
haFİF SıYrıKLarLa KUrtULDU
Kaza, saat 14.30'da Arna-
vutköy - Sultangazi yolu-

nun Fenertepe mevkiinde
meydana geldi. İddiaya göre
Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET
069 plakalı TIR ile yasak olma-
sına rağmen yolun karşı istika-
mete dönüş yapmaya çalıştı.
Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 CTY
041 plakalı lüks otomobil, hatalı
dönüş yapılan TIR ile çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü-

nün yardımına trafikteki diğer
araç sürücüleri koştu. Adeta hur-
daya dönen lüks otomobilden sü-
rücü Yaşar Aydın hafif sıyrıklarla
kurtulurken, tedbir amaçlı hasta-
neye götürüldü. Kaza sonrası Ar-
navutköy - Sultangazi yönünde
uzun araç kuyrukları oluşurken,
kazaya karışan araçların yoldan
çekilmesiyle trafik normal seyrine
döndü. Polisin kaza ile ilgili ince-
lemesi devam ediyor. 
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Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü Faik Öztrak,

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 
olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet
Şimşek ile görüştüğü iddiaları için
“Öyle şeyler uyduruyorlar ki gerçek-
ten hayret içindeyiz. İddianın ortaya
atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu
soruyu soran kanallar ise neredeyse
havuz medyasının tamamı. Man-
zara açık. Öyle görünüyor ki saray-
dan ellerine kendilerinin oynayacağı
bir senaryo verilmiş. Bunun üzerin-
den yeni bir suni
gündem hare-
katı başlatmaya,
milletin asıl gün-
demini çalmaya
çalışıyorlar.
Allah akıl fikir
versin başka bir
şey söylemeye
gerek yok”
dedi. I SAYFA 7

ç

MMA Grappling Turnuvası 
Senjutsu Cup – 2, Beylikdüzü 

Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İki
gün boyunca kıyasıya süren turnuvanın
sonunda, en çok sporcusu dereceye giren
Senjutsu Dojo Kulübü birincilik kupasını
kaldırdı. Turnuvanın açılışında konuşma
yapan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanve-
kili Serdal Mumcu, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak, spor ve sporcularımızın
yaşamına her anlamda dokunmayı
kendimize görev bildik” dedi.
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HAYRET İÇİNDEYİZ

Allah akıl
fikir versin!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu, İstanbul'un

çeşitli ilçelerinde esnaf ve vatandaş-
larla bir araya geldi. Halkın ekonomik
sıkıntılar içerisinde yaşadığını ve ay
sonunu getirmekte güçlük çektiğini
aktaran Kavuncu, konuştukları
hemen her esnafın borçlardan 
yakındığını kaydetti. Gerçekleştirdik-
leri ziyaretlere ilişkin konuşan 
Kavuncu, “Vatandaşlarımızın, 
büyüklerimizin sıkıntılarını dinleyip
çözüm üretmeyi kendimize ilke edin-
dik. Biliyoruz ki, oturduğumuz yerden
ülkemizin sorunları çözülmüyor.  
İYİ Parti gece gündüz demeden kapı
kapı gezip milletimizin sorunlarıyla
ilgileniyor” dedi.
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İYİ PARTİ SOKAĞA ÇIKTI

Sorun oturduğumuz
yerden çözülemez!

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü tarafından Akçaburgaz
Mahallesi’nde yapılan 1. Sınıf Atık
Getirme Merkezi’ni inceledi. Tesisteki
Mobil Atık Getirme Merkezi numune-
lerini de inceleyen Başkan Bozkurt,
“Hedefimiz, önümüzdeki süreçlerde
her mahallede böyle istasyonlar kur-
mak” dedi. Dünyada ve ülkemizde
çevre duyarlılığının artması gerektiğini
belirten Başkan Bozkurt, “Çevre kirli-
liği, farkında olmasak da en büyük 
sorunlarımızdan, riskli alanlarımızdan
bir tanesidir” dedi. I SAYFA 5
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ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

Esenyurt’ta her 
yere atık merkezi

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Eski Çatalca Belediye Baş-
kanı Fırat Aykut, Çatalca'nın

Çanakça Mahallesi'nde belediyeye
ait arazi üzerine at çiftliği yapıldı-
ğını iddia etti. Bölgeye giderek ince-
lemelerde bulunan ve konuştuğu
Türkçe bilmeyen inşaattan sorumlu
bir kimse tarafından araziye at çift-
liği yapılacağının ifade edildiğini ak-
taran Aykut, söz konusu çiftlikle
ilgili yasal dayanakları sordu.

Aykut, “Elbette belediye, ihtiyaç
olan projeleri kendi mülkü üzerinde
uygulayabilir. Bunun için önce imar
planı çalışması yapılmalıdır. Bu
imar planı da 1/100000 ölçekli İs-
tanbul Çevre Düzeni Planı'na ay-
kırı olmamalıdır. Bilgi eksikliğim
nedeniyle soruyorum. Burada
Çevre Düzeni Planı'na uygun
olarak imar planı yapılmış
mıdır?” ifadelerini kullandı.
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iMar PLaNı YaPıLDı Mı?

“Çatalca'yı kim yönetiyor.
Çatalca ilçe dışındaki odak-

lar tarafından mı yönetiliyor?” so-
rularını da soran Aykut, Çatalca

Belediye Başkanı Mesut Üner
ve İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nu da eleştirdi. Aykut,
“2019 Belediye Seçimlerinde
Çatalca'yı bilerek ve göz göre
göre AKP'ye teslim eden
CHP yöneticileri ile, Çatal-

ca'daki on binlerce kaçak inşaata
karşı hiçbir denetim mekanizma-
sını çalıştırmayan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ne düşünüyor
bilemem ama bu işlerin yasal 
dayanağı nedir? AKP adayı olarak
girdiği ilk seçimde seçilen Çatalca
Belediye Başkanımız Mesut
Üner’in de ne düşündüğünü 
bilmek Çatalca halkının 
hakkıdır”dedi. I SAYFA 9
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ÇataLCa'Yı KiM YÖNetiYOr?

Çatalca'nın Çanakça Mahallesi'nde belediyeye ait bir arazide yapıldığı ileri sürülen at 
çiftliğiyle alakalı eski Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut adeta isyan etti. Söz konusu arazinin 

belediyeye ait olduğunu anlatan Aykut, “Şimbi buraya Lübnanlı bir şirketin at çiftliği yaptığı
iddiası var. Elbette, belediye ihtiyaç olan projeleri kendi mülkü üzerinde uygulayabilir. Ama

bunun imar planı çalışması yapıldı mı? İhalesi yapıldı mı? Bu soruların yanıtlanması lazım” dedi
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Arnavutköy'de 
otomobil, sürücüsünün

hatalı dönüş yaptığı
iddia edilen TIR'a

çarptı. Sürücüsünün
hafif sıyrıklarla

kazadan kurtulduğu
lüks otomobil 

hurdaya döndü
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‘NIN SaTILDIĞI BaYİLerİN
LİSTeSİ SaYFa 8’De

10 BiN Kere
teŞeKKÜrLer

17 yıldan bu yana her geçen gün büyüyerek,
güçlenerek yayınını sürdüren gazetemizi 
10 bin tirajın üzerine çıkaran okurlarımıza
teşekkür ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde
bayilerde bulabileceğiniz gazeteniz Damga,
tarafsız yayıncılığı ile her kesimden okurun
sesi olmaya devam ediyor. Bağımsız gazeteci-
liğin sorgulandığı bu günlerde objektifliğini
koruyarak algıdan uzak yayın çizgisini sürdü-
ren Damga, her zaman olduğu gibi, hakikatin
peşini sürmeye, sizin sorunlarınızı gündeme
getirmeye, sorunların çözümü için kamuoyu
baskısı oluşturmaya devam edecek. 
Damga'ya www.gazetedamga.com.tr adresin-
den de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde
gazetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine 
gönderebilirsiniz. Adresinizi gönderin, size en
yakın bayiye gazeteniz gelsin.

Söz konusu arazinin 
büyüklüğü, internette 

yapılan araştırmalar sonucu
rahatlıkla tespit edilebilir.

Fırat aykut'un gündeme getirdiği arazide, halihazırda çalışmakta olan iş makineleri de görüntülenmiş durumda.

aNIL
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haBer

Sultanbeyli şefkat elini uzattı
Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darü-
laceze Vakfı birlikte yürüttüğü “Şef-

kat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip
Çıkıyor” projeleri ile koronavirüs salgını
boyunca yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç
kişilerin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşı-
ladı. Ayrıca doktor ve psikologdan oluşan
sağlık ekibi de yaşlı ve bakıma muhtaç 
vatandaşları evlerinde ziyaret etti. I SAYFA 4
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Gıda Bankası 
yüzleri güldürdü

Küçükçekmece Belediyesi’nin 
dayanışmayı ve paylaşmayı 

güçlendirmek için Aralık 2020’de hayata
geçirdiği Gıda Bankası, alan el ile veren
el arasında köprü olarak, ihtiyaç sahiple-
rinin yüzünü güldürüyor.  I SAYFA 8
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki
orman yangınının 11'nci gününde

alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki
ormanlık araziye ulaşınca burada

yaşayanlar evlerinden tahliye edildi

Köyceğiz'in Yangı Mahalle-
si'ndeki makilik alanda, 29

Temmuz'da yangın çıktı. Yangını
fark edenlerin ihbarı üzerine 
bölgeye orman işçileri ile itfaiye
ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da
etkisiyle ormana sıçrayan yangını
söndürme çalışmaları, bugün de
sürdü. 2 uçak ve 5 helikopterle

havadan, çok sayıda arazöz,
TOMA, orman işçisi ve itfaiye
erinin karadan müdahale ettiği
yangında, alevler Çövenli Yayla-
sı'ndaki evlerin hemen yanında
bulunan ormanlık alana ulaştı.
Ekipler, yayla evlerinde yaşayan
vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin
çalışması sürüyor.

ç
2 UÇAKLA SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

YAYLA EVLERİ 

TAHLİYE 

EDİLDİ

GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!
GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
eğitim politikaları konusunda

açıklamalar yaptı. Üniversitelerin
taban puanlarının düşürülmesi ge-
rektiğini kaydeden Bahçeli, “Salgın
dönemi göz önüne alınarak TYT
baraj puanın 140'a, AYT baraj 
puanın da 160'a çekilmesi teklif ve 
temennimizdir. Gençlik sokakta 
değil üniversitede olsun, kavgaya
değil kucaklaşmaya, doğru gitsin”
diye konuştu. I SAYFA 7
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GeNÇLeRiN YeRi
ÜNiveRSiTeDiR!

BEYLiKDÜZÜ
SPOR YAPTI

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, 20 Ağustos

Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı ve oru-
cunun başlaması nedeniyle bir mesaj
yayımladı. Başkan Gökhan Yüksel,
Muharrem Ayı nedeniyle yayımladığı
mesajında “Paylaşmanın, bir arada
olmanın, bereketin adı olan Aşure 
gününü de barındıran Muharrem
ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşı-
yoruz. Muharrem ayının birlik ve
kardeşlik duygularımızın daha da
gelişmesine, dünya üzerinde barış ve
mutluluk tohumlarının yeşermesine
vesile olmasını diliyorum” dedi. 
I SAYFA 5
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MUHARREM AYI MESAJI

Bu ay içinde
birlik olalım

Çok bilinmeyenli bölgenin
çok bilinmeyenli ülkesi 
Afganistan...
Türkiye, Afganistan’dan gelen bir göç
dalgasıyla karşı karşıya. Son dönemin
sıcak gündeminde Afganistan adını
sıkça duymaya başladık. Peki ne oldu
da ülkeden bir anda göç furyası başladı.

Asya’dan Avrupa’ya etki eden
sorunun kaynağında adeta
cadı kazanına dönüşmüş 
Afganistan var. Ülke sadece
bulunduğu bölgeye değil tüm

dünyanın dinamikle-
rine etki ediyor...

Murat Palavar'ın yazısının devamı sayfa 11'de

Faik Öztrak

Kolosinac
hareKatı

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

ÇOK KAhve iÇiYORUz
SAYFA 

2’DE

ALLAH KURTARDI!

CATALCA’DA KIM 
AT KOSTURUYOR?

Devlet
Bahçeli



A taşehir’de yer alan Barista Akademi bün-
yesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ba-
rista eğitimi veren Naim Koca, kahveyi,

3’üncü dalga kahve akımını, Türk kahvesini ve
kahvenin Türkiye’deki serüvenini değerlendirdi.

Kahve geçmişimiz eski 

Türkiye’nin bir ‘çay ülkesi’ olarak bilinmesinin ak-
sine kahvenin Türkiye’deki geçmişinin daha eski
olduğunu ifade eden Koca, “Çayın Türkiye’deki
geçmişi yaklaşık 100 yıl kadar geriye gidebiliyor.
Oysa kahve, tam 600 yıldır bu topraklarda tüketi-
liyor. Ancak son yıllarda ülkemizde kahve tüketi-
minin arttığı da bir gerçek. Bizim kurumumuzun,
eğitimin yanında, satış ayağı da var. Buradaki ve-
rileri incelediğimizde 2011 yılında yıllık kahve tü-
ketimi kişi başı 350 gr iken, 2021 yılında 1,1
kilograma kadar yükselmiş durumda. Bu yaklaşık
3,1 kat artışa tekabül ediyor. Bunun çeşitli sebep-
leri var. Kovid-19 pandemisi öncesini düşünürsek,
insanların sosyalleşme ihtiyacı son derece büyük
bir artış göstermişti. Kafelerin artması da bu ihti-
yacı karşıladı ve insanlar bu kafelerde sosyalleş-
meye başladı. Bir de bilinç düzeyinin yükselmesi,
insanların gazlı içeceklere alternatif aramasına
neden oldu. Bu arayış, pandemi sürecinde evde
kalınan sürenin artması ve bu zamanın mümkün
olduğunca iyileştirilmesi ihtiyacını getirdi. Bu da
insanları kahveye yöneltti” diye konuştu.

Türk Kahvesi tür değil 

Son yıllarda dünya genelinde Türk kahvesinin po-
pülerliğinin yükselişte olduğuna dikkat çeken
Koca, “Türk kahvesi aslında bir kahve türü değil,
bir pişirme yöntemidir. Baktığımızda, basınçlı ma-
kinalarla yapılan espresso bazlı kahve, suyun
kendi hacmiyle kahveyle buluştuğu filtre kahve ve
Türk kahvesi yöntemi olmak üzere üç tip pişirme
yöntemi söz konusudur. Bu pişirme yöntemini,
geçmişte Osmanlı’nın hakimiyet kurduğu bölge-
lerde, Greek Coffee, Gürcü Kahvesi, Bulgar Kah-
vesi ve Tatar Kahvesi gibi isimlerle görmekteyiz.
Tüm bu türlerin pişirme yöntemi, Türk kahvesi-
nin pişirme yöntemini temel alır. Söz gelimi Tatar
Kahvesi, pişirme yöntemi olarak Türk kahvesine
en yakın yöntemdir. Türk kahvesi, telvesiyle bera-
ber pişen tek kahve pişirme yöntemidir. Bu tür
kahvenin son yıllardaki popülaritesini Avrupa’da
yaşayan Türklere borçluyuz diyebiliriz. Bunun ya-
nında kahve üzerine düzenlenen yarışmalar ve
Türk kahvesi makinası üreten yerli markalarımı-
zın başarısı da önemli etkenler” dedi.

Konuşabilen tek kahve 

Türk kahvesini ‘Dünyada konuşabilen, kendini
anlatabilen tek kahve türevi’ olarak tanımlayan
Koca, “Türk kahvesi pişirme yöntemi, Osmanlı
halkı tarafından bulunmuş, tarihte ilk kahve pi-
şirme yöntemi olan, pişirme tarzı bakımından tek
olsa da, çok fazla çeşidi bulunan bir türevdir.
Kahveye aroma katabileceğini düşündüğünüz,
demlendikten sonra koku ve tat olarak hoşunuza
giden her ürünle, söz gelimi lavanta, adaçayı, ıhla-
mur, çilek, portakal, tarçın, kakule ve zencefil gibi
ürünlerle Türk kahvesi pişirebilirsiniz. Diğer dem-
leme yöntemlerinin aksine kahveyi filtreleyerek
değil, doğrudan suyun içerisinde pişirerek kahve
elde edilir. Diğer kahvelere göre biraz daha yoğun
ve acı olarak tabir edilse de, doğru demleme tek-
nikleri kullanıldığı zaman hafif ve lezzetli bir
kahve içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Üçüncü nesil kahve 

Son yılların popüler kahve tüketim akımların-
dan ‘üçüncü nesil kahve’ akımına da değinen
Koca, “1’inci nesil olarak adlandırılan akım,
instant, yani çözülebilir kahve markalarının
ortaya çıkardığı bir akımdı. Ardından stan-
dart bir tat oluşturmak isteyen kurumsal ka-
felerin ortaya koyduğu 2’nci nesil akım
geldi. ‘Kişiye özgü’ kahve olarak adlandı-
rabileceğimiz 3’üncü nesil kahve akımı
ise, kahveyi demleyen kişinin damak ta-
dının ve zevklerinin ön plana çıktığı,
Chemex, V60, Hario Drip, Syphon,
French Press, Cold Brew, Aeropress,
Cafe Solo, American Press, Mocha
Pot ve Clever gibi çeşitli demleme
yöntemleriyle amacın nitelikli kahve
içmek olduğu bir dönemdir” açıkla-
malarında bulundu.

Barista eğitimleri hızlandı

Türkiye’de eğitimli baristalara
duyulan ihtiyacın, kahve sektörü-
nün hızlı gelişmesinden kaynaklı
olduğunu ifade eden Koca, “Bu
hızlı gelişmeyle kahve genel
kültürüne sahip, ekip çalışma-
sına önem veren, espresso
makinelerine hakim, kişisel
bakımına ve gelişimine dik-
kat eden kalifiyeli personel-
lere yani ‘barista’lara
ihtiyaç duyulmaya baş-
landı. Sektörde Milli Eği-
tim Bakanlığı ile beraber
meslek liseleri ve turizm
otelcilik liselerinde ba-
ristalığı bir ders haline
getirip sektöre barista-
lar yetiştirmeyi amaç-
ladık ve başardık da.
Ayrıca Türkiye’nin
en önemli vakıf
üniversitelerinden
biri olan İstanbul
Aydın Üniversi-
tesi bünyesin-
deki Sürekli
Eğitim Merkezi
(İAÜSEM) ile
eğitimler dü-
zenleyerek de
bu işi ne
kadar cid-
diye aldığı-
mızı
kanıtla-
dık” ifa-
delerini
kul-
landı.

NEŞE MERT
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ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koro-
navirüs salgınına karşı son dönemde karşı-

laşılan delta mutasyonuyla ilgili açıklamalarda
bulundu. Dr. İnal, "Tabii vaka artışlarının nedeni ül-
kemizde delta mutasyonu yayılması. Zaten delta
mutasyonun koronavirüsün ilk çıktığı andan farkı
yüzde 100’den daha fazla bulaşıcı olması. Bununla
beraber bulaşıcılık arttıkça vaka sayıları artıyor. Ül-
kemizde de şu an yayılmaya devam ediyor. Korona-
virüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale
geliyor. Yani bizler bu virüsü birbirimize bulaştır-
dıkça mutasyonların daha olumsuz bir şekilde kar-
şımıza gelmesini sağlayabiliyoruz. O nedenle bizler
maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, diyo-
ruz. Bu kurallara uymadığımız zaman vaka artışları
karşımıza çıkabiliyor. Zaten delta varyantının en
önemli özelliği bu. Çıkış yeri olan Hindistan’da
büyük vakalar görüldü. Bu vakalara bağlı da bulaş-
tıkça virüsün mutasyonu ortaya çıktı. Buradan da
ülkemize ve çeşitli ülkelere yayıldı."

Septomlar farklılaştı

Dr. Ahmet İnal, delta mutasyonunda yeni semp-
tomlarla karşılaşıldığını belirterek, şunları
söyledi:"Tabii delta mutasyonunun önemli bir farkı
var. Semptomlar biraz daha farklı hale geldi. Yani
insanlarda baş ağrısı, grip, burun akıntısı ve boğaz
ağrısı gibi semptomlarla kendisini göstermeye baş-
ladı. Delta mutasyonunda en büyük sorunumuz, in-
sanların kendisini grip olduğunu zannederek
doktora gitmemeleri ve test yaptırmamalarından
kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak eğer kendisi hasta-
lığı hafif bir şekilde geçiriyorsa başkalarına hastalığı
bulaştırma ihtimalini artırabiliyor. Koronavirüste
bizim temel prensibimiz test. Siz ne kadar çok test
yaparsanız bu hastalığı yakalama oranınız yükseli-
yor. Ancak test sayısını az tutarsanız hastalığı yaka-
lama oranınız da düşüyor. O nedenle koronavirüsle
mücadele eden gelişmiş ülkeler test sayısını yüksek
tutarak bunu çözmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim
ülkemizde de test sayısı yüksek bir şekilde yapılıyor.
Önemli olan insanların gidip test yaptırması. Bunu
yaptırdıklarında koronavirüs tanısı daha rahat ko-
nulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Daha çok bulaştıracağız

Süper mutant uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
"Delta mutasyonunun bulaşıcılığı daha fazla ol-
duğu için bu hastalık ilk çıktığında insanlara ‘evden
çıkmayalım, evde kalalım. Maske, mesafe ve temiz-
lik kurallarına uyalım’ diyorduk. Şu anki virüs ilk
çıktığı halinden daha bulaşıcı. Maalesef şu an daha
bulaşıcı olan virüse karşı insanların tedbirleri bırak-
tığını görüyoruz. Şu an en büyük sorunlarımızdan
birisi bu. Özellikle toplu yaşam alanları, düğünler,
cenaze merasimleri ya da alışveriş merkezleri ve
pazar yerleri bizim için büyük risk oluşturuyor. İn-
sanlar burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına
çok uymuyorlar. Buna bağlı da bulaşlar çok fazla
olabiliyor. Biz bu kurallara uymazsak virüsü daha
çok bulaştıracağız. Bizlerin en büyük korkusu, virüs
bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve
agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu
henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var.
İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor."

Süper mutant

uyaRISI
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp
Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüs
salgınında süper mutant uyarısı yaparak,
“Bizlerin en büyük korkusu, virüs
bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha
bulaşıcı ve agresif hale gelen bir 
mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit
edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var

Cok kahve 
ICIyoRuz

Türkiye’nin sanıldığı gibi bir ‘çay ülkesi’ olmadığını aslında yeni
neslin daha çok kahve tükettiği ortaya çıktı. 2011 yılından bu yana
Türkiye’de kişi başına kahve tüketiminin 3 kattan fazla arttığını
söyleyen Barista eğitmeni Naim Koca “Türkiye’de kişi başına kahve
tüketimi 10 yılda 350 gramdan 1,1 kilograma çıktı” dedi

Reflü için ev yapımı

İçeçek tüketİn
Prof. Dr. Vedat Göral günümüzde artan hazır meyve suyu ve asitli

içecek tüketiminin özellikle reflü görülme sıklığını artırdığına dikkat
çekti. Göral “Reflü gibi hastalıklardan korunmak için şerbet,

limonata, ayran gibi ev yapımı içecekler tüketin” dedi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Gastroenteroloji Bölümünden prof. dr.
Vedat Göral, son yıllarda hazır ve asitli

içecek tüketiminin artmasıyla bazı hastalıkların
daha çok görüldüğünü açıkladı. prof. dr. Göral,

yaklaşık 40 yıl önce reflü hastalığının nadir görül-
düğüne işaret ederek “Çocukluğumuzda, özellikle

1980 öncesi, annelerimizin evde hazırladıkları doğal,
sağlıklı ve faydalı, obeziteye yol açmayan içeceklerle

büyüdük. Ancak bunları günümüzde unuttuk ve kolaya
kaçarak, hazır, asitli içecekler veya hazır meyve sula-

rına yöneldik. Bu nedenle, günümüzde karaciğer yağ-
lanması, insülin direnci ve reflü hastalığı çok olarak

görülmektedir. 30-40 yıl önce bu 3 hastalık yok gibi idi
veya bilinmiyordu ve çok az rastlanılan hastalıklardı.

Ancak günümüzde tüketilen aşırı kalorili gıdalar, fast-food
yiyecekler, asitli ve aşırı karbonhidratlı içecekler, hazır

meyve suları, bu hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir”
diye konuştu.

Şerbet ve kahve tüketin

eskiden ev yapımı taze limonata ve meyve sularının tüketildi-
ğine değinen prof. dr. Göral, şöyle devam etti: “Çocukluğumuz-

daki içeceklerimiz, su, çay, ev yapımı ayran, köy sütü, şerbet, ev
yapımı limonata, yöresel içecekler (hardaliye gibi) ve komposto

suyu ve doğal taze sıkılmış meyve sularıydı. daha doğal içecekler

tüketiliyordu. Hatta bayramlarda bile mevsimine göre taze meyve
suları ve taze yapılmış limonata ikram edilirdi. Uygulaması kolay,
günlük ve taze içeceklerdi. Yazın yemeklerin yanında, taze meyve
kompostoları da taze ve besleyici olarak tüketilirdi. Baklava ve ka-
dayıf gibi tatlılar yerine sütlü tatlılar yapılmakta ve tüketilmekteydi.
Günümüzde evde, yaz aylarında, özel günlerde veya bayramlarda;
nane yapraklı limonata, otlu ayran, karamelli frappuccino, reyhan
şerbeti, çilekli limonata, limonlu ice tea, demirhindi şerbeti, kar-
puzlu limonata, koruk suyu, şeftalili buzlu çay, naneli kahve, kavun
suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir. Bunlar
daha taze, besleyici ve sağlıklı olabilmektedir. Katkı maddeleri
içermemesi ve taze olmaları çok büyük bir avantajdır.”

Direnç için kıŞ çayı

prof. dr. Vedat Göral, kışın tercih edilebilecek içecekleri ise şu şe-
kilde değerlendirdi: “Kışın hazır ve asitli içecekler yerine, ev ya-
pımı salep, taze sıkma portakal, mandalina, elma veya havuç
suyu, ıhlamur, kuşburnu, rezene, karanfil, zencefil gibi kış çayları,
vücut direncini artırmak için de çok iyi ve oldukça yararlıdır. Ay-
rıca, içecekleri çeşitlendirmek ve mutlu olmak için ev yapımı çiko-
latalı Türk kahvesi, ev yapımı sıcak çikolata, melengiç kahvesi gibi
kış içecekleri tüketilmelidir. Sağlığımız bizim elimizde olup, taze,
doğal, sağlıklı, katkı maddesi içermeyen, mevsimsel yiyecek ve
içeceklerle beslenmemiz çok önemlidir. Sağlığımızı genç iken ko-
rursak, ileriki yıllarımızda daha sağlıklı yaşamamız çok 
mümkündür.”
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O lay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi
Nazlı Sokak'ta cumartesi 23.30
sıralarında meydana geldi. İd-

diaya göre, aralarında daha önceden hu-
sumet bulunan iki grup, sokakta karşılaştı.
Birbirlerine hakaretler ederek sokakta yü-
rümeye başlayan grup, birden kavga et-
meye başladı. Yaşları 18'den küçük
olduğu öğrenilen iki grup arasındaki
kavga esnasında bir kişi belinden çıkardığı
tabancayla rastgele ateş etti.  Yerden seken
kurşun, sokağın başındaki taksi durağın-
dan olayı izleyen Türkhan Türel'in kar-
nına isabet etti. Türel, kanlar içinde yere
yığılırken, silahlı kavgaya karışanlar olay
yerinden kaçtı. Arkadaşları ve çevredekiler
tarafından taksiyle Okmeydanı Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldı-
rılan 59 yaşındaki Türel, burada ameli-
yata alındı. Operasyonda, bağırsaklarını
parçalayarak omuriliğine saplanan kurşun
çıkarılan Türkhan Türel, daha sonra
yoğun bakım servisine alındı. Taksi dura-
ğında  uzun yıllar kahya olarak çalıştıktan
sonra bir süre önce emekli olan Türel'in,
izne çıkan arkadaşının yerine çalıştığı öğ-
renildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi
aldıktan sonra silahlı kavga sonrası kaçan
kişilerin peşine düştü. Yapılan çalışmala-
rın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit
edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Poliste yapılan sorgularının ardından
mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. 

Herkesin başına gelebilir

Türkhan Türel'in kızı Çiğdem Türel,
"Babam benim burada kahya olarak çalı-
şıyor. Burada otururken bir çatışma çıkı-
yor, kavga sesleri duyuyor. Babam da
çıkıyor haliyle, 'ne oluyor ' diye bakıyor.
Sonrasında silah sesleri duyuluyor ve ba-
bamın karnına isabet ediyor. Kişiler o an
kaçıyor daha sonra polis yakalıyor bun-
ları. Ertesi gün tekrar salınıveriyorlar. Şu

an ellerini, kollarını sallayarak sokakta ge-
ziyorlar. Babam şu an entübe durumda,
yaşam mücadelesi veriyor. Karnından gi-
riyor kurşun. İnce bağırsağa, kalın bağır-
sağa ve omuriliğe gelmiş durumda. Hem
hayati tehlikesi hem de sakat kalma du-
rumu söz konusu. Bugün bu bizim başı-
mıza geldi, yarın
herkesin başına
gelebilir. Bugün
benim babam,
yarın bir başka-
sının annesi, bir
başkasının ço-
cuğu... Bu in-
sanlar şu an
dışarıdalar, ser-
best bırakıldılar.
15 yaşında bir
insan; sonuçta
bunun ebeveyn-
lerinin de 
sorgulanması
gerekiyor. Bu ki-
şilerin bu şekilde
olmaması gere-
kiyor. Bu ülkede
adalet olması
gerekiyor" dedi.

Gençler
şakalaşıyor
zannettik

Olay sırasında
sokaktan geçen
Şahin Köse, "Olayın gerçekleştiği akşam,
biz gençlerin şakalaştığını zannettik.
Fakat, iki grubun birbiriyle husumeti var-
mış. Bu gençler 18 yaşından küçük. Bu-
rada husumetle beraber, birbirleriyle
çatışmaya giriyorlar. Ağabeyimiz de, bu-
rayı ziyarete geliyor. Hasbelkader kaza
kurşununa denk geliyor ağabeyimiz ve
yere yığılıyor. Karnının sağ tarafından vu-
ruluyor, ambulans beklenmeden hemen
hastaneye kaldırılıyor" diye konuştu.  

esenYurt'ta yolun karşı-
sına geçmek isteyen yayaya
motosiklet çarptı. Yarala-

nan kişinin oğlu olay yerinde gözyaş-
larını tutamadı. Kaza, dün saat 02.10
sıralarında Esenyurt Doğan Araslı
Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya

göre, Erkan Demirel idaresindeki 34
TU 5403 plakalı motosiklet, o sırada
yolun karşısına geçmek isteyen Şevki
Yıldız’a çarptı. Kazada Yıldız ağır ya-
ralanırken, ihbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis
ekipleri, kimlik tespitinin ardından ka-

zayı Yıldız’ın ailesine haber verdi.
Olay yerine gelen yaralının oğlu Yıl-
dız’ı yerde yatar halde görünce göz-
yaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri,
yaptıkları ilk müdahalenin ardından
yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekip-
leri ise kaza ilgili inceleme başlattı. 

Yaralı çıktı
kocasını sordu

Kaza saat 10.30 sıralarında Esenyurt
D100 Haramidere mevkiinde meydana
geldi. 34 NL 1675 plakalı otomobil sürü-

cüsü Gül Pekmez, Haramidere mevkiinde direksiyon
hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma dire-
ğine çarptı. Daha sonra hafif ticari araca çarpan
otomobil takla attı. Otomobil içinde bulunan sürücü
Gül Pekmez ve eşi Sıtkı Pekmez yaralandı. Çevrede
bulunanların yardımı ile otomobilden dışarı çıkarı-
lan Gül Pekmez ve Sıtkı Pekmez'e ilk müdahaleyi
çevredekiler  yaptı. Bazı vatandaşlar da yaralıları gü-
neşten korumak için örtü kullandı. Olay yerine polis,
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin
yaralılara müdahalesi sırasında Gül Pekmez sürekli
eşinin durumunun nasıl olduğunu sordu. Yaralıların
sedye ile ambulansa alındığı sırada trafik bir süre ta-
mamen durduruldu. Ambulansla alınan yaralılar
kaza yerine yakın olan özel bir hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle D100 Edirne istikametinde trafik yo-
ğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan çekici ile takla
atan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Babası için gözyaşı döktü

Şişli'de aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan
silahlı kavgayı izleyen 59 yaşındaki Türkhan Türel,
kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır
yaralandı. Türel'in hastanede yaşam mücadelesi vermesine
neden olan olay güvenlik kameralarına da yansıdı

SILAHLI KAVGAYI 
IZLERKEN YARALANDI

D-100 Karayolu Esenyurt mevkiinde
meydana gelen kazada takla atan
otomobilden çıkarılan yaralı kadın
kendisini unutup eşinin durumunun
nasıl olduğunu sordu

Fatih'te intihar etmek isteyen kadın evi-
nin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Kadını
ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıka-

rak kızını tutmaya çalışırken, olay yerine gelen itfaiye
ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi. 
Olay gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi,
Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre,
erkek arkadaşıyla tartışan kadın evinin önündeki is-
keleye çıkarak bağırmaya başladı. 
Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak
kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle
olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Uzun
süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve
kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iske-
leden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan kadın
olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı am-
bulansa götürüldü. 

Türkhan Türel'in ağır yaralanmasına
neden olan olay güvenlik kamerala-
rına da yansıdı. Görüntülerde, arala-
rında husumet olduğu öğrenilen iki
grup üyelerinin sokakta koşturmaları
görünüyor. Türel, gruptakilerin koştuğu
yöne doğru bakıyor. Bu sırada, grupta-
kilerden birinin tabancasından çıkan
kurşun Türkhan Türel'in karnına isabet
ediyor. Türel, dizlerinin üzerinde yere
çöküyor. O sırada, taksi durağının kar-
şısındaki kaldırımda yürüyen anne,
baba ve iki çocuğu kurşunlardan ko-
runmak amacıyla yere yatıyor. Kavga
edenlerin olay yerinden kaçmasının
ardından arkadaşları ve çevredekiler
Türel'e yardıma geliyor. 

Kameralar
Kaydetti

Hadımköy kayıp

kızları arıyor
Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu
kayıplara karıştı.Hadimköy'de oturan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa
Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) 'e dün akşam saatlerinden beri
ulaşılamıyor. Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş ailelerine
piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktı. 2'si kardeş 3 kız geri 
dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber
verdi. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı

KaYıp Eslem Tuana ve Efsa'nın
annesi Semra Yüksel, “İki kızım
saat 17.30 gibi 'bahçede piknik

yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin
verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular.
Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma
vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıya-
fet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca
eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çık-
tım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini
gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı.
Ancak kızlarımızı bulamadık" dedi. Anne
Semra Yüksel, “Polis kızların otobüs kartla-
rını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine
büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal
medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuş-
muş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gi-
deceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi
gözaltına alındı" diye konuştu.

Sizi çok seviyorum

Anne Yüksel, "Eslem Tuana, Efsa ve Nazar
aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz
üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz.
Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve
Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis
kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki
hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma
sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayaca-
ğız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekli-

yor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün"
ifadelerini kullandı. Nazar'ın annesi Semiha
Memiş ise, “Nazar arkadaşlarıyla piknik
yapmak için evden çıktı. Yanına bir çantada
aldı. Çantanın içine baktığımda sadece
oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam
ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yal-
nız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum
perişan oldum. Korkup da gelmemezlik
yapma" diye seslendi. DHAPlastik deposunda

Sultanbeyli'de bir plastik deposunun bahçesinde
hurdalıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Yangın, saat 18.30 sırala-
rında Mimar Sinan Mahal-
lesi Özgürlük Caddesi

üzerindeki plastik deposu bahçesinde
hurdalık alanda çıktı. Yangın nedeniyle
dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar
üzerine olay yerine Sancaktepe, Yenişe-
hir ve Sultanbeyli müfrezelerinden
ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye
gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın, alevler depoya sıçramadan

kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise
çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yan-
dan açık alanda bulunan iki köpek,
zarar görmeden olay yerinden ekipler
tarafından çıkarıldı. Çevre sakinlerin-
den İsmail Kayaoğlu, "Karşıdan iki
tane havai fişek tarzı cisim atılıyor. Fab-
rikanın deposuna düşüyor. Düşen
havai fişekler kısa süre içerisinde yan-
gın çıkarıyor. Bu havai fişek atan iki ki-
şiyi uzaktan gördüm" dedi.

YANGIN ÇIKTI

İntihar etmek
istedi itfaiye
kurtardı
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B ir hayalim var benim
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
169. Maddesine göre ormanların

tüm sorumluluğu devlete aittir.
Yanan ormanın yerine yeni orman 

yetiştirir.Mülkiyetini devredemez.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir 

faaliyet ve eyleme müsaade edemez.
Ormanların tahrip edilmesine yol açan

siyasi propaganda yapamaz.
Ormanları yakmak, ormanı yok etmek

veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar
genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Bu maddelerden herhangi birini uygula-
maz ise anayasal suç işlemiş olur.

Kısaca: Ormanlarla ilgili tüm sorumluluk

Devletin kendisine aittir. Sayın Cumhurbaş-
kanı “THK uçakları pert olmuş” diye açık-
lama yapıyorsa bunun hesabını yetkili kişi
veya kurumlara sormak zorundadır.

“Yanan yerleşim yerleri belediyelerin
sorumluluğunda” diyorsa: 

Yangının da sel gibi deprem gibi doğal
afet olduğunu bilmemesine imkan yok. 
Bu Belediyeler Ak Parti belediyeleri olsaydı
aynı sözü söylemezdi diye düşünüyorum.

Yakılan yıkılan yerlere imara açmayaca-
cağız tekrardan ağaçlandıracağız dedikleri
yerlere villalar, oteller yapılmasına, Arap-
lara peşkeş çekilmesine Sürmene’de, Bod-
rum’da, Marmaris’te yıllarca şahit olduk.
Daha yangın bitmeden TOKİ projesi ortaya
koyuluyor. Hem de ocakları sönen ciğerleri
yanan insanları borçlandırarak.

İnsan oğlu: Nefes olan ağaca düşman.
Doğurup emziren kadına düşman. Bal veren
arıya, yaşamına renk katan kelebeğe düş-
man. Gelecek olan çocuğa düşman. Unuttu

insan merhametini. Hiç acıma-
dan kıydı canlıya toprağa. Kendinden başka
hiçbir şeye yaşam hakkı tanımadı.

Bir hayalim var benim:
Gün gelecek Ülkemde, bütün vadiler 

yükselip bütün tepeler ve dağlar yeşerecek.
Vadilerden, ırmaklardan şelaleler eskisin-
den daha gür daha berrak akacak. Orman-
larımızda yine rengarenk çiçekler, bitkiler
bitecek. Kuş sesleri ile ağaçlarımızın altında
gölgeleneceğiz.

Bir hayalim var benim:
Savaşlar olmayacak, çocuklar yetim

öksüz kalmayacak. Kadın cinayetleri son
bulacak. İnsanlar evsiz kalmayacak.

Bir hayalim var benim:
Nasıl ki; 1. Dünya savaşında 4 yıl savaş-

tıysak, Sarıkamış’ta 90 bin canımızla don-
duysak, Çanakkale’de yaşlısı genci beşyüz
bin insanı feda ettiysek yeniden 
küllerimizden doğacağız.

Bir hayalim var benim:
Malazgirt’te sultan Alparslan’ın, Pey-

gamber övgüsüne nail olmuş Fatih sultan
Mehmet han’ın, Yurdum, Anadolu’m elden
giderken Mustafa Kemal’imizin ruhu varken
bir ölüp bin kez yeniden doğacağız elbette.

Bir hayalim var benim:
bu devran elbet tersine dönecek. İsra 

süresi 81. Ayette rabbimin buyurduğu gibi
“Hak gelip batıl yıkılıp gidecek”

İşte o zaman gerçek adaleti yaşayacağız.
Mazlumun ahının, bu kadar yanan can’ın
hesabının sorulacağı günler elbette yakındır.
Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden
yeşerteceğiz.

Nazım Hikmet’in dediği gibi:

Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun
meyve çağında ağacın,
serip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
Çürüyen diş, dökülen et,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler,
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi 

tulumuyla,
bu güzelim memlekette hürriyet.
Bursa da havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci 
Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman…
Sağlıcakla…

Bir hayalim
var benim

S algının başladığı 11 Mart 2020 tari-
hinden 6 Ağustos 2021 tarihine
kadar Darülaceze Vakfı’nın 282 bin

lira hibe desteği ile Sultanbeyli’de yaşayan
yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaş-
lara 510 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık
ve tadilat hizmeti verildi. Ayrıca 50 kişiye
kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti

de ulaştırıldı. Doktor ve psikologlardan
oluşan sağlık ekibi de yaşlı ve engelli va-
tandaşları evlerinde ziyaret ederek korona-
virüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi.

Vatandaş iyilik hissetsin

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay
açıklamasında "2017'den bugüne kadar
'Şefkat Eli' ve 'Sultanbeyli Yaşlılarına
Sahip Çıkıyor' projeleri kapsamında aldığı-

mız toplam 706 bin lira hibe desteğiyle il-
çemizde yaşayan tüm kimsesiz, ihtiyaç sa-
hibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç
vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini
hissettiriyoruz. Kıymetli büyüklerimize
verdiğimiz bu hizmetler ile onların yürekle-
rine dokunuyor, dualarını alıyoruz. İlçe-
mizde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi
yaşlılarımızın ev temizliğini, tamir, tadilat
ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz.

Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın
hastalık sürecinde onları daha çok ziyaret
ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların
sağlığı bizler için büyük önem taşıyor"
dedi. Öte yandan Kubilay, projelere des-
teklerinden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih
R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim
Kurulu üyelerine teşekkür ettiğini dile
getirdi.

SEMANUR POLAT

Kartal’da banklar çiçek açtı
Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün girişimi ile sanatçı Münevver Kaşıkçı, Kartal Çavuşoğlu Ma-
hallesi Kültür Parkı’nda yer alan bankları, hepsi birbirinden güzel desenler ile renklendirerek güzelleştiriyor

Hobi olarak yaptığı ahşap boyama ve taş desen boyama tekniğini,
evinin yakınlarında bulunan Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Par-
kı’ndaki banklara uygulayabilmek amacı ile Kartal Belediyesi ile
görüşme sağlayan ve çalışmalarından örnekler gösteren ve uygu-
lama için anlaşan Kaşıkçı, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürü Deniz Karacan ile birlikte önceki gün banklara desenler
çizmeye başladı. Mandala resim tekniğini kullanan Kaşıkçı, özel-
likle sıcak havalarda parka gelen vatandaşların soluklandığı bank-
ları, renkli boyalarla süsleyerek parkın daha estetik bir görüntü
yakalamasını sağladı. Hepsi bir birinden güzel desenleri yaklaşık 2
saat süren bir çalışma ile banklara aktaran Kaşıkçı, desenleri bitir-
dikten sonra desenlerin silinmemesi için de özel bir cila kullanarak
kaplamayı gerçekleştirdi.

Vatandaş gölgede dinlenecek

Kaşıkçının yaptığı desenler ile parktaki bankların farklı bir görü-
nüme kavuştuğunu belirten Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Deniz Karacan; ‘’Parklarımız 7’den 70’e her yaşta ki
komşularımızın zamanlarını geçirdikleri alanlar. Burada gerçekleş-
tirdiğimiz tüm çalışma ve yenilikler onların kendini daha iyi bir or-
tamda zaman geçirmeleri ve mutlu olmaları. Kültür Parkı’nın
içinde yer alan asırlık zeytin ağaçları ile sıcak havalarda vatandaş-
ların gölgede dinlenebileceği güzel parklarımızdan biri. Münevver
hanımla bugün burada birlikte çalışmasını gerçekleştiriyoruz.’’
dedi. Kendisine verilen destekten dolayı Kartal Belediyesi’ne teşek-
kür eden Münevver Kaşıkçı ise parktaki diğer banklara da farklı
renklerde desenler çizeceğini belirterek desenler konusunda park-
taki çocukların da fikirlerinden faydalandığını sözlerine ekledi.

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

Salgınla 
mücadelede
taviz yok

Sular boşu
boşuna aktı

Süleymanpaşa Belediyesi, 
Korona virüsü salgını ile mü-
cadele çalışmalarını hem merkez
hem de kırsal mahallelerde hız
kesmeden sürdürüyor
Aşılama oranlarında Türkiye’nin en iyi ille-
rinden biri olan Tekirdağ’da, salgının etki-
leri aşılamaların yanı sıra alınan önlemlerin
de etkisiyle azalmaya devam ediyor. Süley-
manpaşa Belediyesi, salgının ülkemizde gö-
rülmeye başladığı ilk günden itibaren
başlattığı mücadele ile örnek gösterilen ça-
lışmalara imza atarak dikkat çekmişti. Bir
buçuk yıldır aralıksız şekilde dezenfeksiyon
çalışmaları gerçekleştiren Süleymanpaşa
Belediyesi, olumsuz etkileri hafifleyen ilçede
mücadeleden taviz vermiyor.

Ciddi bir mücadele var

Merkez ve kırsal mahallelerde genel dezen-
feksiyon çalışmalarına ek olarak kamusal
alanlar ve sık kullanılan kurum binalarının
girişleri de özel solüsyonlarla arındırılıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfeksi-
yon çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde
Karadeniz ve Bahçelievler Mahalleleri ile kır-
salda Kumbağ ve Yağcı Mahalleleri’nde
arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Aşı çağrısı yapıldı

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, salgına karşı alınan kurumsal
önlemlerin kişisel önlemler ve aşılama çalış-
maları olmadan yetersiz kalacağı bir kez
daha hatırlatılarak, vatandaşlara aşı yaptır-
mayı ihmal etmemeleri, maske, mesafe ve
hijyen kriterlerine uygun davranmaya devam
etmeleri çağrısı yapıldı. İRFAN DEMİR

Kadıköy'de sokakta kazı çalışmaları sıra-
sında iş makinesi  su borusunu patlattı, su
metrelerce yukarıya fışkırdı. Yaklaşık 15 da-
kika akan su yolda birikintilere neden olur-
ken, ihbar üzerine gelen ekipler suyu kesti.
Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz So-
kak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri so-
kakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su
borusunu patlattı. Patlayan borudan metre-
lerce havaya fışkıran  su çevreye yayıldı. Taz-
yikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı.
15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su
,İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle son-
landı. Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma
yapıldığı sırada patladı. Bayağı ,metrelerce
yukarı fışkırdı su.15-20 dakika sürdü. Sonra
ekipler gelerek suyu kesti" dedi.
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Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor"
projeleri ile koronavirüs salgını boyunca yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladı.
Ayrıca doktor ve psikologdan oluşan sağlık ekibi de yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Mandala resim tekniğini kullanan
Kaşıkçı, özellikle sıcak havalarda
parka gelen vatandaşların soluk-
landığı bankları, renkli boyalarla

süsleyerek parkın daha estetik bir
görüntü yakalamasını sağladı. 

BAKIMA MUHTAÇ
VATANDAŞLARA

DESTEK 



A taşehir’in parkları, 10 Ağustos-10
Ekim tarihleri arasında söyleşiler,
tiyatro oyunları, sinema gösterim-

leri, şiir ve kitap günleri, müzik dinletileri
ve caz günlerinden oluşan kültür ve sanat
etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve genç-
lerle ilgili atölyelere de ev sahipliği yapa-
cak. 62 gün sürecek “Parkta Hayat Var”
etkinlikleri sanatın coşkusunu Ataşehir’e
yaymaya hazırlanıyor. 70’e yakın etkinlikle
Ataşehir’in parkları sanat alanlarına dön-
üştürülecek. 27-28-29 Ağustos tarihle-
rinde “Caz ve Sinema Günleri”, 10-25
Eylül’de “Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluş-
maları”, 10-25 Eylül’de “Ataşehir Kitap
Günleri”, 7-10 Ekim’de ise Ataşehir Bele-
diyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir
Festivali düzenlenecek. 

Parklarda buluşalım

Ataşehir’de “Parkta Hayat Var” etkinlik
programı 10 Ağustos’ta Yenisahra Mahal-
lesi İpek Parkı’nda Ataşehir Belediyesi Ti-
yatro Topluluğu’nun çalışmalarıyla ortaya
çıkan sevimli kukla “Puki Parkta” isimli
oyunuyla başlıyor. Aynı zamanda farklı
çocuk tiyatroları da oyunlarını Ataşehirli
seyircisiyle buluşturacak. Çocuk Tiyatro-
ları, İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu’nun
14 Ağustos Cumartesi günü sahneleyeceği
“Kaplumbağa ile Tavşan” isimli oyunla
başlayacak. “Caz ve Sinema” günleri 27-
28-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Caz
grupları Ataşehir parklarında sahne alacak
ve Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle film
gösterimleri de gerçekleştirilecek. Etkinlik-
lerin söyleşiler bölümünde ise; Erdal Eren
Kültür Merkezi bahçesinde edebiyat ve
felsefe alanlarında birbirinden değerli
isimler ağırlanacak. Çevirmen ve Editör
Murat Erşen ile başlayacak etkinliklerde

Ataşehirliler Müge İplikçi, C. Cengiz
Çevik, Aydın Ilgaz, Esen Kunt ve Tuna Ki-
remitçi ile buluşacak. 

İşçi filmleri Ataşehir’de

Parkta Hayat Var etkinliklerinin sinema
bölümünde; Ataşehir Kent Konseyi, İşçi
Filmleri Festivali ve Film Koop işbirliğiyle
“İşçi Filmleri” Ataşehir’e gelecek. Erdal

Eren Kültür Merkezi’nde gösterimi yapıla-
cak filmlerin öncesinde filmlerin yönet-
menleriyle söyleşiler düzenlenecek.
Yönetmenliğini Şükrü Alaçam’ın yaptığı,
Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı ve Nergis
Çorakçı’nın başrollerini paylaştığı “Loc-
man”, başrollerinde Caner Cindoruk, Set-
tar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı’nın yer
aldığı, Hüseyin Karabey’in yönettiği
“İçerdekiler” ve Kıvanç Sezer’in yönettiği,
Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent
Emrah Parlak’ın rol aldığı “ Küçük Şey-
ler” filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Başrollerinde Bülent Çolak, Serkan Kes-
kin ve Feride Çetin’in yer aldığı, yönetmen
Sefa Öztürk’ün ilk filmi “Güven” de izleyi-
cilerin karşısına çıkacak.  Film öncesinde
yönetmen Sefa Öztürk’le bir söyleşi 
gerçekleşecek. 

Tiyatro Kooperatifi Yaz
Buluşmaları

Tiyatro Kooparatifi’nin öncülüğü ve Ata-
şehir Belediyesi’nin katkıları ile “Tiyatro
Kooperatifi Yaz Buluşmaları” 10-25 Eylül
tarihlerinde Erdal Eren Kültür Merkezi

Amfi Alanı’nda tiyatroseverleri 15 farklı ti-
yatro ekibinin oyunlarıyla buluşturacak.
İkincikat, Tiyatro BeReZe, TitaytoTiyatral,
Levent Üzümcü Tiyatrosu, Lavean Sanat,
Tiyatro YanEtki, İstanbulimpro, Tiyatro
11, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Hem-
hâl, Gaca Tiyatro, Apartman Sahne,
Yolcu Tiyatro, Tiyatro D22, Altsahne’nin
yer alacağı buluşmaların biletleri, Mobi-
let’ten alınabilecek.

Ataşehir Kitap Günleri

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi
ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliği ile 10-25
Eylül tarihlerinde Erdal Eren Kültür Mer-
kezi açık alanında gerçekleşecek Kitap
Günleri 40 yayınevinin katılımıyla gerçek-
leşecek.

Şiir Ekim’i

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ataşehir
Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir
Festivali 7-10 Ekim tarihlerinde Ataşe-
hir’in park ve sitelerinde düzenlenecek.
Festivalin onur konuğu Şair Şükrü Erbaş
olurken konuk ülke Hırvatistan olacak.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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E ğitimde ülkeler arasında diplerdeydik. Şimdi Ko-
ronavirüs ile okullar uzaktan eğitime başladı
şimdi daha da geriledik. Benim için dünya bir

yana eğitim bir yana. Yıl 1962 Bursa Merinos Fabrika-
sında işe girdim ve Merinos takımında futbol oynadım.
Ankara'da Türkiye Askerlik Şubeleri Müfettişi olan
baba haber gönderdi. İstersen Yedek Subaylığını öğret-
men olarak yapabilirsin dedi. Hemen ayrıldım Anka-
ra'ya gittim. Tayinim Yogat Şefaatli İlçesi Caferli
Köyüne çıktı. 1 eylülde Yozgat'a gittim bir haftalık eği-
timden sonra Caferli Köyünde. 2 yıl öğretmenlik yap-
tım. Sonra Karabük Demir Çelik takımına transfer
oldum. Sonra Kocaeli Yarımca Seramik Fabrikasının
yapımında görev geldim. Baldızım oranın orta okulun-
daydı. Orada da derslere girdim. Ve sonra İTÜ Yapı ve
Teknik Daire Başkanlığında çalışmam devam etti. 

Orada da Mimarlık Fakültesi son sınıflarına zaman
zaman gece Binalarda Tesisat sistemleri konusunda
konferanslar verdim. Emekli oldum eğitim çalışmala-
rına devam ettim. Emekli oldum Büyükçekmece'ye yer-
leştim. Burası doğası çok güzel bir yerdi. Çevre Eğitim
Derneği kurdum 3 yıl önce okullarda çevre eğitiminin
önü tıkandı. Diyeceğim ülkem bu sistemde giderse eği-
tim diye bir şey kalmaz. Görüyorsunuz 2 yıl önce bir
virüs çıktı yaşamımız allak bullak oldu. Bu sene seller,
orman yangınları yaşamımızı alt üst etti. Biz insanlar,
dünyayı tükenmez kaynakları olan bir yer olarak gör-
dük son zamanlara kadar. Ne zaman ki uzaya çıktık,
oradan baktık dünyaya, öyle olmadığını gördük. Anla-
dık ki, ormanları tükenebilir, suları, havası ve toprak-
ları kirlenebilir, ozon tabakası delinebilir,  iklimi
değişebilir,  tüm bunlar çoğaldıkça insan türü dahil,
tüm canlı türleri giderek azalabilir. İnsanların aya ayak
basması ile, dünya ve dünyanın çevresel kaynakları hak-
kındaki düşünceleri de değişti. 

İnsanlar çevre sorunlarına küresel bakmaya başladı.
İlk insandan, 1830 yılına kadar dünyanın nüfusu sa-
dece 750 milyona ulaşabilmişti. Bu gün ise her yıl 90
milyon artarak 1988 yılında 5 milyarı aştı. 2000 yıl-
lara 6 milyar olarak girdik. Bu kalabalığın doğal kay-
naklara olan talebindeki artış, dünyanın doğal
sistemlerinin kapasitesini aşmaya başladı. Bu yıllarda
ormanların azalması, çölleşme, balık yataklarının kuru-
ması, taban suyu miktarının düşmesi, toprakların eroz-
yona uğraması, zehirli ve tehlikeli atıkların yayılması,
canlı türlerinin azalması, sera gazlarının etkisi ile dün-
yanın ısınması ve nükleer ve termik santraller yaşam
için tehlike sinyalleri vermektedir. Yaşamın sürdürülebi-
lir olması için ekonomide, insan doğum ve ölüm oran-
ları dengede olmak durumundadır, toprak erozyonu
doğal yeni toprak oluşum oranını, ağaç kesimi ağaç
dikme oranını, yakalanan balık oranı balık yataklarının
sürdürülebilir verimini, bir meradaki sığır sayısı mera-
nın kapasitesini, su pompalama oranı yataklarının yeni-
den dolma hızını, yitirilen bitki ve hayvan türü sayısı
yeni türlerin gelişmesi hızını aşmaması gerekir. 

Biz, paragöz yöneticilerimizle ne yapıyoruz? Orman-
ları yakıp, kesip boşalan araziye villalar, oteller, alış
veriş merkezleri dikiyoruz. Daha büyümemiş yumurt-
lama zamanını yakalamamış balıkları avlıyoruz. Kur-
duğumuz fabrikalarla, termik santrallerle kalitesiz
kömür yakarak havayı, suyu kirletiyoruz. İnsanımız
depreme uğramadan bilinçlenmeyi, sel felaketini toprak
kaymasını yaşamadan önlem almayı düşünemiyor. Bun-
ları yaşadıktan sonra da 3-5 yılda unutuyor. Bize doğru
ve bilimsel eğitim gerek. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Ataşehir Belediyesi, 10 Ağustos–10
Ekim tarihleri arasında tüm parklarını
“Parkta Hayat Var” sloganı ile açık
hava etkinliklerine açtı

Önümüzdeki 
yaşam korkutuyor
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HACER KÖSE 

Vatandaşların talep ve önerileriyle plan-
lanan parklarda müzik dinletileri geçen
aylarda olduğu gibi yine devam ediyor.
Parklarda aynı zamanda yetişkinler için
devam eden spor faaliyetleri bu defa
çocukları bekliyor. Uzman eğitmenler
tarafından yapılacak zumba dersleri ile
Ataşehir’in çocukları parklarda sporun
tadına varacak. Erdal Eren Kültür Mer-
kezi’nde Ataşehir Belediyesi Ata İzci
Topluluğunun önderliğinde Anne –
Çocuk ve Baba – Çocuk konseptiyle
planlanan “Doğada Yaşam Atölyesi” 7-
11 yaş grubu çocukları ve velilerini bek-
liyor olacak. Satranç Kulüpleri
Federasyonu ve Ataşehir Kent Konseyi
işbirliğiyle atölyelerde 4-6 yaş ve 7-10
yaş gruplarına yönelik satranç eğitim-
leri ve etkinlikleri yapılacak. Aynı za-
manda 18-29 yaş arası gençler için
Drama atölyesinin yanı sıra Perküsyon
atölyeleri de düzenlenecek. Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ata-
şehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi
de “Mahallede Cümbüş Var” atölye-
siyle Parkta Hayat Var etkinliklerinde
yer alacaklar

Müzik dinletileri,
zumba ve atölyeler

ATASEHIR PARKLARINDA
HAYAT VAR

Bozkurt sahaya indi
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi
tarafından Akçaburgaz Mahallesi’nde
yapılan 1. Sınıf Atık Getirme
Merkezi’nde incelemelerde bulundu

esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-

lüğü tarafından Akçaburgaz Mahallesi’nde
yapılan 1. Sınıf Atik Getirme Merkezi’ni ince-
ledi. Tesisteki Mobil Atık Getirme Merkezi nu-
munelerini de inceleyen Başkan Bozkurt,
“Hedefimiz, önümüzdeki süreçlerde her ma-
hallede böyle istasyonlar kurmak” dedi.
Dünyada ve ülkemizde çevre duyarlılığının
artması gerektiğini belirten Başkan Bozkurt,
“Çevre kirliliği, arkında olmazsak da en büyük
sorunlarımızdan, riskli alanlarımızdan bir ta-
nesidir” dedi. Başkan Bozkurt, Mobil Atık Ge-
tirme Merkezi ile hem ekonomik değer
oluşturulacağına hem de hem de çevre kirliği-
nin önüne geçileceğine dikkat çekti. Başkan
Bozkurt, “Çevreyi kirletmeden sürdürülebilir
bir şekilde geleceğe devretmek için elimizden
geleni yapmamız lazım. 
İhmal etmememiz gereken, çok özen göster-
memiz gereken bir alan. Zira havasını soludu-
ğumuz, suyunu içtiğimiz, gıdalarını

tükettiğimiz bir alan. Biz de Esenyurt'ta
geri dönüştürülebilen maddelerin tekrar

toplanıp geri dönüştürülebilmesi için
‘Atık Getirme Merkezi’ oluşturduk. 

Hedefimiz, önümüzdeki süreçlerde
her mahallede böyle istasyonlar

kurmak. Bu istasyonlarda
vatandaşların geri kazanılabile-

cek atıklarını toplayıp hem 
bir ekonomik değer yarat-

mak hem de çevreyi 
kirletmeden bunu 

tekrar üretime 
kazandırmak için 

çalışıyoruz” diye 
konuştu. 

TAYLAN
DAŞDÖĞEN

Muharrem ayında bir olalım
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 20 Ağustos Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı ve orucunun başlaması nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında “Paylaşmanın, bir arada olmanın,
bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran Muharrem ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı

başkanGökhan Yüksel
mesajında şunları kay-
detti: “Paylaşmanın, bir

arada olmanın, bereketin adı olan
Aşure gününü de barındıran Mu-
harrem ayında yasımızı ve lokma-
mızı paylaşıyoruz. Kerbela’da şehit
edilen Peygamberimiz Hz. Muham-
med (S.A.V)’in torunu Hz. Hüse-
yin’i ve Ehl-i Beyt'ten 71 canı
anmak için oruç ve matem tutan
tüm canların oruçlarının, dualarının
kabul olmasını temenni ediyorum.
Bu ay vesilesiyle birliğimiz, dirliği-
miz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve
komşuluğumuz artsın. Muharrem
ayı sadece Alevi ve Bektaşi, Caferi
yurttaşlarımız için değil, ülkemiz-
deki tüm inançlı insanlarımız için

yas ve matem günüdür. Yezid gibi
dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna
zalimliğe yürüyenler her devirde ol-
muştur. Zalimler her daim unutu-
lup giderken, zulme direnenler ise
hiçbir zaman kalplerden silinmeye-
cektir. Muharrem ayının birlik ve
kardeşlik duygularımızın daha da
gelişmesine, dünya üzerinde barış
ve mutluluk tohumlarının yeşerme-
sine vesile olmasını diliyorum.
Başta Hz. Hüseyin ve Kerbela şe-
hitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi
rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz.
Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi et-
rafında kenetlenen toplumumuzun,
karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde ya-
şamaya devam edeceğine canı gö-
nülden inanıyorum.”

Yağmur
suları boşa
akmayacak

LüLeburgazBelediyesi’nin Nisan Ayı Mec-
lis Toplantısı’nda aldığı kararla birlikte yeni
yapılan inşaatlarda yağmur suları toplan-

maya başlanacak. Temmuz ayında Lüleburgaz Beledi-
yesi imar plan notlarına işlenen karar sayesinde
çatılardan toplanan yağmur suları bahçe sulama ve
benzeri alanlarda kullanılabilecek. Bu kararla birlikte su
kullanımında uzun vadede büyük oranda tasarruf elde
edilmesi bekleniyorç Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiği-
miz Nisan ayındaki meclis toplantısında aldığı kararla
birlikte inşası yapılan yapılara, yağmur suyu toplama
alanları yapma zorunluluğu getirildi. Bu karar, yapılan
çalışmalar sonucunda Temmuz ayı itibarıyla Lülebur-
gaz Belediyesi İmar Plan Notları içerisinde yer aldı. Alı-
nan kararla birlikte inşaatı gerçekleştirilen yapılara
yağmur suyu toplama alanları yapmaları yönünde zo-
runluluk getirildi.

İleride bütün yapılarda olacak

Alınan kararda metrekare sınırının olmaması da sevin-
dirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 bin metrekare
üzerine zorunlu kıldığı, ancak yerel yönetimlerin 2 bin
metrekarenin altına da zorunlu kılabileceği yönündeki
karara istinaden Lüleburgaz Belediyesi 2 bin metrekare-
nin altındaki binalarda da yağmur suyu toplama alanla-
rına zorunluluk getirdi. Bu sayede Lüleburgaz’da
yapılacak olan her yeni yapıda yağmur suyu toplama
alanı olmuş olacak. Yağmur suyu toplama alanlarının
özellikleri ise imar plan notlarında net bir şekilde belir-
tildi. Bu kapsamda yağmur sularının toplanacağı depo
zeminin altında binalara 3 metreden fazla yaklaşmamak
kaydıyla yaprak tutucu elemanlara sahip olacak. Depo-
ların dış yüzeyi gün ışığını geçirmeyecek. Bakteri üreme-
sine engel olunması için opak olacak. Depo girişleri ve
kanallar sivrisinek ve benzeri canlıların girmesine engel
olacak şekilde perdelenecek. Bununla birlikte depolar te-
mizlenebilir olması amacıyla kolayca erişilebilir olacak.
İRFAN DEMİR
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

MERKEZ Bankası, ticari kredi kullanımı ne-
deniyle banka ve finansman kuruluşlarının
aldığı ücretlere ilişkin düzenleme yayımladı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ve banka-
larca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin
esasları belirleyen tebliğde yapılan düzenlemeye göre,
proje, satın alım ve birleşme, özelleştirme, yapılandı-
rılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel
kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek
sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan
krediler karşılığında alınan ücretler, ticari krediler ka-
tegorisi kapsamında değerlendirilmeyecek.

İşlem ücreti artırıldı

Düzenlemeye göre ayrıca, kredinin tahsisinden kapa-
tılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve
taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile eksper-
tiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafın-
dan üçüncü kişilere ödenen tutarın %15 fazlasını
geçemeyecek. Önceki düzenlemede bu ücret, banka-
lar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarla sınır-
lıydı. Tebliğle ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinden
alınan ücret de artırıldı. Buna göre işlem tutarı bin
TL’nin altındaki EFT işlemlerinin ATM’den yapıl-
ması halinde alınan ücret 2 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı.
EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında ol-
ması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10
TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL ola-
rak yeniden belirlendi.

Finansman şirketleri eklendi

Tebliğin “Üye işyeri ücretleri” başlıklı 20. maddesinde
yapılan değişikliğe göre, yurt dışında ihraç edilmiş
kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye
işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması
halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti de
yüzde 1.60’dan yüzde 1.90’a yükseltildi. Resmi Gaze-
te’nin aynı sayısında yayımlanan ve finansal tüketici-
lerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar
hakkında tebliğde yapılan değişiklikle, tebliğin tanım
maddesinde yer alan “Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Birliği” ibaresi “Finansal 
Kurumlar Birliği” olarak değiştirildi.

Eft işlemlerine
zam geldi

Çalışanlara cumartesi müjdesi

ATM'lerden yapılan EFT işlemlerinden
alınan ücret artırıldı. Buna göre işlem
tutarı bin TL'nin altındaki EFT
işlemlerinin ATM'den yapılması
halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye
çıkarıldı. EFT işlem tutarının bin TL ile
50 bin TL arasında olması halinde
alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10
TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL
olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Cumartesi gününün yıllık izinden
sayılacağına hükmetti. Kararla birlikte, özel sektör işçilerinin yıllık izin sürelerinden sadece Pazar günleri düşürülmeyecek
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Araştırma şirketi
Areda Piar, kahv-
altı sofralarımızın
vazgeçilmez lez-
zeti peynir üze-

rine bir araştırma
yaptı. Buna göre

katılımcıların
yüzde 57.5'i en

çok beyaz peyniri
tercih ettiğini be-

lirtirken, yüzde
61.2’si de fiyatın

yükselmesi 
halinde marka 

tercihini değişti-
rebileceğini 

ifade etti

P eynir üzerine yapılan Benim
Markam Araştırması 1-4 Tem-
muz tarihleri arasında gerçekleş-

tirildi. Türkiye genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel bölgeleme siste-
mine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü)
grupları dikkate alınarak toplamda bin
66 kişi katıldı. Çalışma, kantitatif araş-
tırma yöntemlerinden Bilgisayar Des-
tekli Web Anketi (CAWI) ile
gerçekleştirildi. 

İkinci sırada süzme var

Araştırmada yer alan ‘En çok hangi pey-
nir türlerini tüketiyorsunuz’ sorusuna
katılımcıların yüzde 57.5'i beyaz peynir,
yüzde 45.5'i kaşar peyniri ve yüzde 42.1
ezine peyniri cevabı verdi. Aynı soruya
vatandaşların yüzde 24.4'ü süzme pey-
niri derken diğer yanıtlar şöyle şekillendi:

"Çeçil peyniri yüzde 16.6, İzmir tulumu
yüzde 13.8'i, Erzincan tulumu yüzde
12.6, keçi peyniri yüzde 10.4, lor peyniri
yüzde 7, dil peyniri yüzde 4.5, Van otlu
peyniri yüzde 2, Kars kaşarı yüzde 0.9."

Reklamlar işe yaramıyor 

‘Peynir tercihlerinizde marka tercihinizi
etkileyen faktörler hangileridir’ sorusuna
katılımcıların yüzde 66.7'si 'tat ve lezzet'
derken, yüzde 47.4'ü ürünün fiyatı ce-
vabı verdi. İlgili soruya verilen diğer ya-
nıtlar şöyle sıralandı: "Güvenilirlik yüzde
44.1, kalite-fiyat istikrarı yüzde 33.4,
besin içeriği yüzde 21.6 ürün çeşitliliği
yüzde 12, erişim kolaylığı/kolay buluna-
bilirliği yüzde 11.6 raf konumu yüzde
6.1, ürünün ambalaj türü/rengi yüzde
2.3, tavsiye yüzde 1.8, reklam/
tanıtım/promosyon yüzde 0.2." Araştır-
mada yer alan ‘Peynir tüketiminizdeki

marka tercihinizi hangileri etkiler/etkile-
yebilir?’ sorusuna vatandaşların yüzde
61.2'si fiyatının yükselmesi cevabı verdi.
Aynı soruya katılımcıların yüzde 60.3'ü
kalitenin düşmesi cevabı verirken diğer
yanıtlar şöyle şekillendi:
"Hileli/ayıplı ürün üretilmesi yüzde 39,
ürüne erişimde zorluk yüzde 16.7, başka
markaların yeni ürünler çıkarması yüzde
8.8, yeni ürün çıkaramamak yüzde 5.1."

Markalar beklentiyi karşılıyor 

Araştırmada ayrıca, ‘Peynir tercihinde
bulunduğunuz marka beklentilerinizi
karşılamakta yeterli midir’ şeklinde ol-
dukça kritik bir soru yöneltti. Tüketicile-
rin markalar hakkındaki görüşlerine ışık
tutan soruya, vatandaşların yüzde 60.4'ü
yeterli yanıtı verdi. Aynı soruya vatan-
daşların yüzde 14.4'ü çok yeterli derken,
yüzde 9.8'i az yeterli, yüzde 15.4'ü 

yetersiz cevabı verdi.

Peynire güvenmek istiyoruz 

Peynir araştırmasına katılan vatandaş-
lara, ‘Peynir tercihinizde hangisi sizin
için en önemlidir’ şeklinde yöneltilen so-
ruya, yüzde 47.6 'güven' cevabı verildi.
İlgili soruya beğeni yanıtı verenlerin
oranı yüzde 40.7 olurken, tercihini sada-
katten yana kullananların oranı ise
yüzde 11.7.

GBS Skoru beğendi

Çalışmanın güven-beğeni-sadakat skor-
lamasına göre en yüksek puanı 14.7 ile
Torku aldı. Skorlamaya göre, Torku'yu,
9.9 puanla Sütaş, 9.7 puan ile İçim, 9.1
puan ile Dost izledi.  Diğer markalara
verilen gbs skorları şöyle şekillendi: "Mis
7.8, Kaanlar 6.7, Ekici 6.5, Muratbey
6.4, Pınar 5.3."

YILLARDIR tartışılan cumartesi
gününün işçinin yıllık izin süre-
sinden sayılıp sayılmayacağı

konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar
geldi.Bir fabrikada çalışan işçi, İş Mahke-
mesi'ne müracaat ederek, sendika üyesi
olduğunu ve Toplu İş Sözleşmesi’nden
yararlandığını, sözleşmede hafta tatilinin
Pazar günü olarak düzenlendiğini ve Cu-
martesi gününün de akdi tatil olarak dü-
zenlendiğini belirtti.

Dinlenirme günü

İş Kanunu'nda ise yıllık izin süresinden
sayılamayacak günler içinde hafta tatili
günlerinin de sayıldığını öne süren davacı
işçi, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında
Cumartesi günlerinin de hafta tatili oldu-
ğunu ve yıllık izin süresinden düşülmesi-
nin mümkün olmadığını dile getirdi.
Davacının yasal çalışma süresini haftalık
5 gün çalışarak doldurduğunu, bu ne-
denlerle toplu iş sözleşmesinde ‘dinlen-
dirme günü’ olarak akdedilen Cumartesi
günlerinin akdi tatil olması sebebiyle yıl-
lık izin süresinden düşülemeyeceğinin
tespitine karar verilmesini talep etti.

İşveren davanın reddini istedi

Davalı işveren ise gerek yasada gerekse
toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü-
nün hafta tatili olduğuna dair düzenleme
olmadığını savunarak davanın reddini
talep etti. İş Mahkemesi, davanın kabu-
lüne hükmetti. Davalı işveren kararı isti-
nafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi,
yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.
Davalı işveren kararı temyiz edince bu
kez devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
girdi. Kural olarak cumartesinin iş günü
olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kara-
rında; akdi tatil günü olarak cumartesi
günlerinin yıllık izin süresine eklenemeye-
ceği vurgulandı. Cumartesi günleri akdi
tatil günü olarak işçi çalışmadığı takdirde
yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta
hafta tatili olarak değerlendirilemeyeceği

hatırlatıldı.Kararda şu ifadelere yer ve-
rildi: "Cumartesi günü hafta tatili olarak
da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş
sözleşmeleriyle cumartesi ve pazar gün-
leri hafta tatili günü olarak belirlenmişse,
İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği her
iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz.
Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma
dönemi içindeki cumartesi ve pazar gün-
leri kullanılan izin süresinden düşülür.
Ancak bireysel veya toplu iş sözleşme-
sinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi
gününün yıllık izin hesabında iş günü
olarak sayılacağı veya izin süresinden dü-
şülmeyeceği şeklinde açık bir kural mev-
cutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş
Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği sadece
yıllık izne rastlayan pazar günleri izin sü-
resinden düşülmelidir. Davalı iş yerinde

uygulanan toplu iş sözleşmesinin ‘Haf-
talık Çalışma Süresi’ başlıklı 12’inci
maddesinde, ‘Haftalık çalışma süresi 45
saattir. Diğer hususlarda ve vardiyalı ça-
lışmalarda yasa hükümleri uygulanır.
Vardiyalı çalışma sistemi dışında; Pazar-
tesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma
günleri 9 saat çalışılır. 'Cumartesi günü
işçiler dinlendirilir. Pazar Günü Hafta
Tatilidir.' düzenlemesi, aynı toplu iş söz-
leşmesinin 'Yıllık Ücretli İzin' başlıklı 25
inci maddesinde ise 'yıllık ücretli izin
günlerinin hesabında izin süresine rast-
layan Ulusal Bayram, ve Genel Tatil
günleri izin süresinden sayılmaz' düzen-
lemesi mevcuttur. Görüldüğü üzere
mezkûr toplu iş sözleşmesi düzenleme-
lerinden, tarafların hafta tatili olarak
kabul ettiği pazar günü haricinde cu-

martesi günü de dinlendirilme günü ola-
rak belirlenmiş ve burada cumartesi
günü 'hafta tatili' olarak adlandırılma-
dığı gibi yıllık ücretli izin hesabında da
izin süresine ekleneceğine ilişkin açık bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Yapılan
bu tespit bağlamında İlk Derece Mahke-
mesince verilen kabul kararının yukarıda
değinilen dairemiz uygulamasına göre
yerinde olmadığı açıktır.Bu durumda, İlk
Derece Mahkemesince Dairemizin hali-
hazırdaki uygulaması gözetilmeksizin
yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı ge-
rektirmiştir. Temyiz olunan İlk Derece
Mahkemesi kararının ve bu karara karşı
istinaf başvurusunu esastan reddeden
Bölge Adliye Mahkemesi kararının, 
ortadan kaldırılmasına oy birliği ile 
hükmedilmiştir."
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C HP MYK sonrası açıklamalarda
bulunan Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, başta orman yangınları olmak

üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Öztrak Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli ve hükümeti eleştirdi ve
egoların devlet işlerinin önüne geçtiğini
ifade ederek şunları söyledi: Bölgemizdeki
diğer ülkeler, havadan yangın söndürme
işini, yandaşlara ihale edilecek ticari bir iş
olarak değil, kamu görevi olarak ele almış-
lar. Kendilerine ait, havadan yangın sön-
dürme uçak filolarını, devletin bünyesinde
hazır etmişler. Burada bir yönetim ve or-
ganizasyon açığına izin vermemişler.
Bizde ise kişisel egolar, devlet aklının
önüne geçmiş.

Uçaklar çürümeye terk edilmiş 

Tarım ve Orman Bakanı ihale şartname-
siyle oynamış. Sadece Türkiye'de değil, İs-
rail'de, Gürcistan'da yangınla mücadele
eden, Türk Hava Kurumu’nun Ateş Kuş-
larını, beş damacana eksik su atıyor diye-

rek, söndürme ihalelerine sokmamış. Eli-
mizdeki uçakları, Etimesgut'ta öylece çü-
rümeye terk ettirmiş.

Yandaşlara peşkeş çekilmiş

Ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan hükü-
metleri, itibarlarını parlatmak için 13 uçan
saray alırken, THK’nın uçaklarını hurdaya
çıkarmış. Kurumu borca batırmış, malını
mülkünü de yandaşlara peşkeş çekmiş.
Milli servetimiz ormanlarımızı koruyacak,
yangın söndürecek uçan araç ihtiyacını,
düzensiz yıllık ihalelerle, eksik gedik te-
minlerle çözmeye çalışmışlar. Sonuç, kar-
şımızda duran korkunç bilanço. 20 yılda
yanan orman alanı, 10 günde yandı.”

İlk kurtarılacak cakaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yangın politalarını değerlendiren Öztrak
şöyle devam etti: “Türkiye'yi uçuracak”
denen, ucube tek adam vesayet rejiminin,
zamanında uçuracak uçak bulamaması-
nın, milletimize maliyeti bu. Şu son tec-
rübe gösterdi ki, bunların “Yangında ilk
kurtarılacaklar” listesinde ormanlarımız

yok. Tarlalarımız, bağ ve bahçelerimiz
yok. Köylerimiz, evlerimiz yok. Erdoğan
hükümetleri için, ne olursa olsun, ilk kur-
tarılacak şey cakaları, Sarayın sözde iti-
barı. Kendi beceriksizlikleri ve
kifayetsizlikleri nedeniyle, yangın kontrol-
den çıktı.Yangının en başında “Envanteri-
mizde yangın söndürme uçağı yok” diyen
kifayetsiz Tarım ve Orman Bakanı dün
çıktı, “Yunanistan’a uçak göndermeyi de-
ğerlendiriyoruz” dedi. Beyefendi herhalde
milletin aklıyla alay ediyor. Son marifetleri
de yangın bölgelerine gönüllüleri 
sokmamak.

Yanan koya üç otel 

2007’de Güvercinlik koyunda yangın
çıktı. Ardından da üç tane otel kondu-
ruldu. Ne Anayasa dinlendi, ne de vic-
dan? Peki, o dönemde Muğla Orman
Bölge Müdürü kim? Bugün Orman Genel
Müdürlüğü’nün helikopterine binip,
yanan ormanları inceleyen AK Parti An-
talya Milletvekili. Kuzu kurda, ormanları-
mız da bunların rant iştahına emanet
edilemez. Bu işler öyle, felaketzedelerle

pazarlık yaparak olmaz. Kim, yangında
ne kaybettiyse, tastamam kendilerine geri
verilmesi gerekir. Yanan bölgelerin demo-
grafik yapısının değişmemesi için, Muğ-
la'nın köylerinde ve Toroslar’da yaşayan
yurttaşlarımızı ata yurtlarında tutmak için
her tedbir mutlaka alınmalıdır.”

Rezervasyonları iptal etmeyin

Son olarak vatandaşlara seslenen Öztrak
yangın nedeniyle etkilenen tatil yerlerinde
ki rezervasyonların iptal edilmemesi vur-
gusu yaptı: Özellikle Muğla, yerli turistin
rağbet gösterdiği bir ilimiz. Yangın nede-
niyle otel rezervasyonlarının iptal edildi-
ğini öğreniyoruz. Ne olur, tatil planlarını
değiştirmeyelim. Otel rezervasyonlarını
iptal etmeyelim. Ormanlık alanlarımızın
talan edilmesine asla müsaade etmeyece-
ğiz. İklim değişikliği, ne yazık ki önümüz-
deki yılların en büyük sorunlarından biri
olacak. Ranta, taşa, betona ve borca da-
yalı büyüme modelini değiştireceğiz. Yeşil
Mutabakat’a uyum, Paris İklim Değişik-
liği Anlaşması'na taraf olma konusunda
gereken siyasi iradeyi göstereceğiz.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümeti yine sert
sözlerle eleştirdi. Yangın olaylarını değerlendiren
Öztrak “Şu son tecrübe gösterdi ki, bunların
“Yangında ilk kurtarılacaklar” listesinde cakaları
ve sarayın sözde itibarı” dedi. Öztrak
vatandaşlardan yangın bölgerindeki tatil
rezervasyonlarını da iptal etmemelerini istedi
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AB’ den Amerika’dan 
bize fayda gelmez 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa
Destici, Türkiye'de meydana gelen yangınlarda
hainlerin yine devreye girdiğini söyleyerek,
"Hainler Türk devletinin karşısında bu
yangınlarda da aynı duruşlarını, bu olumsuz ve
kötü duruşlarını koydular. Ne Amerika'dan, ne
Avrupa Birliği'nden, ne de başka birisinden
bizim ülkemize fayda gelmez." dedi

BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, Balıke-
sir'de partililerle bir araya

geldiği basın toplantısında, yangınla-
rın başladığı ilk günden itibaren BBP
olarak sahada olduklarını ve birlik
beraberlik içerisinde olunması gerek-
tiğini vurguladı. Sözlerine, yangın-
larla ilgili konuşarak başlayan
Destici, "Başta yangın bölgeleri
olmak üzere Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye,
Muğla, Aydın vesaire ufak ufak da olsa yangınlarla
karşı karşıya kalan bütün illerimizde, ilçelerimizde ve
bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kere daha
geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır-
lar diliyorum. Tabi özellikle yangında özellikle can ka-
yıplarının yanı sıra mal kayıpları da meydana geldi.
İnsanların onlarca yıllardır oturduğu evleri yandı, bah-
çeleri yandı, hayvanları yandı ve mahsulleri yandı.
Büyük bir acı yaşadılar. Biz bunlara bizzat şahitlik ettik"
dedi.

Alperenler kurtarma sahasındaydı

Yangınların başladığı ilk günden itibaren devletin sa-
hada olduğunu söyleyen Destici, "Biz orada şunu gör-
dük. İlk günden itibaren devlet sahadaydı. Devletin
yetkilileri sahadaydı. Daha ikinci gün hasar tespit çalış-
maları yapılmaktaydı. Diğer taraftan tabi Müslüman
Türk Milleti yardımseverdir. Dayanışma ruhu yüksektir,
kadirşinastır. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yar-
dımlar akmaya başladı. Biz de bu hususla ilgili Alperen
Ocakları vakfımızı görevlendirdik ve arkadaşlarımız
yangının üçüncü gününden, diğer illerden toplanan
yardımlarla birlikte ve Alperen Ocakları Vakfımızın bün-
yesinde bulunan Alperen kurtarma ekipleriyle birlikte
sahadaydılar" şeklinde konuştu.

Hainler aynı tavrı sergiledi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşadığı olumsuzluk-
lar karşısında hainlerin yine devrede olduğuna dikkat
çeken Destici, "Hainler, maalesef bu yangınlarda da
aynı duruşlarını, bu olumsuz ve kötü duruşlarını ortaya
koydular. Tabi bunların bir kısmı bunu hainliklerinden
dolayı yaptılar. Çünkü zaten hainler. Bir kısmı gafilllikle-
rinden dolayı yaptı, bir kısmı da siyaseten yaptılar. Si-
yasi rant elde etmek için yaptılar. Fakat bu işlerde siyasi
rant peşinde olunmaz. Burada önce bir yangın varsa,
hep birlikte onu söndüreceğiz. Daha sonra burada ek-
siklik nedir, noksanlık nedir, hangi konularda tedbirsiz
davranılmıştır, hangi konularda öngörüsüzlük yapılmış-
tır, öngörülememiştir bunlar konuşulur. ve hep birlikte
çözüm bulunur. Çünkü bu ülke bizim, bu vatan bizim,
bu millet bizim. Amerika'sından, Avrupa Birliği'nden,
Rusya'sından ve Çin'inden bu ülkeye fayda gelmez.
Fayda gelmeyeceği gibi demokrasi de gelmez.

Hiçbir yere demokrasi getirmediler

Yani özellikle Ana Muhalefet partisi başta olmak üzere,
diğer onun etrafında toplanmış olan partiler ve onların
yöneticileri de kulağını iyi açsın ve dinlesinler, bir kere
daha söylüyorum. Ne Amerika'dan, ne Avrupa Birli-
ği'nden, ne de başka birisinden bizim ülkemize fayda
gelmez. Bizim ülkemizin ve bizim milletimizin lehine bir
düşünce oluşmaz, bir tavır gelişmez, demokrasi de gel-
mez. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a gitti de
demokrasi mi götürdü? Irak'a gitti demokrasi mi gö-
türdü? Suriye'de demokrasi mi var? ya da Fransa'sı,
İtalya'sı, İspanya'sı? Kuzey Afrika ülkelerinde, Ceza-
yir'de, Fas'ta, Tunus'ta yaptıkları ortada değil mi? İngil-
tere'nin bütün dünyada yaptıkları sömürgecilik ortada
değil mi? Bütün bunlar ortadayken nasıl oluyor da bi-
zimkiler hala onlara bel bağlıyor, onlardan ümit bekli-
yor gerçekten bunu anlamış değilim. Hem İstihbarat
birimlerimiz, hem Emniyetimiz, İçişlerimiz ve hem de
Jandarmamız gerekli çalışmaları yürütmektedir" dedi.

Yangında ilk 
kurtaracakları 
cakaları!

Gençlik sokakta değil üniversitede olmalı 
MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce de dile getirdiği üniversite sınavlarının kaldırılması talebini yineledi. Taban
puanlarının da düşürülmesini isteyen Bahçeli "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj
puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Gençlik sokakta değil üniversitede olsun" ifadelerini kullandı

Milliyetçi Haraket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama
yaparak üniversite sınavlarının kal-

dırılması isteğini yinledi. “Türk gençliği bizim
has bahçemiz, istikbal güvencemizdir.” Diyen
Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Onlar Türk mil-
letinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kalele-
ridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi
temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir.
Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine la-
yıktırlar.Gençlerimizin mühim sorunlarından
birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki
görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı
kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan
genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakka-
niyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip
olamayız.”

Devlet elinden geleni yaptı 

Devletin yangına karşı elinden geleni yapması
gerektiğini ifade eden Bahçeli, “2020 yılının
Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem
de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz
kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara
verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiş-
tir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladı-
mızın hayatı riske atılmamalıdır. Salgın
döneminde devlet, toplumun her kesimine
ulaşmak, mağduriyetleri gidermek için var gü-
cüyle mücadele etmiştir. Bütçe imkânları doğ-
rultusunda gereği yapılarak emeklisinden
esnafına, çiftçisinden KOBİ'lerine kadar her-
kese yardım eli uzatılmıştır. Niyet salih ve sa-
mimidir. Sosyal yardım ve parasal destekler
bazı kesimlerce yetersiz olarak da değerlendiril-
miştir. Ancak devlet ve hükümet üzerine düşen
sorumluluğu fedakarlık ve özveri kültürü içinde

ifa etmiştir. Paylaşmanın güzelliği, yardımlaş-
manın görkemi her saha ve zeminde sergilen-
miştir.” dedi.

Tedbir almamız gerekiyor 

Öğrenciler için de konuşan Bahçeli, “Özellikle
üniversite sınavına girenlerin ve ailelerinin çağrı
ve talepleri duyulması gerektiğine dikkat çeken
Bahçeli baraj puanlarının da düşürülmesini de
vurguladı. Bahçeli açıklamalarına şölye devam
etti:  2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz
girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir
almamız gereken bir tabloyu çok net olarak
görmek mümkündür. 2021 YKS sonuçlarına
göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel
puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan tü-
ründen de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir.
Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı
genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür” ifa-
delerini kullandı.

Barajın düşürülmesi teklifimizdir 

Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri
kullandı; “Barajın yüksek olmasının ise en az 1
milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yakla-
şık 500.000 gencimizin de tercih bile yapama-
yacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000
civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında
bir puan aldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu
barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbin-
lerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanı-
yacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde
(TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeter-
lilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da
180'dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak
TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da
160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniver-

siteye girmek için mücadele
eden, ama salgın gibi müc-
bir ve zecri hallerden dolayı
hedeflediği puanları elde
edemeyen gençlerimize
sahip çıkalım. Gençlik so-
kakta değil üniversitede
olsun, kavgaya değil kucak-
laşmaya, kutuplaşmaya
değil kardeşliğe tıpkı coş-
kun bir nehir gibi aksın. Ki-
tapla, kalemle, arkadaşlık
bağlarıyla, sıcacık gülüm-
semelerle çağı kavrasın,
üstün meziyetlerle donan-
sın, gelecek de Türkiye'nin
olsun.”

CHP Parti Sözcüsü
Faik Öztrak
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BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
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MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’yI isTAnBuL’DA
BuLABiLeCeĞiniZ 
BAyiLerin LisTesi

Küçükçekmece Belediyesi’nin dayanışmayı ve
paylaşmayı güçlendirmek için Aralık 2020’de hayata
geçirdiği Gıda Bankası, alan el ile veren el arasında
köprü olarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Elektrikli araçlar
için merkez hazır

Altınbaş Üniversitesi, bünyesinde Elektrikli,
Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve
Araştırma Merkezi kurulduğunu duyurdu

Yeni merkezle Türkiye’nin teknolojide dışa
bağımlılığını azaltmak ve gençlerin üretimde
daha fazla yer almasını sağlamak hedefleni-

yor. Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üy. Süleyman Baştürk,
üniversite tercihi yapacak adaylara böyle alanlarda aktif
olmalarını ve bölüm seçmeden iyi araştırma yapmalarını
önerdi. Merkezi, üniversitede 2018 yılında elektrikli araç
üretmek üzere öğrenciler tarafından oluşturulan EVA
Team adlı ekip kurdu. Merkezin müdürü Dr. Öğr. Üy.
Süleyman Baştürk aynı zamanda EVA Team’in danış-
manı ve proje yürütücüsü olarak görev yapıyor.

Uygulamalı dersler alıyor

AÜ’de Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr.
Öğr. Üy. Süleyman Baştürk, EVA Team’a yönelik, “Elek-
trikli araç, otonom araç, insansız hava aracı ve insansız
su altı aracı olmak üzere 4 proje yürütüyoruz. Bu proje-
leri yürüten ekipler, Teknofest kapsamında yapılan yarış-
malara da hazırlanıyor ve katılıyor. Aslında bu
projelerdeki öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin reel bir
projede uygulamalı eğitim almaları. Sıfırdan yeni bir
ürünün ortaya çıkarılmasına tanıklık etmekle kalmayıp,
bu sürecin bir parçası olabiliyorlar. Bu süreci ön tasarım,
kavramsal tasarım, detay tasarım, üretim, malzeme te-
mini, diğer idari süreçler, montaj ve test aşamaları olarak
ifade edebiliriz. Projeler sayesinde öğrencilerimiz ders-
lerde öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme, tasarım
ve üretim kabiliyetlerini artırma ve yenilikçi tasarımlar
yapma imkânına sahip olabiliyor. Bu projeler öğrencile-
rimizin takım çalışması, proje yönetimi, liderlik gibi özel-
liklerinin gelişimine de büyük katkı sağlıyor” dedi.

B ağışlanan veya üretim fazlası tekstil ürünleri ile
Küçükçekmece Belediyesi gıda mühendislerinin
kontrolünden geçen insan sağlığına uygun her

türlü gıdayı tedarik ederek, uygun şartlarda depolayan ve
düşük gelirli ailelere ulaştırma amacı taşıyan Küçükçek-
mece Belediyesi, El Ele Yaşam Derneği ile iş birliği proto-
kolü imzalayarak Gıda Bankası’nı hayata geçirdi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Hızla kü-
reselleşen dünyada, pek çok alanda olduğu gibi kent yö-
netim biçimi ve anlayışında da değişim söz konusudur.
Küçükçekmece Belediyesi olarak aktif, şeffaf, katılımcı bir
belediyecilik yaklaşımı ile kent adaletini getirmek en büyük
önceliğimizdir. Sosyal belediyecilik konusunda ise tüm
imkansızlıkları bir kenara koyup, kaynaklarımızı seferber
ettik. Aralık 2020’de açtığımız Küçükçekmece Gıda Ban-
kası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok daha hızlı
ulaşmayı, ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Dayanış-
manın ve sevginin geçtiği tek banka olarak nitelendirdiğim
Gıda Bankası, hem israfla mücadeleye hem de yoksul-
lukla mücadeleye destek oluyor. Hedefimiz Gıda Bankası
üzerinden kurduğumuz bu dayanışma ağını genişletmek
ve güçlendirmek. İlerleyen aylarda ihtiyaç sahibi komşula-
rımızın istedikleri ürünleri alabilecekleri bir çalışmanın da
hazırlıklarının sonuna yaklaştık. Gıda Bankamıza bağlı

marketler açacak ve ihtiyaç sahibi komşularımız istedikleri
ürünleri rahatlıkla alabilecekler. Kimsenin mağdur kalma-
ması, bir şey isterken mahcup olmaması için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Benim bir hayalim var, yüzü gülen bir
Küçükçekmece. İnsanların yüzü gülsün, mutlu olsun isti-
yorum” diye konuştu.

İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor

Yardım talebinde bulunan vatandaşları ziyarete giden
sosyal inceleme uzmanları yanında, Küçükçekmece Bele-
diyesi saha ekiplerinin de yapmış olduğu görüşmelerden
aldığı notlar üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılı-
yor. Saha ekibi, yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmece ilçe
sakinleri evlerinde ziyaret ederek, tespit ediyor.

Bağışlar uygun şekilde gerçekleşiyor

Gıda Bankası’na yapılan tüm bağışlar, tamamen resmi ve
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştiriliyor. Gelir Ver-
gisi Kanunu’nun 40. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’nun 89. Maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan ürünle-
rin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildiri-
len gelirden indiriliyor. Gıda Bankası’na bağışta
bulunmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi’ne 444 4
360 numaralı telefondan ulaşarak İyilik Merkezi’ne baş-
vuruda bulunabilir.
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AvcılAr'dA düzenlenen terör operasyonunda
İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kate-
goride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu

yakalandı. İstanbul'da, Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetle-
rine yönelik deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik
yürütülen çalışmalar kapsamında; 'İçişleri Bakanlığı Terörden
Arananlar Listesinde Gri Kategori'de yer alan ve silahlı terör
örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bu-
lunan Zafer Dedeoğlu, İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekiplerince Avcılar'da ön-
ceki gün düzenlenen
operasyonda gözaltına aldı.
Şüpheli Zafer Dedeoğlu emni-
yetteki işlemlerinin ardından dün
sevk edildiği adli makamlarca tu-
tuklanarak Ceza İnfaz Kuru-
mu'na teslim edildiği öğrenildi.

Avcılar’da Hizbullah
operAsyonu

GIDA BANKASI
YUZLERI 
GULDURDU
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Hayallerinizin gerçekleşmesi
için altın kural

Babil artık İstanbul’da

E ski Çatalca Belediye
Başkanı Fırat Aykut,
Çatalca'nın Çanakça

Mahallesi'nde belediyeye ait
arazi üzerine at çiftliği yapıl-
dığını iddia etti. Bölgeye gide-
rek incelemelerde bulunan ve
konuştuğu Türkçe bilmeyen
inşaattan sorumlu bir kimse
tarafından araziye at çiftliği

yapılacağının ifade edildiğini aktaran Aykut,
söz konusu çiftlikle ilgili yasal dayanakları
sordu. Aykut, “Arazinin bir bölümü makilik
olduğu için onları kökünden sökmüşler ve
iki yerde depolamışlardı. Arazide ve yolun
karşı tarafında  İstanbul'un savunması
amacıyla ikinci dünya savaşı sırasında ya-
pılmış iki büyük korugan vardı. Oradan tam
ve doyurucu bilgi alamadık.  Daha sonra,
arazinin bulunduğu Çanakça Mahalle-
si'ndeki dostlarımızdan bilgiler topladık.

Engebeli olan 317840 metrekarelik bir
alana oturan ve 61548 metrekaresine

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü'nce
şerh konmuş olan bu arazinin Çatalca Be-
lediyesi mülkiyetinde olduğunu öğrendim.
Tahminen Lübnan kökenli bir şirketin bu-
rada at çiftliği yapacağı konuşuluyormuş”
ifadelerini kullandı.

İmar planı yapıldı mı?

Çatalca Belediyesi'nin söz konusu çiftlikle
ilgili yasal bir zemin hazırlayıp hazırlama-
dığı yönünde tereddütler taşındığını akta-
ran Aykut şu soruları sordu; “Elbette
Belediye, ihtiyaç olan projeleri kendi mülkü
üzerinde uygulayabilir. Bunun için önce
İmar Planı çalışması yapılmalıdır. Bu imar
planı da 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre
Düzeni Planı'na aykırı olmamalıdır. Bilgi
eksikliğim  nedeniyle soruyorum. Burada
Çevre Düzeni Planı'na uygun olarak İBB
Meclisi'nden geçmiş 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve Çatalca Belediye Meclisin-
den geçmiş 1/1000 ölçekli uygulama İmar
Planı yapılmışmıdır? Eğer bu işlemler ya-

pılmış ise  bu araziye hangi fonksiyon
verilmiştir?”

Gelecek birinin iki dudağı 
arasına bırakılamaz

Çatalca'nın geleceğine ilişkin kararların hiç
kimsenin iki  dudağı arasına bırakılamaya-
cağının altını çizen Aykut, “Her tarafı ruh-
satsız kaçak inşaatlarla doldurulmuş olan
güzel ilçemiz Çatalca'da halkın ve Belediye
Meclisinin bilgisi olmadan Belediye taşın-
mazlarının kiraya verilemeyeceği yasa emri
olmakla birlikte, tapu kayıtlarını ekli fotoğ-
rafta bilginize sunduğum arazi hangi
amaçla kiraya verilmiş ve kiraya verilmesi
için düzenlenen ihale ne zaman yapılmıştır.
Bu ve bunun gibi sorular yanıtlanmalı ve
önce Çanakça Mahalle halkı olmak üzere
tüm insanlarımız bu konuda doğru bilgi ile
donatılmalıdır. Çanakça Halkının rızasına
başvurulmalıdır. Kamu mülkiyetindeki 318
dekarlık alanın tasarrufu kimsenin iki du-
dağının arasında  olmamalıdır” dedi.

Babil'e ait 3 bin 700 yıllık tablet, yıllardır İstanbul'da sergileniyor. İstanbul'a gelerek inceleme yapan Avustralyalı bir matematikçi, 3 bin 700 yıllık
bir kil tablet üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği olduğunu açıkladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ise, "Üz-
erindeki geometrik ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu düşünülse de aslında biz arkeologlar biliyoruz ki bu daha öncelere dayanıyor" dedi

Avustralyalı bilim insanlarına
göre, Babilliler, trigonometriyi
ünlü Yunan filozof ve matema-

tikçi Pisagor'dan bin yıl önce keşfetti. Ma-
tematik tarihini yeniden yazan 3 bin 700
yıllık Si.427 adlı tabletin üzerinde yer alan
şekiller, onun arazi ölçek için kullanıldığını
ortaya koydu. M.Ö. 1900 ile 1600 yıllarına
tarihlenen, antik Babil'e ait olan ve Si.427
olarak adlandırılan tablet 1894'te, Irak'ın
başkenti Bağdat'taki Sippar'da çıkarıldı.
Ancak tablet, Avustralya'daki New South
Wales Üniversitesi'nden Dr. Daniel Mans-
field tarafından analiz edilene kadar anla-
şılamadı.  Mansfield, 3 bin 700 yıllık bir kil
tablet üzerinde bilinen en eski uygulamalı
geometri örneği olduğunu açıkladı.

İlk ve tek mi emin değiliz

Tablet, yıllardır İstanbul Arkeoloji Müze-
si'nde sergileniyor. İstanbul Arkeoloji Mü-
zesi Müdürü Rahmi Asal, "İlginç bir
durum. Yaklaşık 20 yıldır teşhirde olan bir
eserden bahsediyoruz. Tablet gerçekten
çok önemli bir tablet. 1894 yılında Osman
Hamdi Bey'in yönlendirmesiyle bir Fransız
Arkeologun çalışmalarıyla keşfedildi. Üze-
rindeki geometrik şekillerden dolayı geo-
metriyle ilişkilendiriliyor. Avustralya'daki
New South Wales Üniversitesi'nden Dr.
Daniel Mansfield tarafından yapılan araş-
tırmayı ülkemizde yaptıktan sonra gün-
deme geldi. Üzerindeki geometrik
ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu
düşünülse de aslında biz arkeologlar bili

yoruz ki bu daha öncelere dayanıyor.
Araştırmada Pisagor teoremi ile ilişkilendi-
rildi. Oradan hareketle bu tabletin bir ka-
dastral belge olduğuyla matematik
biliminden faydalandığı öne sürülüyor. İlk
olduğu konusunda ve tek olduğu konu-
sunda aynı fikirde değiliz" diye konuştu.
Müze müdürü Asal, ilginç konulu tabletler
ile birlikte yeni bir sergi düzenleneceğini de
belirterek, "Şu an eserin içinde olduğu vit-
rin ilginç konulu tablet örneklerimizin yer
aldığı bir vitrin. Bu kadar gündeme geldik-
ten sonra biz buradan belli başlı onun
kadar önemli olan başka konular da var,
mesela bir muska veya bir çarpım tablosu
bu tabletleri gün yüzüne çıkarma niyetin-
deyiz" dedi. DHA

D eğerli Dostlar,
Mickey Fare, Mini Fare ya da Donald
Duck, Külkedisi, Pamukprenses gibi

çizgi film kahramanlarını hatırlarsınız. Çocuklu-
ğumuzdan kalma Disney karakterleridir. Bu ka-
rakterlerin yaratıcısı Walter Disney’in
biyografisini okuduğumda, bu başarı öyküsünün
hepimize bir ders niteliğinde olabileceğini düşü-
nerek sizlerle de paylaşmak istedim. Walter Dis-
ney, çocukluktan itibaren karikatürist olma
hayali kurmuş ancak bu alanda çok da başarılı
olamamış. Denemelerine rağmen karikatür ala-
nında başarılı olamadığını gören Disney, pes et-
memiş ama o yıllarda işsiz kalmamak adına
orduya yazılarak, savaşa katılmış. Savaş bitip
evine geri döndüğünde ise aklında hala karikatü-
rist olma hayali varmış. Ümitsiz bir şekilde iş
ararken, bir gün tesadüfen bir rahip ile tanışmış
ve rahibin yaptığı iş teklifini kabul etmiş. Walter,
kilisenin animasyon çizimlerini yapmayı ve
bunun karşılığında da kilisenin küçük bir oda-
sında kira ödemeden yaşamayı kabul etmiş. Wal-
ter, yerleştiği küçük odada bir yandan kilisenin
animasyon işlerini yapıyor, diğer yandan da kal-
makta olduğu bu eski, havasız, rutubetli ve sıkıcı
odaya alışmaya çalışıyormuş. Bir gün yatağında
uzanıp hayaller kurarken odanın köşesinde bulu-
nan delikten minik bir fare çıktığını görmüş. Fa-
reden çok korkmasına rağmen, kiliseden kovulur,
işinden olur endişesi ile onu öldürmemiş. Fareye
‘mickey’ adını takarak onu kabullenmeye çalış-
mış. Mickey Fare’de zaman içinde Walter’a alış-
mış ve her gün odaya ziyarete gelmeye başlamış.
Aralarında oluşan bu arkadaşlık sayesinde Wal-
ter, boş zamanlarında Mickey’nin resimlerini
kendi zihninde canlandırdığı şekilde çizerek, ona
yeni ve daha sevimli bir kimlik yaratmış. Ve böy-
lece televizyonlarımızda tüm çocukluğumuz bo-
yunca izlediğimiz ‘Mickey Mouse’ karakteri bu
eski, köhne, rutubetli küçük kilise odasından bu
şekilde çıkmış.

Walter Disney’in, Mickey Mouse karakteri ilk
götürdüğü prodüksiyon şirketi tarafından hemen
beğenilmiş ve kabul edilmiş. Walter, ardından
Mickey Mouse’ın kız arkadaşı karakteri olan
Mini Mouse’u yaratmış. Ve ardından yavaş yavaş
diğer Walt Disney kahramanları oluşmaya başla-
mış. Bir süre sonra Walt Disney kendi prodüksi-
yon şirketini kurarak filmler çekmeye başlamış.
Bununla da yetinmeyip dünyada altı tane bulu-
nan ve bütün çocukların ve hatta yetişkinlerin
bile bir gün görme hayalini süsleyen Disney-
land’ları kurmuş.

Değerli Dostlar, tam bir yaratıcılık harikası
olan Disney karakterlerini geliştirerek ardından
Film ve Prodüksiyon şirketleri ve Disneyland’lar
ile bugün milyonlarca dolarlık eğlence sektörünü
yöneten Disney şirketler grubunun kurucusu
Walter Disney’in, sadece şans ve tesadüf ile bu
başarı ve servete sahip olmadığının farkına var-
mamız gerekir. ‘Peki neydi Walter Disney’i ve
oluşturduğu markayı başarılı kılan?’ diyenler için
şöyle cevap verebiliriz: Walter Disney’in yaşamı
ve bu başarı hikayesinin altında, her bir Disney
karakteri oluştururken hayal kurarak, zihinde
canlandırma tekniği kullanması ve sonra da tabii
ki her bir karakter üzerinde bıkmadan, yılma-
dan, çok çalışması şeklinde açıklayabiliriz. ‘Zi-
hinde  canlandırma tekniği ne demek?’ derseniz
de: bu NLP çalışmalarında kullanılan bir imge-
leme tekniğidir. Hayatımıza istediğimiz şeyleri
sokmak için ya da sorunlarımızın üstesinden gel-
mek için uzmanlar tarafından kullanılan bir tek-
nik ya da aramızda bazılarımızın doğal olarak
farkında olmadan kullandığı bir  beceri de diye-
biliriz. Örneğin ben size hayalinizdeki almak iste-
diğiniz o arabayı zihninizde canlandırın desem,
bazılarımız arabanın rengini, markasını, koltuk
deseni ve hatta araba aynasına taktığı süsüne
kadar tüm ayrıntıları net bir şekilde canlandıra-
bilir. Bazılarımız ise hiçbir şey canlandırmaya
bilir. İşte o görme, işitme, koklama, dokunma
duygularımızı zihnimizde harekete geçirebilenle-
rin hayallerine ve hedeflerine yaklaşmaları bir
adım daha yakındır. Çünkü evren aynı Google
arama motoru  gibi sorduğumuz, aradığımız ve
istediğimiz her şeyi tüm alternatifleri ile önü-
müze sunar. Ne kadar yoğunlaşıp isteğimiz üze-
rine çalışırsak dışarıya yaydığımız enerji de o
kadar yoğun ve kalıcı olacaktır.

Hadi şimdi hayallerinizin gerçekleşmesi için
altın kuralı uygulayın. Kapatın gözlerinizi ve
canlandırın hayalinizi!

Sevgiyle.

CATALCA’DA KIM 
AT KOSTURUYOR?
Çatalca'nın Çanakça Mahallesi'nde belediyeye ait bir arazide yapıldığı ileri sürülen at çiftliğiyle alakalı eski Çatalca
Belediye Başkanı Fırat Aykut adeta isyan etti. Söz konusu arazinin belediyeye ait olduğunu anlatan Aykut, “Şimbi bu-
raya Lübnanlı bir şirketin at çiftliği yaptığı iddiası var. Elbette, belediye ihtiyaç olan projeleri kendi mülkü üzerinde
uygulayabilir. Ama bunun imar planı çalışması yapıldı mı? İhalesi yapıldı mı? Bu soruların yanıtlanması lazım” dedi

ANIL
BODUÇ

HABER

Fırat Aykut'un gündeme getirdiği arazide, halihazırda çalışmakta olan iş makineleri de görüntülenmiş durumda.

Söz konusu arazinin büyüklüğü,
internette yapılan araştırmalar
sonucu rahatlıkla tespit edilebilir.

Denetim
mekanizması

ortadan kalkmış

Çatalca'da bir denetim mekanizmasının olma-
dığını da vurgulayan Aykut, Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da so-
rular yöneltti. Aykut, “2019 Belediye Seçimle-

rinde Çatalca'yı bilerek ve göz göre göre
AKP'ye teslim eden CHP yöneticileri ile, Ça-
talca'daki on binlerce kaçak inşaata karşı
hiçbir denetim mekanizmasını çalıştırmayan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne düşünüyor

bilemem ama bu işlerin hangi yasal süreçler-
den geçtikten sonra, AKP Adayı olarak girdiği
ilk seçimde seçilen Çatalca Belediye Başka-
nımız Mesut Üner  ne düşündüğünü bilmek
Çatalca Halkı'nın hakkıdır.” dedi.

Nitelikli şefler yetiştirmek ama-
cıyla 30 öğrenci kontenjanıyla
eğitime başlayacak olan HKÜ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü-
nün lansman programı gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ
Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gastro-
nomi alanında altyapı ve insan kaynağını
güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gas-

tronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün
lansman programı, HKÜ Rektörü Prof. Dr.
Türkay Dereli’nin ev sahipliğinde; Gazian-
tep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Turgut’un katılımlarıyla gerçekleş-
tirildi. HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümü’nün lansman programında
geçtiğimiz yıl MasterChef yarışmasının

ünlü yarı finalistlerinden Ekin Eylem Ulaş,
bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim
Üyesi ve Bölüm Başkanı Furkan Baltacı,
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr.
Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araş-
tırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan ve Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile
hazırladığı 4 kurstan oluşan menüsünü mi-
safirlerine sundu. Açılış konuşmasını yapan
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli,
“Gaziantep bir gastronomi şehri ve bu ko-
nuda oldukça ileride. HKÜ olarak bu ko-
nudaki altyapı ve insan kaynağını

güçlendirmek için bir adım attık ve Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde Gas-
tronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü
açtık. Bu yıl 10’u tam (yüzde 100) burslu,
20’si yüzde 50 burslu olmak üzere toplam
30 öğrenci kontenjanımız bulunmakta.
Çok yoğun bir talep var. Şef Ekin Eylem
Ulaş’ın da katkıları ile bugün güzel bir baş-
langıç yaptık. Bugünkü lansmanımıza katı-
lan ve üniversitemize desteklerini
esirgemeyen Sayın Valimize ve Sayın Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

En iyi şefler burada yetişiyor

Pilotlar yangınla savaşıyor
Türkiye'ye orman yangınlarıyla müca-
dele ederken, Türk Hava Yolları'nda gö-
revli pilot ve kabin memurları başta

Marmaris olmak üzere yangın bölgelerinde destek-
lerini sürdürüyor. THY'nin çevre dostu çalışanları
da farklı bölgelerde ortaya çıkan yangınlarla karada
mücadele ederek, dumanların arasında yangından
zarar görenlerin yanında yer almaya devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yan-
gınlarda Aydın THY Uçuş Akademisi'nde görevli
aralarında pilot ve kabin memurlarının bulunduğu
yedi kişi, uçuş okulunun yangın söndürme aracı ile
yangınlara müdahale etti. Marmaris'teki yangınla-
rın söndürülmesinin ardından uçuş okulu çalışan-
ları, bir başka yangın bölgesi olan Aydın'ın Çine
ilçesi Akçaova Mahallesi'ndeki ekiplere destek oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ise iki
THY pilotu ve yedi kabin memuru bölgede yangın
söndürme mücadelesi verdiler. 

Fırat Aykut, at çiftliği yapıldığı iddia edilen araziyle ilgili İmamoğlu ve Üner'i de eleştirdi. Aykut, “İBB
Başkanı İmamoğlu ne düşünüyor bilemem ama bu işlerin hangi yasal süreçlerden geçti? Çatalca 
Belediye Başkanımız Mesut Üner'in de ne düşündüğünü bilmek Çatalca halkının hakkıdır” dedi.
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Yangın esnasında
neler yapılabilir?

Kentsel dönüşüm
için çalışma var

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm programına
ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sezayi
Köse, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve
mühendisler katıldı. Toplantıda 2019 yılı Ağustos
ayında boşaltılan ve yıkımına başlanan Fatih Ma-
hallesi’ndeki Demircan Sitesi ile riskli bölge ilan
edilen Yenimahalle’deki Ece Sitesi’nin durumu
görüşüldü. Yapılan sunumda projelerin mevcut
durumu, detayları ve yapılması gerekenler konu-
şuldu. Toplantının sonunda site sakinlerini sevin-
direcek bir karar çıktı. Bağcılar Belediyesi, TOKİ
ve Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü koor-
dinasyonuyla hak sahipleri ile uzlaşma ve proje
tanıtım çalışmalarına başlandı.

Bağcılar Belediyesi’nde yapılan
toplantıda kentsel dönüşüm
kapsamında yenilenecek olan
Demircan ve Ece Sitesi’nin du-
rumu konuşuldu. Görüşmelerin
ardından sitelerdeki hak sahip-
leri ile uzlaşma ve proje tanıtım
çalışmasına başlandı

Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle yangınlarda yapılması gereken doğru davranış kuralları çalışmaları
Kızılay Akademi tarafından düzenlendi. Orman yangınları sırasında doğru davranış kalıpları tek tek sıralandı

K ızılay Akademi, Türkiye’yi etkisi
altına alan orman yangınlarıyla
yangınlarda yapılması gereken

doğru davranış kuralları çalışmalarını gün-
cellediğini açıkladı. Yangına maruz kalanlar
ve yangınlara müdahale için gönüllü olan-
ların uyması gereken kuralları broşür haline
getiren Kızılay, daha fazla insana ulaşabil-
mek için kuralları sosyal medya hesapların-
dan da yayımladığını duyurdu. Yangın
sırasında yapılması gereken doğru davranış
kalıplarını sıralayan Kızılay Akademi şun-
ları kaydetti:“Yangın Başladığını fark eder-
seniz Alo 177 ihbar hattını arayın ve doğru
konum bilgisi verin. Resmî kurumlardan
gelen uyarıları ve hava tahminlerini dikkate
alın. Aşırı sıcaklardan dolayı sık sık su için.
Hayatınız için asıl tehlikeyi oluşturan alev-
lerden çok dumandır. Dumana karşı uygun
maske kullanın. Isıdan korunmak için varsa
uygun eldiven ve gözlük kullanın. Paniğe
kapılmadan durum değerlendirmesi ve tah-
liye planı yapın. Profesyonel eğitiminiz ve
teçhizatınız yoksa uzman ekiplerin yangına

müdahalesini bekleyin.”

Binada doğru davranış kalıpları

Akademi binadaki doğru davranış kalıplarını
ise şu şekilde sıraladı: “Bina’da bulunan her-
kesin katılımıyla durum değerlendirmesi ya-
pılması. Bina çevresinde, çatıda ve
oluklardaki yanıcı maddeleri- kurumuş otlar,
bitki artıkları gibi potansiyel yakıtları temizle-
yin. Her türlü yanabilir eşyayı içeri çekin. Çatı
ve duvarları ıslatın, çevredeki otları ve ağaç-
ları ıslatın. Ateşin geçmesinin zor olacağı
hendek gibi bir yangın emniyet şeridi oluştu-
run. Yangının geliş yönündeki tüm kapı ve
pencereleri kapatın ancak kesinlikle kilitleme-
yin. Bina içindeki lavabo, küvet gibi dona-
nımı ve tüm kaplara su doldurun Acil durum
malzemelerini kontrol edin eksik varsa ta-
mamlayın. Dumanın girmesini tamamen en-
gelleyebileceğiniz bir oda seçin. Duman ve
kıvılcım girebilecek tüm açıkları ıslak bezlerle
tıkayın.” Tahliye olurken dikkat edilmesi gere-
ken doğru davranış kalıpları ise “Yetkililer ta-
rafından evden ayrılmanız istenirse bunu

mümkün olduğunca hızlı yapın. Aile Afet
Planınızı uygulayın. Yangından kaçarken en
güvenli yolu seçin. Yangının yön değiştirece-
ğini unutmayın. Acil durum malzemelerini,
kıymetli eşya ve önemli belgelerinizi almayı
unutmayın” şeklinde sıralandı. Akademi
orman yangını sırasında araçta doğru davra-
nış kalıplarının kullanılması gerektiğini belirtti
ve şunları açıkladı: “Aracınızı bitki örtüsün-
den olabildiğince uzak bir noktaya park edin.
Aracınızın tüm cam ve kapılarını kapatın.
Arabanın tabanına yüzükoyun uzanın. Varsa
Üzerinize battaniye gibi kalın bir eşyayla
örtün ve yangın geçinceye kadar araç içeri-
sinde bekleyin. Görünebilirlik için aracınızı
farlarını açık bırakın. Durumunuzu ilgililere
iletin.”

Yangınlar sonrası eve dönüş

Kızılay Akademi, “Orman yangınları sonrası
eve dönüş için yetkililerin onayını bekleyin.
Yangın tehlikesi geçip eve döndüğünüzde ön-
celikli çatınızı kontrol edin. Birkaç saatte bir
çatı da dahil olmak üzere evin her yerini kont-

rol edin. Unutmayın, yangından geriye kalan
közler rüzgarla uçabilir ve yeni bir yangına
neden olabilir Teyakkuzda olun. Eviniz yan-
gından hasar almışsa kesinlikle eve girmeyin.
Yetkililerden evinizde hasar tespiti yapılmasını
talep edin. Elektriği kontrol edin, şalter açık ol-
duğu halde güç yoksa kendiniz müdahale et-
meyin. Sıhhi tesisat ve kanalizasyon
borularına müdahale ederken taşıdıkları sağ-
lık riskini göz önünde bulundurarak uygun
araç gereç kullanın” uyarısında bulundu. Son
olarak orman yangınının ardından çevre
kontrolünün öneminden bahseden Kızılay
Akademi, “Halen sıcak olan yerlerin tekrar
alev alabileceğini unutmayın. Hasarlı enerji
nakil hatlarından uzak durun. Güvenliğiniz
için kül çukurlarını işaretleyin. Toz parçacıkla-
rını solumamak için uygun maske kullanın.
Deri eldiven, ağır tabanlı ayakkabı gibi koru-
yucu eşya kullanın. Orman Yangınlarının Ar-
dından Gıda ve Suların Kontrolü. Isıya,
dumana veya kurumaya maruz kalmış yiye-
cekleri atın. Kirlenmiş olabileceğini düşündü-
ğünüz suları asla kullanmayın” dedi. DHA
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T ürkiye, Afganistan’dan gelen bir göç dalgasıyla
karşı karşıya. Son dönemin sıcak gündeminde
Afganistan adını sıkça duymaya başladık. Peki

ne oldu da ülkeden bir anda göç furyası başladı.As-
ya’dan Avrupa’ya etki eden sorunun kaynağında adeta
cadı kazanına dönüşmüş Afganistan var. Ülke sadece
bulunduğu bölgeye değil tüm dünyanın dinamiklerine
etki ediyor.

GÖÇ FURYASINI BAŞLATAN OLAY

Mayıs 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ül-
keden 11 Eylül tarihinde çekileceğini duyurdu. Bu açık-
lamadan sonra Afganistan, hakkındaki haberler gazete
sayfalarında yine üst sıralara taşındı. Taliban ülkede et-
kisini arttırdı. Hergün bir yer hükümet güçlerinden Tali-
ban’ın eline geçmeye başladığı haberleri sık sık
yeralamaya başladı.

ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR ÜLKE

Afganistan, çok bilinmeyenli bir bölgenin çok bilin-
meyenli ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Müs-
lüman ülke olma özelliğe sahip. Ülke bugüne kadar
hala siyasi birliğini tam anlamıyla sağlayamadı. Milli
bir devlet yapısı ve milli bir ulus toplumunu oluştura-
madı. Buna rağmen ülke  çevre ve diğer bölgeler için
akılalmaz bir ‘Oyun Değiştirici’ (Game Changer) özel-
liğe sahip. Önce kolonyalizmin en büyük temsilcisi
Büyük Britanya’nın işgaline uğradı. Ardından Komü-
nizm’in bayrak taşıyıcıcısı Sovyetler Birliği’nin. Son
olarak da kapitalizmin büyük oyuncusu
Amerika’nın.Dünyada en çok konuşulan gündemleri
arasında giren Afganistan’ı Gazete Damga olarak sizler
için mercek altına aldık. Ülkenin tarihsel sürecindeki
kırılmalar sanki bugünün bir yansıması. Tüm dünyaya
etki eden olaylar zinciri ve son dönemde yaşananları
sizler için anlatmaya çalışacağız.

AFGAN HALKI DİYE BİRŞEY
SÖZKONUSU DEĞİL

Ülkede ‘Afganlı’ bilinci asla oluşmadı. Halk veya ulus
bilinci yoktur. Ülkede aslında Afgan halkı diye bir halk
sözkonusu değil. Çünkü bu bilinç oluşmadı. Ülke adeta
Klanlar (aşiretler) ülkesi. Özbek, Türkmen, Tacik, Ha-
zara, Peştun gibi.  Her klan kendisine özel dil ve lehçe-
siyle konuşur. Ayrıca bu aşiretler arasında bir güç
savaşı vardır.

Ülke yönetiminde söz sahibi olanlar Peştun'lardır.
Peştunca konuşurlar. Afganistan'ın gerçek sahibi kendi-
lerinin olduğunu savunurlar. Tüm Cumhurbaşkanları
Peştunlardan çıkmıştır.

ABD 20 yıllık işgali boyunca Afganistan'a hiçbir
katkı sunmamıştır. Kasaba ve şehir büyüklüğündeki ko-
runaklı askeri kamplarından çıkmamıştır.

Afganistan'da okuma yazma oranı erkeklerde %18
civarında, kadınlarda %1 civarındadır. Din bilgileri ku-
laktan dolmadır. Kadının adeta adı yoktur.

Her ailenin ortalama 10 ve üzeri çocuğu vardır. Bu
ülke emperyal devletler tarafından bilinçli olarak câhil
ve fakir bırakılmaktadır. Devleti yönetenler dış yardım-
ları kendileri paylaşıp halka çok azını yansıtmaktadır

AFGANİSTAN TARİHİ BOYUNCA
DÜNYA’YA ETKİ EDEN BİR ÜLKE OLDU

Afganistan bulunduğu konum itibarıyla M.Ö. 516 yı-
lında birinci Darius’le başlayan 19. yüzyılda Çarlık Rus-

ya’sının ve Büyük Britanya arasındaki bölgesel güç mü-
cadelesinin merkezi oldu.  Diğer bir ifadeyle ‘Büyük
Oyun’nun zıplama tahtası görevini gördü. 1979’de
SSCB’nin işgaline ve 11 Eylül saldırısından sonra ABD
ve İngiltere başta olmak üzere diğer müttefik kuvvetle-
rin işgaline sahne oldu.

Tarihsel açıdan bakıldığında Afganistan geleneksel
imparatorlukların mezarı aynı zamanda onların kimlik-
lerini belirlemede önemli bir etken olmuştur.

Üçüncü Afgan-İngiliz savaşının ardından Rawalpindi
Antlaşmasıyla 19 Ağustos 1919 yılında ulusal bağım-
sızlığı en erken ilan eden ve Asya’nın kalbi olarak anı-
lan bir ülkedir.

Afganistan hala uluslaşma sürecini tamamlayama-
mıştır. Buna rağmen bölgedeki devletlerin özgürlükle-
rine kavuşmasında işlevsel rol üstlenmiştir. Başta
İngiliz mandası olan Hindistan Müslümanları Afganis-
tan bağımsızlığı ile manevi moral kaynağı bulmuştur.
Bununla birlikte Hindistan halkının bağımsızlık ruhu
perçinleştirmesinde de etkin rol oynamıştır. Ayrıca Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni İlk Müslüman Devleti olarak tanı-
yan Afganistan olmuştur.

Afganistan’ı 27 Mart 1919 yılında resmi olarak ilk
tanıyan ülke ise Sovyetler Birliği olmuştur. Ne tesadüf-
tür ki Afganistan bağımsızlığını kazandıktan sonra
1979’de onu ilk işgal eden ülke de yine Sovyetler Bir-
liği olmuştur.

Afganlar Rusları hezimete uğratmakla SSCB’nin da-
ğılma süreci hızlandırırken iki kutuplu dünya düzenin
yıkılışına ve tek kutuplu dünya düzenin inşasına da ön
ayak olmuştur. Diğer yandan Afganistan İran İslam
devriminin devamlılığı sağlama ve sonuca ulaşması ko-
nusunda dolaylı olarak da olsa aktif rol oynamıştır.

Aynı zamanda Afganistan yine doğrudan olmazsa da
dolaylı olarak Kuzey ve Kuzeybatı komşuları olan Orta
Asya ülkelerinin ulus devlet ve ulusal kimlik inşasında
da önemli katkı sağlamıştır. Ancak tüm bu anlattıkları-
mıza rağmen Afganistan kendi ulusal kimlik inşasını
günümüze kadar başaramamıştır. Dolayısıyla Afganis-
tan komşuların uluslaşmasında ve ulusal kimlik inşa-
sında gösterdiği başarıyı kendisi için gösterememiştir. 

Ülke “Lacivert Yolu” (Ekonomide Afganistan inisi-
yatifi /Lapis Lozuli Corridor) ve “İpek Yolu”nun üze-
rinde yer alır. Aynı zamanda Rusya’nın sıcak sulara
inme stratejisinde en yakın güzergahda olması ülkeyi
büyük devletlerin rekabet meydanına dönüştürmüştür.

Afganistan Bölgesel ve Küresel güç olma uğruna ih-
tiraslı politikaları güden ülkelerin iştahını kabartmıştır.
Ülkenin jeostratejik konumunun barındırdığı stratejik
avantajlar diplomatların, stratejistlerin kafaları karış-
tırdığı gibi siyasi ittifakların ve düşmanlıkların kaderini
de belirlemiştir.

Fakat dünyaya hakim olmak isteyen tüm emperyal
güçler romantik ortamda yaptığı hesaplar Afganis-
tan’da tutmadı. Hatta onların tüm siyasi dünyasını da
karartmıştır.

Afganistan konusu dünyayı etkilemiş, uluslararası
kamuoyu gündeminden hiç düşmemiştir. Uluslararası
ilişkilerin,dengelerin inşasında ve değiştirmesinde tarih
boyunca hep domino etkisi oluşturmuştur (Şeyhanlı-
oğlu, 2008).

Afganistan’da hala tam anlamıyla bir merkezi oto-
rite sağlandığından söz etmek zordur.Ülkede düzenli ve
ilkeli bir siyasi geleneğinden söz etmek maalesef pek
mümkün değildir. Modern Tarih boyunca yoğun silahlı
ve ideolojik saldırılarına uğrayan ülkede siyasi kurum-
lar ve siyasi bilinç etnik çatışmalarından ve dışardan
dayatılan siyasi ideolojilerine bir tepki olarak doğmuş-
tur.

Öte yandan devlet yöneticiler tarafından kişiselleşti-
rilmiş milli meseleler bazen iktidarın sona ermesine
bazen de devlet yöneticilerinin siyasi hayatına mal ol-
muştur.

Ulus devletin meşruiyet kaynağı olan halk devleti
kendi aleyhine görerek vatandaşlık bağından doğan so-
rumluluk bilinci de gelişememiştir. Dolayısıyla silahla-
rın hiç susmadığı, vatandaşlık bilinci tam anlamıyla
gelişmediği ve ulusal aidiyet duygusu etnik kimlik duy-
gusuna kurban edildiği Afganistan’da siyaseti daha iyi
kavramak adına Partilerin tarihsel arka plana bak-
makta fayda vardır.

Sovyet Birliği’nin işgalinden sonra ülke dışında parti-
ler kuruldu. Mücahitler tarafından kurulan partilerin
tümüne yakın ortak özelliği parti isminde İslam ibare-
sine yer vermesi ve bir etnik grubu temsil etmesidir. Bu
dönemde kurulan partilerin hepsi Pakistan ve İran’da
kurulmuş olmasının yanı sıra kökten dinci ve Batı yan-
lısı olarak ikiye ayırılmıştır.

Mezhep açısından genelde İran’da kurulan partiler
Afganistan’da ki Şii’ye mezhebi temsil ederken Pakis-
tan’da kurulan Partiler Hanefi mezhebi temsil etmiştir.
Pakistan ve İran merkezli bu partiler ülkede tabanı ge-
nişletmek için liderler yurt içinde kendi etnik grubu
hedef almış ve yurt dışında Müslüman ülkelerinden
maddi yardımları almak için ise İslam ibaresi parti is-
minde kullanmayı ihmal etmemiştir (Büyükbaş, 2006:
50-54).

Partilerin Pakistan ve İran’da kurulmasından dolayı
ülkenin mezhepsel olarak bölünmesinde bu ülkelerin
büyük payı vardır. Bu ülkeler kadar parti liderlerinin de
rol oynadığı açıkça görülmektedir.Partilerin, siyasi gö-
rüşü sadece liderin kişisel düşüncelerinden ibaret. Parti
içerisinde herhangi bir seçim söz konusu olmadığı için
de partiler adeta liderlerin özel mülkiyeti niteliğini taşı-
maktadır.

Demokratik değerlerinden yoksun olan bu siyasi ha-
reketler etnik ayrıştırmayı derinleştirmiştir. Çünkü
etnik kimlik siyaseti yapmışlardır.

ABD NEDEN AFGANİSTAN’A GELDİ

Büyük Oyun kavramı, 19. yüzyıldan itibaren kullanıl-
maya başladı. Stratejik bölgelerin büyük güçler tarafın-
dan paylaşılma mücadelesini tanımlıyordu. Büyük Oyun
mücadelesinde ‘dev’ Pamir Dağlarının çevrelediği Afga-
nistan hep sahada oldu.Ünlü İngiliz jeopolitik uzmanı
Halford Mackinder, 20. yüzyılın başlarında ortaya at-
tığı “heartland” teorisi dünyadaki büyük bir kırılmanın
sanki işaret fişeydi. Teoriye göre Orta ve Batı Asya’ya
hakim olan güç Avrasya’ya ve dolayısıyla dünyaya
hakim olacaktı. Kastedilen bölgeler Afganistan, Özbe-
kistan ve Hazar Denizi’ne komşu olan ülkelerdi.

Afganistan devlet yöneticileri “Büyük Oyun” hadise-
sinden sonra devamlı bir biçimde dış güçlere ait siyase-
tin kurbanı olmuştur. Sosyal medyanın
yaygınlaşmasıyla ülkenin genç nüfusu eskiye nazaran
daha bilinçli. Ancak belli çevreler tarafından ölümle
tehdit edildiklerinden  özgürce kendi düşüncelerini ifade
etmekte hala zorluk çekmektedirler.

2001’den günümüze kadar devlet yöneticileri hiçbiri
ulusal bütünleşmeyi sağlayacak bir siyasi girişimde bu-
lunmamıştır.

Savaştan barış ortamına henüz geçilemediği ülkede
kurumsal yapıda yolsuzluk hala şeffaflığın ve hesap ve-
rebilirliğin önünü tıkıyor. Terör örgütleri toplumun her
yönüne yaydığı şiddet ve korku haberleri milli fikirleri
susturmaktadır. Siyasi sorunlar silah zoruyla çözüldüğü
ülkede siyasi istikrarından maalesef söz etmek pek
mümkün değildir. Son olaylar ülkedeki istikrarsızlığı
daha da arttırdı. Ülkeden büyük göç başladı.İstikrarsız-
lıkların ülkesi Afganistan’ın Türkiye dahil dünyaya
olumsuz etkisinin daha da artacağı bekleniyor. Bundan
sonrasını kestirmek zor. Neler yaşanacağını hep birlikte
bekleyip göreceğiz.

Çok bilinmeyenli bölgenin
Çok bilinmeyenli ülkesi

Afganistan

Murat PALAVAR 
mpalavar@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr
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Gökçeada'daki tarihî kiliselerden
çalınan kültür varlıkları ait olduk-
ları yerlerde korunacak. Kültür ve

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007
yılında Gökçeada'da çalınan ikonaları Fener
Rum Patriği Bartholomeos'a takdim ede-
cek. 12 eser için Çanakkale Troya Müze-
si'nde tören düzenlenecek. Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Fener Rum
Patriği Bartholomeos'un katılacağı teslim
töreni 10 Ağustos saat 15.00'de gerçekleşti-
rilecek. Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli
ve Dereköy mahallelerindeki tarihî kilise-
lerde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin
Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde gö-
rülen davada ele geçirilen eserler Çanakkale
Arkeoloji Müzesi’nde korunuyordu.

Jandarma operasyonuyla bulundu

Panayiya Kimisis Kilisesi'nin de aralarında
bulunduğu dini alanlardan çalındığı tespit
edilen kültür varlıkları 2007 yılında Eceabat
İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleşti-
rilen bir operasyonda ele geçirildi. Olaya
ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütüldü ve ele geçirilen
kültür varlıkları yed-i emin olarak Çanak-
kale Arkeoloji Müzesine teslim edildi. Müze
tarafından yed-i emin deposunda Kültür ve
Turizm Bakanlığının koordinasyonunda
başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve
Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür var-
lıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeo-

loji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğünce takip edildi ve mah-
keme kararının kesinleştiği bilgisine
ulaşıldı.Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan
kültür varlıkları emanette bulundukları süre
içerisinde Çanakkale Arkeoloji Müzesinde
hassasiyetle korundu. 

Türkiye'de ‘Taş heyke-
lin şovalyesi' olarak ta-
nınan heykel sanatçısı
Ali Dirier, 2012 yılında
tek bir etkinlik için
davet edildiği Taş Hey-
kel Kolonisi'nde bu yıl
10. yılına adım atıyor

Düzce'de resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce
duvarlara resimler, ağaç köklerinin arasına çamurdan heykeller yapmaya başladı. Turgut, ağaç köklerindeki hey-
kellerin yanına zarar verilmemesi için "Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın" yazısı astı

Tarihi eser diye heyecan yapmayın

Koloni atölyesindeki çalışmalarını anlatan
Dirier, geçen 9 yıl içinde yaklaşık 10 bin
ton civarında taş yonttuğunu ve 40 civa-

rında eser ortaya çıkardığını belirtti. Çalışmalar, De-
nizli Pamukkale yolu üzerinde, Korucuk mevkiindeki
atölyede koloni ve akademi eserlerinin çevrelediği
alanda sürüyor. 

Sanatçılara davet

Dirier şöyle konuştu: “Koloni, son iki yıl hariç her yıl
yaz aylarında bir aylık koloni, 15-20 günlük de aka-
demi eğitim faaliyetleriyle kesintisiz olarak devam
etti. Uluslararası niteliği dolayısıyla her yıl sanatçıla-
rın en az yüzde 80'i yurt dışından davet edildi. Yani
ortalama on sanatçıdan 8'i yabancıydı. Heykel eği-
timi nitelikli koloni akademisinde ise yine yurt dışı ve
yurt içinden heykel öğrencilerinin katılımı sağlandı.
Yani toplamda en az 70 küsur civarında yabancı sa-
natçı, 10 civarında Türkiyeli sanatçı ve bunların top-
lamı kadar akademi öğrencisi kolonide taş yonttu.
Türkiye'de kolay gerçekleştirilecek bir iş değil. Ama
bunu burada gerçekleştirdik.”

Taş heykelin
şovalyesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesine
bağlı Davutağa Köyü'nde ya-
şayan resim öğretmenliği me-

zunu Şeyda Turgut, İngiltere'de
sürdürdüğü yaşamını pandemi nedeniyle
yarıda bıkarak baba evine döndü. Şeyda
Turgut evinde oluşturduğu atölyede tuval
üzerine resim yaptı. Turgut bir süre sonra
köyünde ormanda bulunan ağaçların
köklerine çamurdan heykeller yaparken,
su deposunun duvarını da resimle süsledi.

Lütfen dokunmayın!

Ağaçların köklerindeki heykeller dikkat

çekerken, Şeyda Turgut eserlerine zarar
verilmemesi için, "Lütfen dokunmayın.
Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanma-
yın" yazılı kağıt astı. Boş vakitlerini değer-
lendirmek için bu tarz objeler yaptığını
söyleyen Turgut, "Yurt dışında yaşıyor-
dum. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye dön-
düm. Doğada çok fazla malzeme var.
Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin
çoğunu evde resim yaparak değerlendiri-
yorum ama doğada vakit geçirmeyi el-
bette daha çok seviyorum. O yüzden
burayı daha önce gözüme kestirmiştim.
Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra de-

vamı geldi. İnsanlar görmeye başladı ve
duyuldu" dedi.

Meyve bıçağı ile yapıyor

Heykel eğitimi almadığını belirten Turgut,
"Benim alanım heykel değil. Ben resim öğ-
retmeniyim. Meyve bıçağı ile yapıyorum
heykelleri. Bunları gören inanılmaz tepkiler
veriyor. Her gören çok şaşırdı, çok beğendi.
Ben açıkçası bu kadar beğenileceğini dü-
şünmedim. Sadece boş vakitlerimi değer-
lendirmek için yaptım. Köyde duran su
deposu da renksiz ve ruhsuzdu. Biraz renk
gelsin diye yaptım" diye konuştu.
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Antalya’nın dünyaca
ünlü Döşemealtı Ha-
lısı tescillenen ürün-

ler arasına girdi.
Böylece bölgeye özgü

yiyecek dışında bir
ürün, ilk kez kayıt 

altına alınmış oldu

T ürk Patent ve Marka Kuru-
mu'nun 16 Temmuz 2021 tarihli
Resmi Coğrafi İşaret ve Gele-

neksel Ürün Adı Bülteni'nde, coğrafi
işaret başvuru süreci tamamlanan ve
tescillenen ürünler arasında, Antalya'nın
Döşemealtı ilçesinin adını taşıyan ‘Dö-
şemealtı Halısı' da yer aldı. Döşemealtı
Belediyesi'nce 27 Ağustos 2020'de yapı-
lan başvuru sonucu Döşemealtı Halı-
sı'nın, 8 Temmuz 2021 tarihinden
itibaren tescil edildiği duyuruldu. Tarihi
12. yüzyıla dayanan ünlü Döşemealtı

Halısı'nın bölgenin kültürel değerlerinin
başında geldiğini söyleyen Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşe-
mealtı Halısı bizim uzun yıllar Yörükler
diyarı olan Döşemealtı'nda evlilik ça-
ğına gelen kızlarımızın el dokuması ile
dokuyarak çeyizlerini düzdügü, aile büt-
çesine gelir olarak el emeği göz nuru
olarak dokuduğu yöreye özgü bir halı-
dır. Döşemealtı halılarımız ters düğüm
yöntemiyle dokunan kendine has aynı
zamanda orijinal kökboyasından boyası
elde edilen özel motifleriyle donatılmış

olan bölgemizin bir değeridir” dedi. Dö-
şemealtı el halısı, 12'nci yüzyıldan sonra
Anadolu'ya gelip Antalya'nın Döşeme-
altı ilçesine yerleşen Teke Yörükleri tara-
fından coğrafi sınıra özgü sarma
tezgahlarda elde, Türk (Gördes) düğü-
müyle dokunan bir halı türü.

Göçebe hayatın bir parçası 

Bölgeye has tezgahlarda elde dokunan
köklü bir tarihi olan Döşemealtı Halısı
dünyaca ünlüdür. Bugün dahi her Dö-
şemealtılı'nın evinde bir halı tezgahı

görmek mümkündür. Bunun nedeni
eski tarihlere dayanmaktadır. 12. yüzyıl-
dan sonra Anadolu'ya gelip Antalya ve
çevresine yerleşen Teke Yörükleri, yö-
reye adını verdikleri gibi kültürlerini de
yaymışlardır. Günümüzde Antalya'nın
en önemli el sanatlarından olan doku-
macılık da Yörüklerin göçebe yaşayışı-
nın bir parçasıdır. Göçebelik, konutun
ve diğer eşyaların hafif, kolayca taşına-
bilir olmasını gerektirir. Bu gereksinimi
karşılayan dokumalar büyük bir önem
kazanmıştır.”

Gökçeada’daki tarihî
kiliselerden çalınan 12
eser Fener Rum Patriği
Bartholomeos’a takdim

edecek. Eserler Troya
Müzesi'nde sergilenecek

Çalınan ikonalar 
Barthalomeos’a 
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Bestekar ve udi
Yılmaz Yüksel

vefat etti
116 besteye imza atan,
TRT sanatçılarından
bestekar ve udi Yılmaz
Yüksel, 84 yaşında
hayatını kaybetti

SANATÇININ vefat haberini sos-
yal medya hesabından duyuran
TRT Genel Müdürü Mehmet

Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesi-
nin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi
Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğ-
rendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyo-
su'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici
olarak görev yapmıştı. Merhuma Al-

lah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sa-
natçısı olarak giren Yüksel, TRT İzmir
Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sa-
natçısı ve yönetici olarak görev yaptı.

116 bestesi var 

Sanatçı, "Gönlüme Gir Doğ Güneşim",

"Çekemezler Sevgimizi", "Öyle Güzel ki
Gözlerin", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Seni
Kendime Candan", "Yağmurlar Yağsa da"
ve "Baharın Gülleri Solana Kadar"ın ara-
larında bulunduğu 116 besteye imza attı.
Yılmaz Yüksel, dün akşam TRT Nağ-
me'de yayınlanan "Gönül Ustalarımız
Programı"yla anıldı. Programda sanatçı-
nın röportaj ve eserlerine yer verildi.



2016 yılından bu yana üstlendiği A Milli Erkek
Basketbol Takım Menajerliği görevinden ayrılan
Kerem Tunçeri, sosyal medya hesabından bir mesaj
yayımladı. Galatasaray 'da genel direktör olarak ka-
riyerine devam edecek olan Tunçeri, mesajında şu
ifadelere yer verdi: "Türkiye Basketbol Federas-
yonu’nda 2016 yılından bu yana yürütmekte oldu-
ğum A Erkek Milli Takım Menajerliği görevimden
ayrıldığımı kamuoyuna bildirmek isterim. A Milli
Takım formasını en çok terleten erkek basketbolcu
unvanım ile emekli olduğum milli takıma; Başkanı-
mız, çocukluk ve takım arkadaşım Hidayet Türkoğ-

lu’nun nazik davetiyle
takım menajeri olarak
geri dönmek benim için
çok büyük bir onur ol-
muştur. Görevimden
ayrılırken, Başkanımız
Hidayet Türkoğlu başta
olmak üzere, federasyo-
numuzun yönetim ku-
rulu üyelerine, çalışma
arkadaşlarıma, milli ta-
kımımızda görev alan
antrenörlerimize, tek-
nik, idari ve sağlık per-
sonelimize ve tüm milli
takım sporcularımıza
teşekkür etmek istiyo-
rum. Bugün ise milli
değerlerimize ve milli

takımımıza bir başka alanda hizmet etmek üzere;
çocukluğuma, basketbola alt yapısında başladığım
ilk takımıma ve BABA MİRASI Galatasaray Spor
Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Galatasaray Camiası’na ve değerlerine yakışır bir
basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacak
ve kulübümüzü onurlandırma yolunda 
ilerleyeceğiz.” 
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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira’nın çok
istediği Min-jae Kim transferini bitiren yönetimin
durmaya hiç niyeti yok. Sıradaki bombanın Sead
Kolasinac ve golcü olması bekleniyor. Kanarya, bir
de sağ bek alarak transferi noktalamayı planlıyor

Samatta’ya talip var

MBwana Samatta’ya, 2016- 2020
yılları arasında futbol hayatını sür-
dürdüğü Belçika’dan talip var. Tan-
zanyalı forvet, bu ülkede daha
önce Genk forması giymişti ancak
bu kez Gent, kendisini transfer

etmek için harekete geçti. Golcüsü
Yaremchuk’u 17 milyon Euro’ya
Benfica’ya satan Belçika ekibinin
yeni forvet adaylarından biri de
Smatta. Hatayspor’dan Bou-
pendza ile de ilgilenen Gent’in,

Sarı-Lacivertliler’letemas kurarak
Samatta’nın şartlarını sorduğu öğ-
renildi. Kanarya, geçen sezon kira-
ladığı 28 yaşındaki oyuncunun
bonservisini 6 milyon Euro’ya 
almıştı.

Mbwana Samatta’ya, 2016- 2020 yılları arasında futbol hayatını sürdürdüğü
Belçika’dan talip var. Tanzanyalı forvet, bu ülkede daha önce Genk forması
giymişti ancak bu kez Gent, kendisini transfer etmek için harekete geçti

KOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINACKOLOSINAC
HAREKATI

Basket takımı
Kerem’e emanet

F enerbahçe , trans-
ferde son dönemdeki
suskunluğunu peş

peşe patlattığı bombalarla
bozdu. Bursaspor ’dan
Burak Kapacak’ı kadrosuna
katan Kanarya, hemen ar-

dından Pereira’nın çok iste-
diği stoper Min-jae Kim’i de
İstanbul’a getirdi. Yönetim,
transfere hız kesmeden devam
etmek için gece gündüz mesaiyi
sürdürüyor. Fenerbahçe’de sı-
rada sol bek ve golcü takviyesi
var. Savunmanın soluna Sead
Kolasinac’ın alınmasına kesin
gözüyle bakılıyor. Kanarya, Boş-
nak yıldızla senelik 1.8 milyon
Euro maaş üzerinden el sıkıştı.
Kolasinac ile Arsenal arasındaki
sözleşme fesih görüşmelerinde
de son aşamaya girildiği öğre-
nildi. Fenerbahçe, İngiltere’den
gelecek müjdeli haberin ardın-

dan hemen harekete geçip 29 ya-
şındaki oyuncuyu da İstanbul’a
getirecek.

Forvette 3 aday

Taraftarın merakla ve sabırsız-
lıkla beklediği golcü transferi için
de dört koldan çalışmalar devam
ediyor. Flamengo forması giyen
Rodrigo Muniz için pazarlıklar
sürüyor. Lazio’dan ayrılma ka-
rarı alan Felipe Caicedo’nun,
“Fenerbahçe’ye gelmeye hazı-
rım” mesajının ardından bu
oyuncunun şartları da araştırıl-
maya başlandı. İtalya’da Spe-
zia’da oynayan M’Bala Nzola
da Sarı Lacivertliler’in bir başka
golcü adayı konumunda. Yöne-
tim, forvetin ardından bir de sağ
bek alarak transferi bitirmeyi
planlıyor. Bu bölge için de Aleix
Vidal ve Cedric Soares için çalış-
malar devam ediyor.

Tanganga
için karar
bekleniyor

Galatasaray, uygun bir paraya 
Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı
da alıp, savunmasını güçlendirmeyi

hedefliyor. İngiliz kulübü ise genç
stoper için hocası Santo'nun 

raporuna göre hareket etmek istiyor

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajerliği
görevinden ayrılarak ING Basketbol Süper Ligi
ekiplerinden Galatasaray'da genel direktörlük
görevine getirilen Kerem Tunçeri, federasyon
yetkililerine teşekkür ederken, Galatasaray'a
geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti

Godin’e rest
Stoper transferinde Kara Kartal’ın 1 numaralı hedefi
konumunda bulunan Diego Godin’e son olarak 
2 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunulmuştu

Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok
için yaptığı pazarlıklarda son aşamaya gelen Beşik-
taş yönetimi, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kat-
mak üzere. A Milli kaleci için son olarak 800 bin
Euro’luk teklifte bulunan ve1.2 milyon Euro’luk kar-
şılık alan Siyah Beyazlılar’ın, İstanbul temsilcisiyle
orta noktayı bulmaya oldukça yakın olduğu ifade
edildi. Kara Kartal’la 2+1 yıllık ön anlaşma sağla-
yan Beşiktaş ’ın transferi bitirmesinin ardından
Mert’in hiç zaman kaybetmeden Nevzat Demir Tes-
isleri’ne geçmesi bekleniyor.

Mert Günok
imzaya hazır

Stoper transferinde Kara Kartal’ın 1 numaralı
hedefi konumunda bulunan Diego Godin’e son
olarak 2 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulu-
nulmuştu. Cagliari’nin de 4 milyon Euro’luk
maaş yükünden kurtulmak için 500 bin Euro’luk
katkı sağlamayı taahhüt ettiği 35 yaşındaki fut-
bolcu, Siyah-Beyazlılar’a bu konuda olumlu bir
dönüş yapmadı. Beşiktaş ’ın, bu gelişme sonra-
sında oyuncuya hafta ortasına kadar kesin kara-
rını iletmesi konusunda rest çektiği ifade edildi.

Sarı-Kırmızılılar'da savunmaya yapıla-
cak takviyelerin devam etmesi bekleni-
yor. Aslan, Victor Nelsson'la anlaşma
noktasına gelirken, gündemdeki bir
başka isim olan Japhet Tanganga için
de gözler kulübü Tottenham’da... İngil-
tere Premier Lig ekibinde geçen sezon
13 maça çıkan İngiliz futbolcunun yeni
sezonda daha fazla süre alması ve ilk
11'in değişmezleri arasına girmesi zor
gözüküyor.

Bölgesinde rakipleri çok

Tottenham, Davinson Sanchez, Eric Dier

ve Rodon'un yanına son olarak Atalan-
ta'dan yaklaşık 50 milyon Euro vererek
Cristian Romero'yu aldı. Tanganga'nın
bu şartlarda gözden çıkarılması yüksek
ihtimal. Cim Bom da, İngilizler'den gele-
cek habere göre hareket etmek için geri
sayıma geçti.Ada ekibi, teknik direktör
Nuno Espirito Santo'nun vereceği ra-
pora göre 22 yaşındaki stoperi kiralık
olarak başka bir takıma verecek. Eğer
Tottenham'dan olumlu bir haber gelirse-
Cim Bom, savunma hattı için bu genç
savunmayı kadrosuna uygun bir ücretle
katmayı hedefliyor.
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Olimpiyat 2'ncisi Buse Naz Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı.
Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. 
Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı.

B use Naz'ın annesi
Duygu Çakıroğlu ise
"Çok mutlu ve gururlu-

yum. Öncelikle sağlıklı şekilde
Buse Naz'ı gördüğüm için içim
ferahladı. Çok güzel yürüttüler
ve istedikleri gibi de neticelendi.
Daha da iyi zamanları olacak
inşallah" ifadelerini kullandı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunla-
rı'nda boks 51 kiloda gümüş
madalyanın sahibi olan Buse
Naz Çakıroğlu, annesi Duygu
Çakıroğlu ile birlikte Demirö-
ren Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Yaka-
ladığı başarı için duyduğu mut-
luluğu dile getiren Buse Naz
Çakıroğlu, "Öncelikle böyle bir
başarıyla ülkeme döndüğüm
için çok mutluyum. Bizim ilk
olimpiyatımızdı. Tokyo'ya gi-
derken final oynamayı çok isti-
yorduk. Nitekim de bu
gerçekleşti. Tabii ki madalyanın
renginin altın olmasını çok is-
terdim. Bu sefer gümüş oldu
ama üzülmüyoruz. Bu Türk ta-
rihine geçmiş bir başarı. Bu du-

rumdan dolayı çok mutluyuz.
Bazen böyle ufak şeyler daha
büyük başarılara yol açar, bunu
düşünüyoruz. Şimdi önü-
müzde Avrupa Şampiyonası,
Dünya Şampiyonası ve tekrar-
dan olimpiyatlar var. Buralarda
altın madalya almak istiyoruz.
Çalışmalarımı buna göre ger-
çekleştireceğim. Çok gururlu-
yum. Kadın takımı olarak çok
büyük bir başarı elde ettik.
Herkese gereken cevabı verdiği-
mizi düşünüyorum. Çok mut-
luyum" ifadelerini kullandı.

Daha iyi zamanlar olacak

Milli sporcunun annesi Duygu
Çakıroğlu ise mutlu ve gururlu
dile getirerek, "Öncelikle sağlıklı
şekilde Buse Naz'ı gördüğüm
için içim ferahladı. Bugüne
kadar yaşadığı süreç çok zor-
luydu. Bunun en yakın şahidi-
yim. Çok güzel yürüttüler ve
istedikleri gibi de neticelendi.
Daha da iyi zamanları olacak
inşallah"  açıklamalarında
bulundu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1428226)

KİTAP SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü.C. KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 

Türkçe Dilde Basılı Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/443243
1-İdarenin
a) Adresi :Üniversite mahallesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bağlar içi 

cd 7 34320 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212-4040300/19571 - 2124040701
c) Elektronik Posta Adresi :armagan.imamoglu@iuc.edu.tr
ç) İhale  dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
Niteliği, türü ve miktarı :20.200 Kalem Türkçe Dilde Basılı Kitap

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

Teslim yeri :İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi Merkez 
Kütüphane Alkent 2000 Mah. Yiğittürk Cad. Büyükçekmece/İstanbul

Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 60 (altmış) gündür. Sözleşmenin 
imzalanmasını takip eden 60 (altmış) gün içerisinde yüklenici 
teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlük Binası Konferans 

Salonu Avcılar Yerleşkesi Avcılar - İstanbul
b) Tarihi ve saati :08.09.2021 - 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki 
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, kitap ihtiyaç listesinden seçecekleri 3 (üç) adet kitabın teknik okumasını yaparak, kataloğu
teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre çıkartılacak, sınıflama numarası ve konu başlığı da aynı şe-
kilde ilgili maddeler uyarınca verilecektir. Oluşturulmuş olan MARC kaydı bir kağıda basılacak ve kita-
bın arasına yerleştirilecektir. Ayrıca teknik özelliklere uygun olarak konu etiketi, koruyucusu
yapıştırılacak, EM güvenlik etiketi ise yapıştırılmadan kitap ile birlikte ihale dosyasına konacaktır.
İhale dosyasında istenilen kriterlere göre uygulanmış kitap numunelerini teslim etmeyen isteklilerin
dosyaları ihale dışı bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanının görülmesi:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bu-
lunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
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Gurur yaşattım mutlu oldum

Göztepe, Süper Lig’e hazır

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk kafilesinin kaptanlığını yapan Taha Akgül, "Biz altın madalya için oraya gitmiştik.
Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu. Ancak buna da şükür. 2'nci olimpiyat madalyam
oldu. Madalyasız da dönebilirdim. Hamd olsun, ikinci kez olimpiyat madalyası alarak ülkeme bu gururu yaşattım" dedi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkek-
ler serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Munkhtur'u
yenerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda
bulundu. Olimpiyatlarda aynı zamanda kafile kap-
tanı da olan Taha Akgül, Türkiye'nin takım olarak
başarılı bir olimpiyatı geride bıraktığını belirterek,
"Öncelikle genel anlamda tarihi bir olimpiyat geçir-
dik. 13 tane madalya alarak rekorumuzu kırdık.
Başarılı bir olimpiyattı. Genç sporcularımız inanıl-
maz mücadele ettiler. Biz güreş branşı olarak 3
tane bronz madalya aldık. Bizim için normal bir
başarı. Biz altın madalya için oraya gitmiştik. Sürp-
riz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek
nasip oldu. Ancak buna da şükür. 2'nci olimpiyat
madalyam oldu. Madalyasız da dönebilirdim.
Hamd olsun, ikinci kez olimpiyat madalyası alarak
ülkeme bu gururu yaşattım. Dediğim gibi genel

olarak da iyi bir olimpiyat geçirdik" şeklinde ko-
nuştu.

Madalya alacak gücüm var

Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda altın
madalya alabilecek gücünün olduğunu ifade eden
Akgül, "Şöyle ki; 2024 Olimpiyatları'na daha 3 sene
var. 2 sene sonra olimpiyat elemeleri başlıyor. Ben
kaybettiğim müsabakada yorulmadan maçtan çık-
tım. Yani ilk defa böyle bir maç yaptım. Maçın
içinde dağıldım, konsantre olamadım. Ben oradan
çıksaydım kesinlikle şampiyon olurdum. Devam et-
meyi düşünüyorum. 2024'e kısa bir süre var. Hoca-
larımızla da görüştük. 2 sene sonra da olimpiyatın
elemeleri başlayacak. Orada altın madalya alabile-
cek gücüm, potansiyelim var. Şu an için devam
edeceğim. Kafamda hiçbir şekilde bırakmak yok.
İnşallah yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport-Tav Antalyaspor
deplasmanında 2021-22 sezonunu açacak Göztepe,
son hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yenerek hazır
bir görüntü ortaya koydu. Ndiaye ve Ege'nin golle-
riyle rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar yaklaşık
1.5 yıl sonra taraftarıyla buluşmanın da sevincini ya-
şadı. Gürsel Aksel Stadı'na gelen yaklaşık 7 bin sarı-
kırmızılı futbolsever takımlarıyla hasret giderirken,
Göztepeli oyuncular da sergiledikleri mücadelenin
ardından tribünlere umut verdi.

2 takviye yapılacak

Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Ünal Karaman
da kafasındaki ilk 11'i belirlemeye başladı. Altınordu
karşısında İrfancan- Murat, Atınç, Arslanagic, Ber-
kan, Nwobodo, Soner, Halil, Tijanic, Ndiaye ve Ja-
hovic 11 ile sahaya çıkan Karaman, hazırlık
döneminde genç futbolculara da bol bol şans verdi.
Kadrosu büyük ölçüde şekillenen Göztepe'nin trans-
fer döneminde en fazla 2 takviye daha yapacağı kay-
dedildi. Sarı-kırmızılılar hazırlık döneminde
oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde etti. Ümraniyes-
por'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Nazilli Beledi-
yespor'u 3-1, Somaspor ve Menemenspor'u 3-2,
Altınordu'yu da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Cornelius geldi gelecek
Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı forvet
oyuncusu Andreas Cornelius’un Parma ile rakamsal
uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon’a
geleceği ve transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.
Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gün-
demde yer alan ancak daha önce mali şartlarda an-
laşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres
Cornelius’da mutlu sona ulaşıyor. Daha önce iki kez
askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan
Cornelius transferinde bordo mavililerin, son aşa-
maya geldiği belirtildi. Cornelius transferini hızlı bir
şekilde sonuçlandırmak isteyen Karadeniz ekibinin
Parma ile ödeme şartlarında bazı anlaşmazlıklar ya-
şadığı ve bunun giderilmesi için görüşmelere devam
ettiği, oyuncunun kulübüne 5 milyon Euro civarın-
daki bir teklifle resmi evrakları gönderdiği öğrenildi.
Parma’nın evrakları imzalaması durumunda bu
transfer resmiyete dökülecek ve bordo mavililer gön-
dereceği özel uçak ile oyuncuyu Trabzon’a getirecek.

Yıllardır farklı takımlarda futbol oynayan Süleyman
(34) ve Bayram Olgun (31) kardeşler, ilk kez AFJET Af-
yonspor'da birlikte forma giyecek. Daha önce iki kez
rakip olarak karşı karşıya gelen Olgun kardeşler, takım
arkadaşı oldu ve AFJET Afyonspor çatısı altında bu-
luştu. Süleyman Olgun, Antalya'da yaşadıkları yıllarda
babasının desteğiyle futbolcu olmaya karar verdi. Bir
süre annesinin karşı çıktığı Süleyman Olgun, daha
sonra hayalini gerçekleştirerek futbolcu oldu. 9 yaşın-
dayken altyapıda futbola başlayan Süleyman Olgun, 19
yaşında ise ön libero mevkisinde profesyonel olarak for-

mayı sırtına geçirdi. Futbol kariyerinde 6 kulüpte forma
giyen Süleyman Olgun, kardeşi Bayram Olgun'a da
örnek oldu. Bayram Olgun da ağabeyinin yolundan gi-
derek, 10 yaşında futbola ve kaleciliğe yöneldi. 18 yaşın-
dan sonra profesyonel olan Bayram Olgun bugüne
kadar 7 farklı takımın formasını giydi. Farklı takımlarda
ayrı ayrı forma giyen Süleyman ve Bayram Olgun kar-
deşler profesyonel kariyerlerinde iki kez birbirlerine
rakip oldu. Çocukken mahalle aralarında maç yaparken
aynı takımda oynayan Olgun kardeşlerin, profesyonel
futbol yaşantılarında da aynı takımın formasını terletme
hayali ise bu sene gerçeğe dönüştü. İki kardeşin yolu
TFF 2'nci Lig ekiplerinden AFJET Afyonspor'da kesişti.
Bu yıl Afyonspor'a önce Bayram Olgun, daha sonra da
ağabeyi Süleyman Olgun transfer oldu.

Futbolcu kardeşler
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esKi eşiyle oğlu için tatile çıKtı

yağlı güreş
için geri sayım

Ragbi Lig Derneği tarafından
düzenlenen 5. Uluslararası İs-
tanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası,
7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde
27 takımın katılımıyla, Kadıköy
Belediyesi ev sahipliğinde Kala-
mış sahilinde gerçekleşti. Tür-
kiye ve yurt dışından, yedek
oyuncular ile beraber 300 Ragbi
Lig oyuncusunun katıldığı tur-
nuvada takımlar kıyasıya müca-
dele etti. Turnuva’ya Türkiye’nin
yanı sıra İran, Galler, Sırbistan,
Lübnan, Karadağ, Bulgaristan,
ve Sırbistan’dan ragbi takımları
katıldı. Turnuva’da kadınlarda
İstanbul Kadıköy Rugby takımı,

erkeklerde Lübnan Lycans
Rugby takımı birinci oldu. Tur-
nuvanın kadınlarda ikinci olan
takımı Ankara Frigler Rugby,
üçüncü İran YouTab Rugby
oldu. Erkeklerde ise Sırbis-
tan’dan Tatini Lovavi Rugby
ikinci, Kadıköy Bulls Ragbi ise
üçüncü oldu.

Birçok ülkeden 
katılan vardı

Turnuva’ya Türkiye’den Ankara
Frigler, Ankara Frigler(Kadın),
Ankara Phrygians, Bilgi Bad-
gers, Bosphorus Wolf, Bospho-
rus Wolf Cubs, Cavirova

Rhinos, Eskişehir Aqua Warri-
ors, Eskişehir Aqua Warriors
(Kadın), Eskişehir Rugby, İstan-
bul Dragons, İzmir Zaferi, Ka-
dıköy Bulls, Kadıköy Ladies
(Kadın), Pax Team(Kadın),
Pink Beaches, Red Star, The
Smurfs takımları katıldı. Bulga-
ristan’dan Lokomoth Sofia,
Galler’den British Lions,
İran’dan Sardar, Youtab ve125
Rey, Karadağ’dan Arsenal Ti-
vant, Lübnan’dan Lycans, Sır-
bistan’dan Kızılyıldız ve Tatini
takımları da turnuvanın yurtdışı
katılımcıları arasında yer aldı.
NEŞE MERT

Ali Gürbüz; Recep Kara, İsmail
Koç, Fatih Atlı ve Serhat Gökmen
gibi önemli sporcuların yarışacağı
yağlı güreşlerde dereceye giren
sporcular madalya, kupa ve çeşitli
hediyelerle ödüllendirilecek. Şile
Belediye meydanında Mehteran
Takımı gösterisi ve sporcuların
kortej yürüyüşü ile başlayacak
olan etkinlikler pek çok güreş sever
tarafından heyecanla bekleni-
yor.13 Ağustos'ta 14.'sü düzenle-
necek olan turnuva hakkında bilgi
veren Şile Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı, ata sporu olan yağlı güreş-
lerin yaşatılması ve gelecek nesil-
lere aktarılması için Şile Belediyesi
olarak her türlü gayreti gösterdik-
lerini ve geleneksel hale gelmiş
güreş turnuvasının, hem sportif
hem de kültürel değerler açısından
önemli bir yere sahip olduğunu
vurguladı. Başkan Ocaklı, Şile Be-
lediyesi olarak bu değeri yaşat-
maya devam edeceklerini belirtti.

Oyuncu Bade İşçil, 2016 yılında
yollarını ayırdığı iş insanı Malkoç
Sualp ve oğlu Azur ile birlikte tatil
yapıyor. Eski eşler, önceki gün
Bodrum'da bir araya geldi. Yalı-
kavak'taki bir plajda görüntülenen
ikiliye İşçil'in annesi Kadriye
Gündüz de eşlik etti. Uzun süre
koyu sohbete dalan Bade İşçil ile
Malkoç Sualp'in kahkahaları dik-

katlerden kaçmadı. Bir ara denize
girmek için yerinden kalkan 38
yaşındaki oyuncu, hava rüzgarlı
olduğu için kararından vazgeçe-
rek, şezlonguna yöneldi. Kendi-
sini serin sulara bırakan Malkoç
Sualp ise oğlu Azur ve arkadaş-
ları ile birlikte eğlenceli zaman ge-
çirdi. Baba-oğulun keyifli halleri
objektiflere böyle yansıdı. 

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Geleneksel Şile Yağlı
Güreşleri 13 Ağustos 2021 tarihinde, birbirinden değerli güreş sporcularını misafir et-
meye hazırlanıyor. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileye-
cek olan güreşçilerin yanı sıra baş pehlivanlar da er meydanında ter dökecekler

Kadıköy rugby yaptı
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Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği
tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj
Ragbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış sahilinde gerçekleşti

Başakşehirli kitapseverler Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne
yoğun ilgi gösterdi. Hizmete girdiği 2019 yılından bu güne
üye olan kitapseverlerin sayısı 30 bin 142'ye ulaştı. Çevre
ilçelerden de kitapseverlerin buluşma noktası olan millet 
kıraathanesi, modern kütüphanecilikte ön plana çıkıyor
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B aşakşehir Millet Kıraathanesi,
açıldığı günden bu yana hem
kitapseverlerin hem de sohbet-

lerin merkezi oldu. 14 Mart 2019'da
hizmete giren kıraathane on binlerce
kitapsevere ev ortamında keyifli vakit
geçirme imkanı sağladı. 112 bin 881
kitap kapasiteli Başakşehir Millet Kı-
raathanesi'ne kitapseverlerin ilgisi her
geçen gün arttı. Açıldığı günden bu
güne kadar Başakşehir Millet Kıraat-
hanesi'ne üye olan kitapsever sayısı
30 bin 142'ye ulaştı. Üyeler romandan
edebiyata, tarihten teknolojiye kadar
82 farklı kategoride yer alan eserler-
den yararlandı. Farklı yaş grupların-

dan üyeler en çok roman ve edebiyat
türlerini tercih etti.

İster basılı, ister sesli 
kitap hizmeti

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin
zengin kataloğunda 70 bin 124 basılı
kitap, 22 bin 455 e-kitap, 19 bin 987
sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazır-
lanmış 315 kabartmalı kitap yer 
alıyor. Başakşehir Millet Kıraathane-
si'nde bugüne kadar 95 bin 523
ödünç kitap alındı. Kıraathaneye gi-
rişlerde rezervasyon sistemine de ge-
çildi. Kıraathaneye gelmek isteyen
okurlar, online ya da kıraathane giri-
şindeki görevlilere başvurarak kaydını
gerçekleştirebiliyor. Kaydını yaptıran-

lar, doluluk oranına göre içeri alınıyor.
Kayıt işlemi, bilgisayar ve akıllı tele-
fonların yanı sıra kıraathane girişin-
deki ekranlardan kolaylıkla
yapılabiliyor. Kaydın ardından tele-
fonlara gelen karekod turnikelere oku-
tularak içeri girilebiliyor.

Pandemi kuralları titizlikle
uygulanıyor

Başakşehir Millet Kıraathanesi, ko-
rona virüs tedbirleri kapsamında ki-
tapseverlere hizmet vermeye devam
ediyor. Tedbirlerin en üst seviyede ol-
duğu kıraathanede, maskeden dezen-
fektana, masa ve sandalyelerden kitap
hijyenine kadar tüm tedbirler titizlikle
uygulanıyor.

AYNUR CİHAN

Z kuşağı yalnızlık çekiyorDijital çağa doğan nesil olarak
tanımlanan Z kuşağının, yaşamı
pandemi ile beraber değişti. Bu

dönemin kuşkusuz en büyük
özelliği gençlerin ekran başında

geçirdikleri sürenin uzaması
oldu. Araştırmalar, ekran

başında kendini daha yalnız
hisseden Z kuşağının önemli bir

bölümünün bu yalnızlık duygusu
ile daha fazla uyuyarak baş etm-

eye çalıştığını ortaya koydu

21. yüzyılın ilk nesli olarak görülen Z ku-
şağı, teknoloji ile ‘iç içe büyüdü’ denebilir.
Teknolojinin yaygınlaşması ve sosyal med-
yanın gelişimine tanık olan bu nesil bu sa-
yede bilgiye daha kolay ulaşıyor. Bu
durum, Z kuşağı bir kişiyi öğrenme süreç-
lerinde daha proaktif kılıyor. Televizyon,
bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler derken
hayatımızdaki ekranların artışı, Z kuşağın-
daki gençlerin ekran başında geçirdikleri
süreyi de uzatıyor. Bu da sosyal becerileri-
nin insan insana iletişimden öte, ekranlar
arası bir iletişime evrilmesine neden oluyor. 

Bilgi kirliliği ruhsal yorgunluk yaratıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bö-
lümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı, Z
kuşağı çocukları için bilgisayar oyunla-
rında yaratılan ortamın arkadaşlarıyla bu-
luştukları bir mecraya dönüştüğünü
söyledi. Bu kuşağın gençlerinin elektronik
aletin ekranından dünyayla iletişimdeymiş
gibi hissettiğini belirten Maçkalı, “Sosyal
izolasyonu kendi hallerinde yaşıyorlar.
Fakat pandemi sürecinde gerekli ve zo-
runlu sosyal izolasyonun bu gençlere nasıl

bir etki yarattığı da düşünülmesi gereken
bir sorun. Z kuşağı, ‘sosyal medya gençliği’
olarak görülse de bu dönemde sosyal
medya kullanımının kaygı, depresyon ve
intihar riskini arttırdığı da dikkat çekiyor
(Prowse ve ark., 2021). Pandemiyle birlikte
hayatımıza giren bir kavram olan ‘infode-
mi’nin fiziksel ve psikolojik sağlığa zararlı
olduğu Dünya Sağlık Örgütü (2020) tara-
fından ortaya konuyor. Sosyal medyanın
bilgi almak için de kullanıldığı bu dönemde
maruz kalınan bilgilerin fazlalığı ruhsal bir
yorgunluk yaratıyor” dedi. 


