ve turnuvalara katılabileceği, antrenör 
ve hakemlerimize yönelik eğitimlerin sunulabi-
leceği, dünyanın saygın tenisçilerinin ağırlana-
bileceği bir merkeze dönüşecek" diye konuştu. 
Türkiye'nin dünyada en çok tenis turnuvası dü-
zenleyen ülkelerden olduğunu hatırlatan Bakan 
Kasapoğlu, "İstanbulumuz dünyanın önde 
gelen tenis şehirlerinden birisi olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.  Bizim temennimiz, 
7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece 
gündüz kullanması. Biz, ülkemizin sadece bu-
gününü değil yarınlarını da düşünüyoruz" ifa-
delerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, tesisin 
açılışının bu yıl 8-13 Eylül tarihlerinde seyirci-
siz olarak düzenlenecek TEB BNP Paribas Ten-
nis Championship Istanbul Turnuvası ile 
gerçekleşeceğinin müjdesini de verdi.

SAMANDIRA’DA 
HAVA DEGISTI 

KULÜP Başkanı Avukat Kadir 
Köstekçi, ilçede coşkuyla karşı-
lanan Caio Alexandre Olivei-

ra'ya çiçek takdim etti. Oliveira'nın yanı 
sıra milli takım kariyerleri bulunan Fur-
kan Gök, İhsan Parıltan, Kusay Kaan 
Güleç, Fatih Fırat Kartal, Çağrı Karakaş, 
Samet Gümüş, İsmail Koçak, Murat Can 
Yedidağ, Ömer Balık ve Utku Çağlar 
Gülmez de dün akşam Adilcevaz TÜR-
ŞAD ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.  

Efeler Ligi'ni istiyoruz 

Bitlis ve ilçelerini 1'inci Lig'de en iyi şe-
kilde temsil edebilmek için güçlü bir 

takım oluşturduklarını belirten Başkan 
Kadir Köstekçi, şöyle konuştu: "Daha 
önce sözleşme imzaladığımız antrenörü-
müz Serkan Oğuz'un raporu doğrultu-
sunda milli takım kariyerleri bulunan 10 
sporcumuzun yanı sıra Breziyalı Caio 
Alexandre Oliveira ile sözleşme imzala-
dık. Brezilya'dan transfer ettiğimiz Oli-
veira ile birlikte takımımıza 
kazandırdığımız tüm arkadaşlarımız milli 
takım kariyerleri olan sporculardır. Tür-
kiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'ine 
çıkarken harika bir takım kuracağımızı 
söylemiştik. İlimizi ve ilçemizi en iyi şe-
kilde temsil etmek için transfer ettiğimiz 
oyuncularımızı araştırarak güzel bir 
takım ortaya çıkardık. Transfer ettiğimiz 
bu arkadaşlarımızın takımımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Aynı za-
manda Girişim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Spor Kulübümüz de Türkiye Vo-
leybol Federasyonu 2'nci Lig'inde ilimizi 
ve ilçemizi temsil edecek. Çıkmış olduğu-
muz bu yolda bizlerden desteklerini esir-
gemeyen herkese teşekkür ediyorum. Biz 
istiyoruz ki herkes bu takıma sahip çıksın. 
Bu takım sayesinde ilk defa ilimizi Tür-
keyi Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'inde 
temsil etmenin gurunu yaşıyoruz. İnşal-
lah kurmuş olduğumuz bu takım ile önü-
müzdeki sezon Efeler Ligi'ne de çıkma 
başarısını göstereceğiz."

Adilcevaz imzayı attı
Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'de bu yıl mücadele edecek olan 
Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, 
Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.  
24 yaşındaki oyuncu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meşalelerle karşılandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yenileme çalışmaları devam eden İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut 
ve yeni transferlerin de takıma katılması ile birlikte Samandıra'nın havası değişti. 
Bulut'un oyuncuları ile kurduğu yakın diyalog ve ilk etapta oluşturmak istediği 
takım olgusu sarı lacivertli futbolculardan da karşılık buldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden  
Giresunspor'da yapılan genel 
kurulda başkanlığa Hakan  

Karaahmet seçildi



S üper Lig'de geride kalan sezonun gol 
kralı Alexander Sörloth, takımın et-
kili ismi Caleb Ekuban ve milli kaleci 

Uğurcan Çakır'a herhangi bir resmi teklifin 
gelmediği belirtildi. Özellikle Uğurcan Çakır 
ve Alexander Sörloth'un ismi Avrupa'nın 
önemli takımlarıyla anılsa da kulübe ve 
oyuncuların menajerlerine henüz resmi bir 
teklif ulaşmadı. Bordo mavili yönetim gelen 
teklifleri uygun görmesi durumunda hem 
oyuncuların ayrılmasına izin verecek hem 
de yerlerine transfer için yeni isimleri günde-
mine alacak. 

6 transfer tamamlandı 

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sür-
düren Trabzonspor'da 6 transfer tamam-
landı. Mevcut kadroya 8 transfer düşünen 
Karadeniz ekibi 6 oyuncuyla imza aşama-
sına geldi. Özellikle sol bek ve stoper mevki-
leri için çalışmalar yapılırken orta saha ile 
hücum hattına da alternatif arayışında olan 
bordo mavililer Türkiye Futbol Federasyo-
nu'nun harcama limitlerine göre resmi im-
zaları attıracak. 

Sosa'nın kararı bekleniyor 

Diğer taraftan, Trabzonspor, sözleşmesi 
sona eren Arjantinli orta saha oyuncu Jose 
Sosa'nın kararını bekliyor. Bordo mavili yö-
netim Sosa için teflini sunarken gelecek ya-
nıta göre hareket edecek. Trazbonspor'da 
kalmak isteyen ancak yüksek maaş beklen-
tisi olan Sosa şu an İbiza adasında tatilini 
sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun kararını 
kısa süre içinde vermesi bekleniyor. 
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ELMAS Lig'in Roma eta-
bında kadınlar cirit atmada 
ikinci olup Tokyo Olimpiyat 

Oyunları'na katılmaya hak kazanan 
milli sporcu Eda Tuğsuz, 2021'de dü-
zenlenmesi planlanan olimpiyat hazır-
lıklarını Adana'da, Yüreğir Serinevler 
Atletizm Pisti'nde sürdürüyor. Türkiye 
ve 23 yaş altı Avrupa rekorunu elinde 
bulunduran Eda Tuğsuz, ilk kez katıla-
cağı olimpiyatlarda başarılarına yenile-
rini eklemek istiyor. Milli sporcu Eda, 
Kovid-19 sürecinde antrenmanlara bir 
süre evde devam ettiğini söyledi. Yeni 
normalleşme sürecinin ardından atle-
tizm sahasında çalışmalara başladıkla-
rını anlatan Eda, şöyle konuştu: 
"Olimpik bir sporcu için evde antren-
man yapmak oldukça zor ama 1,5 
aylık süreçte formdan düşmemek ama-
cıyla elimizden geldiğince evde çalış-
malarımızı sürdürdük. Pandemi süreci 
tüm dünyayı olduğu gibi rakiplerimi de 
etkilemiş durumda fakat bir şekilde 
hayat devam ediyor. Antrenmanlarımız 
disiplinli bir şekilde sürüyor."

Eda’nın hedefi 
madalya 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo 
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 

temsil edecek milli ciritçi Eda Tuğsuz, 
ilk kez katılacağı organizasyonda  

madalya almayı hedefliyor

AVRUPA üçüncülüğü, 
8 Türkiye şampiyon-
luğu, Uluslararası 

Dünya Kupası'nda çift sıklette 
(89 ve 94) şampiyonluğu, üniver-
siteler arası şampiyonluğu bulu-
nan Mustafa Ayten ile 5 kez 
Türkiye şampiyonluğu, 1 kez de 
Avrupa şampiyonluğu bulunan 
Burak Ayten, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında spor salonlarının ka-
palı olduğu süreçte evlerinde ça-
lışmalarına devam etti. Spor 
salonlarının açılmasıyla tekrar 
salon antrenmanlarına başlayan 
milli sporculardan Mustafa 
Ayten, aralık ayında Türkiye'de 
düzenlenecek Avrupa Şampiyo-
nası için, kardeşi Burak Ayten ise 
eylül ayında düzenlenmesi plan-
lanan Türkiye Şampiyonası için 
çalışmalarına hız verdi. 

Bizim mücadelemiz büyük 

Mustafa Ayten, pandemi sürecin-
den önce ocak ayında Türkiye 
Açık Şampiyonası'nın yapıldığını 
ve orada 89 kiloda büyükler kate-
gorisinde şampiyon olduğunu 

söyledi. Kovid-19 salgını dolayı-
sıyla bazı müsabakaların ertelen-
diğini dile getiren Mustafa, 
"Yarışmaların ne zaman yapıla-
cağı da belli değil. Salgın süre-
cinde devletimizin aldığı kararlar 
doğrultusunda spor salonları ka-
patıldı. Ancak antrenmanlarımızı 
bahçemizde ve evimizde imkanla-
rımız ölçüsünde yapmaya devam 
ettik. Çünkü bizim mücadelemiz 
büyük. Türk bayrağını göndere 
çektirmek için elimizden gelen her 
şeyi yapmak zorundayız." diye 
konuştu. Devletin aldığı kararlar 
doğrultusunda spor salonlarının 
belirli şartlarla açılmasıyla, kural-
lara uyarak belirli günlerde salon 
antrenmanlarını yapmaya başla-
dıklarını aktaran milli sporcu, 
şunları kaydetti: "Müsabakaları-
mız yarın olacakmış gibi, ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmek için 
Avrupa ve dünya şampiyonaları 
hazırlıklarımıza tüm hızla devam 
ediyoruz. Mayıs ve haziran ayla-
rında Açık Türkiye Şampiyonası 
ile Uluslararası Turkish Open Av-
rupa Kupası düzenlenecekti fakat 

salgın sürecinde bu turnuvalar er-
telendi. Aralık ayında Türkiye'de 
düzenlenecek Avrupa Şampiyo-
nası var. İnşallah bu süreç biter ve 
aralık ayındaki şampiyonaya gi-
deriz. Bizler yarın yarışmalar ola-
cakmış gibi antrenmanlarımıza 
devam ediyoruz." 

Devletimiz için çalışıyoruz 

Burak Ayten, milli sporcu olduk-
larını vurgulayarak, vücutlarının 
zinde kalması için kurallara uya-
rak çalışmaları sürdürdüklerini 
dile getirdi. Her zaman ülkelerini 
en iyi şekilde temsil etmeye çalış-
tıklarını anlatan Burak, "Bu yüz-
den devletimiz için çalışıyoruz. 
En son ocak ayında Türkiye  
Açık Turnuvası'na katılmıştım.  
Orada 74 kiloda ikinci oldum. 
Salgın olmasaydı mayıs ayında 
bir turnuvamız olacaktı. Pandemi 
öncesi günde 2 antrenman yapı-
yorduk. Pandemi sürecinde ise 
bazen bahçemizde koşu yaptık, 
bazen de evde çalıştık. Bu şekilde 
kendimizi toparladık." şeklinde 
konuştu.

Şampiyona hazırlığı sürüyor 

Yeni sezona şampiyonluk 
parolasıyla hazırlanan Trab-
zonspor, kadrosunu güçlen-
diriyor. Başta sol bek mevki 
olmak üzere stoper ve orta 
saha transferleri için çalış-
malarını sürdüren bordo 
mavililer, 6 oyuncuyla imza 
aşamasına geldi. Karadeniz 
ekibinin kadrosundaki 
önemli isimlere ise henüz 
resmi bir teklifin gelmediği 
öğrenildi

Milli kick boksçu Mustafa (28) ve Burak Ayten (19) kardeşler, Avrupa 
Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor
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Mustafa, "Yarışmaların ne zaman 
yapılacağı da belli değil” dedi.
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