
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Abdülhamid Han Sondaj

Gemisi uğurlama töreninde 
yaptığı konuşmada, “Ülkemizin
2023 hedeflerini belirlerken, 
öncelikle çözmemiz gereken 
sorunların başında enerjideki
dışa bağımlılığımızın geldiğini
gördük. Yıllarca açılıp üzeri be-

tonla kapatılan kuyuların sebep
olduğu yılgınlığı ortadan kaldır-
mak için, kendi insan gücümüzle,
kendi veri altyapımızla ve kendi
teknolojik araçlarımızla bu
süreci yürütme kararı aldık.
Şimdi varız. Denizlerde,
dünyada eşine az rastlanır bir
sondaj filosuna sahibiz” dedi.
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Bakırköy'de inşaat 
alanına minibüsle işçi

kılığında gelen baretli ve ye-
lekli hırsızlar, “Bizi patron
gönderd” diyerek beton 
dökümünde kullanılan tahta

kalıpları çaldı. Şüphelilerin in-
şaat alanındaki hırsızlık anları
ve olayın anlaşılması ile işçiler
tarafından kovalanması gü-
venlik kamerası görüntülerine
yansıdı.  I SAYFA 3
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İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

AK Parti'nin hazırladığı İBB raporun-
daki iddialara yanıt verdi. İmamoğlu,
AK Parti’nin “Vaatlerinin ancak
yüzde 5,9’unu yaptı, yüzde 83’ünü
gerçekleştiremedi, yüzde 11,1’ini ise
kısmen gerçekleştirdiği” söylemine,

“Hayır, biz yöne-
time geldiğimiz
günden beri vaat-
lerimizin yüzde
42’sini hayata ge-
çirdik. Yüzde
30’unu kısmen
gerçekleştirdik,
yüzde 28’ini ise
henüz yapama-
dık” dedi.
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Vaatlerimiz
hayata geçiyor

İDDİALARA YANIT VERDİ

GÜNlÜK SİYaSİ GazeTe

Duriç ailesinin
kederli günü!

BEYSİAD Yönetim Kurulu üyesi 
İskender Duriç'in annesi, CHP 

Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Aytekin
Duriç'in babaannesi olan Fatma Yükse-
loğlu, İhlas Marmara 1'inci Kısım 
Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle 
son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda
meclis üyesi katıldı. İmamoğlu ve Çalık,
Duriç ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.
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Esenyurt'ta ek bütçe talebinin reddine ilişkin tartışmalar sürüyor. AK Partili
Togay Çoban'ın “Kasada hala 700 milyon lira olduğu için ek bütçe talebini
reddettik” şeklindeki açıklamasına Damga aracılığıyla yanıt veren 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bunlar saçma 
sapan, mesnetsiz konuşmalar. Alenen yalan söylüyorlar. Bu kadar 
rahat yalan söyleyen başka bir grupla karşılaşmadım” dedi

Edirne'de konuşan CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,

Kur Korumalı Mevduat (KKM)
sahiplerine seslenerek; “Havadan
para kazanayım, masamda 
oturayım, elimde viski kadehi,
paramı yatırayım bankaya, 
dünyanın faizini elde edeyim.
Dolar ve faiz garantisi verilmiş,
kar garantisi verilmiş bir de
sıfır vergisiz. Bunlara izin ver-

meyiz, kimse kusura bakmasın.
Alın teri mi döktün kardeşim?
Yok. Otur orada paranı yatır,
keyfine bak, oradan faiz geliri
elde et. Dolar garantisi verilsin,
üstüne üstlük elde ettiğin faizden
vergi verme. Peki çiftçinin günahı
ne? Öbür adamın hiç riski yok.
Dünyanın parasını kazanıyor. O
paraların tamamını alacağım,
millete vereceğim” dedi. I SAYFA 7

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, AK

Parti ve MHP'lilerin reddettiği ek
bütçe talebine ilişkin Damga'ya 
konuştu. Bozkurt, “Şimdi bütçeyi
reddettiler. Oysa Meclis'in görevi
belediyenin ihtiyacı olan işlemleri
zamanında yapmak. Onların 
bütçe yapmama gibi bir yetkisi
yok. Senin önerdiğin bütçe makul

ve mantıklı mıdır bunu inceleyebi-
lirler. Ama bütçeyi onaylamak 
zorundalar. Fakat bu arkadaşlar
bütçeyi reddetti. Bakıyorsun 
merkezi hükümet bile bütçesini 
artırmış. Madem ülkede her şey
normal hükümet niye bütçeyi 
artıyor? Biz niye artıramıyoruz?
Enflasyon diye gerçek var, bunu
bile görmüyorlar” dedi.
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mecliS BÜtÇeYi ONaYlamaK zOrUNda 

AK Partili Togay Çoban'ın
önceki gün gazetemize

yaptığı “Belediyenin kasasında 
700 milyon lira para var. O yüzden
ek bütçeye ihtiyaç olmadı-
ğını gördük ve reddettik”
şeklindeki açıklamalara da
yanıt veren Bozkurt, sert
ifadeler kullandı. Bozkurt,
“Togay bey kusura bakma-
sın da saçma sapan, mes-
netsiz ve yalan konuşuyor.
Gerçek olmayan beyan-

larda bulunuyorlar. Gerçek 
olmayan bir beyanı, yalanları 
böyle anlatan başka bir
grupla karşılaşmadım.

Meclis'te 160 milyon
var dedi. 160 yok 100
küsür milyon lira var
ama o parada hacizli.
Neden hacizli?
Çünkü AKP yönetimi
zamanında borçlar
ödenmemiş” diye 
konuştu. I SAYFA 8
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ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT, DAMGA'YA KONUŞTU.
AK PARTİLİ TOGAY ÇOBAN’A YANIT VEREN BOZKURT, SERT İFADELER KULLANDI:
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İrem Sak
aşka geldi

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın NBA'de
Philadelphia 76ers forması giyen
basketbolcu Furkan Korkmaz ile

ilişkisi tam gaz devam ediyor. İlişkilerini
çok fazla göz önünde yaşamayı tercih 

etmeyen Sak ve Korkmaz, bu
sefer kural bozdu. İrem Sak,

sevgilisinin son paylaşı-
mına “Benim!” yorumunu
yaptı. Furkan Korkmaz
da Sak'a “Hatun!” sözle-
riyle karşılık verdi. Çift,

böylelikle birliktelikle-
rini sosyal medyaya
da taşımış oldu. 
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TÜKSİAD Birinci Başkan 
Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı,

ülke genelindeki temel aşurelik mal-
zeme fiyatlarının bu yıl yüzde 60 ila
yüzde 207 aralığında zamlandığını 
söyledi. Kaşıkcı, geçen yıl 200 TL’ye
kaynayan bir tencere aşurenin bu yıl
350-400 TL’ye kaynayacağının bilgisini
verdi.Kaşıkcı’nın verdiği bilgiye göre,
bu yıl en fazla zamlanan malzeme 

aşurelik buğday. Geçen yıl kilosu 6,5
TL’den satılan aşurelik buğdayın bu yıl
yüzde 207 zamlanarak 20 TL’ye ulaştı-
ğını söyleyen Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl
25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl
yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı. Geçen
yıl kilosu 45 TL olan kayısı ise, bu yıl
130 TL’ye yükseldi. Kayısıdaki bu ar-
tışta Malatya’da yaşanan don olayının
da etkili olduğu belirtiliyor” dedi.

ç
1 KilO KaYıSı Bile 130 lira!

Temel aşurelik
malzeme fiyatları 
bu yıl yüzde 60 ila

yüzde 207 aralığında
zamlandı. Tüm

Kuruyemiş Sanayici
ve İş Adamları

Derneği Başkan
Yardımcısı Yunus
Emre Kaşıkcı'nın

verdiği bilgiye göre,
geçen yıl 200 TL'ye 

kaynayan bir tencere
aşure bu yıl 350-400

TL'ye kaynayacak.

Şeytanın aklına
GELMEZ

Ankara'da konuşan
İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu, “Girilmeyen her
yere girmeye çalışıyor, her
yerde üs bölgesi yapmaya
çalışıyor ve her yerde terör
örgütlerine nefes aldırma-
maya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar.
Çıkardılar mesela; bu gece saat 01.30 
civarında Batman’da çıkardılar. Yürüyüşe 
başladılar. İHA'larımız, SİHA'larımız 
kontrol altına aldı. Saat 04.40’da 2 tane 
terörist etkisiz hale getirildi” dedi.  I SAYFA 7
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Teröre geçit
vermiyoruz

Kerbela şehitleri
için anma yaptılar

Hz. Muhammed’in torunu İmam
Hüseyin ve aile efradının Kerbela'da

katledilmesinin 1342. yıl dönümü dolay-
sıyla Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 
düzenlenen anma, Kartal Cemevi’nde 
gerçekleşti. Kartal Cemevi Vakfı Selami
Sarıtaş’a gerçekleştirilen saldırı sonrasında
Kartal Mülki idare amirlerinin katıldığı
programda birlik ve beraberlik mesajı veri-
lirken duygu dolu anlar yaşandı. I SAYFA 5
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İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürü Levent

Yazıcı, Avcılar'daki Bilim
Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.
Yazıcı, “İstanbul'da 21 bilim
sanat merkezinde 232 tane
atölyede çocuklarımıza
bilim ve sanat alanında atölyeler sunma 
imkanı oluşturduk. Önümüzdeki eğitim 
öğretim yılında 39 ilçemizde de bilim sanat
merkezlerimiz faaliyetlerini yürütecekler.
Böylece bütün öğrencilerimize bu imkanı
da yaymış olacağız” dedi.  I SAYFA 4
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İstanbul okulları 
bilim üretecek

Ekrem İmamoğlu

Küçükçekmece Garip Dede
Cemevi'ndeki Muharrem 

lokmasına katılan Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli, Alevi
vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Garip
Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen oruç
açma lokmasında konuşan Hançerli,
“Alevi-Sünni ayrımı gütmeden, 
kardeşlik içinde yaşamaya devam
edeceğiz. Hak katında oruçlarımız,
ibadetlerimiz kabul olsun” dedi.
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Oruçlarımız
kabul olsun

MUHARREM MESAJI

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 

sahildeki çalışmaları yerinde inceledi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabın-
dan paylaşım yapan Akgün, 
“Büyükçekmece Kordonboyu Sahil
Düzenleme projemizin peyzaj çalış-
malarını, ekibimle birlikte yerinde 
denetledim. Tüm şantiyelerimizde
emek veren çalışma arkadaşlarıma
kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte
Büyükçekmece için çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı. 

ç

Büyükçekmece
için çalışıyoruz

DENETİME ÇIKTI

Öncelik
şampiyonluk

Galatasaray'ın yeni transferleri
Fredrik Midtsjö, burada şampi-

yonluk yaşamak istediğini belirterek,
“Takımla birlikte şampiyonluk yaşa-
mak istiyorum. Hocamla birlikte yeni
bir deneyim yaşayacağız. Taraftar
benim için çok önemli. Tutkulu bir
taraftarımız var” dedi. I SAYFA 14
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Kuraklığın fotoğrafı!
Göçmen kuşların konak-
ladığı Riva'daki gölet 

kurudu. Göletin kurumasıyla
su altındaki canlı yaşamı sona
ererken birçok göçmen kuş 
barınacakları ve avlanacakları

habitatlarını kaybetti. Gölet 
çevresinde düzenli olarak kuş
gözlemciliği yapanlar gölete
akan su kaynaklarının çevredeki
inşaatlar sebebiyle kesildiğini
iddia ediyor. I SAYFA 4
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Bağcılar’da
özel eğİtİm 

HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
8’DE

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt



Önlenebilir kanserler arasında yer alan kolon kan-
serinin yeni tanı ve tedavi yöntemlerinde her geçen
gün önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde geli-
şen teknolojiyle birlikte tedavilerde sıklıkla kullanıl-
maya başlanan robotik cerrahi sayesinde, hastanın
iyileşme süresi kısalıyor, yaşam kalitesi yükseliyor ve
hastalığın tekrarlama riski de azalıyor. Memorial Şişli
Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. İlk-
nur Erenler Bayraktar, kolon kanserinin tedavisinde
modern cerrahi yöntemleri ve robotik cerrahi hak-
kında bilgi verdi. Kolon kanseri, sindirim sisteminin
ince bağırsaktan sonra gelen kısmı olan kalın bağır-
sakta başlayan kanser türüdür. Tipik olarak ileri yaş-
taki kişileri etkileyen kolon kanseri gençlerde de
görülebilir. Kolonun içinde oluşan polip olarak ad-
landırılan iyi huylu hücre kümeleriyle başlayan sorun
zamanla kolon kanserine dönebilir. Poliplerin kansere
dönmeden önce tespit edilip çıkarılması kolon kanse-
rini önlemeye yardımcı olmaktadır. Eğer kolon kan-
seri gelişirse cerrahi, radyasyon tedavisi, kemoterapi,
hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi gibi pek çok
tedavi süreci hastayı beklemektedir.

İşlenmiş gıdalar kanser riskini artırıyor

Her yaşta görülebilen bu kanser türünde bağırsakta
poliplerin olması, ailede kolorektal kanser hastaları-
nın bulunması, bazı genetik bozukluklar, kadınlarda
yumurtalık-meme veya kanser hikayesinin olması, iş-
lenmiş-hayvansal gıdaların çok tüketilmesi riski arttı-
ran faktörlerdir.

45 yaş üstü bireylerin taranması gerekiyor

Kolorektal kanserleri risk faktörlerini bilerek önlemek
mümkün olabilmektedir. Örneğin yaş büyük bir risk
faktörüdür. Kolorektal kanserler her yaşta görülebilir
ancak çoğu kolorektal kanser hastası 45 yaşın üzerin-
dedir. Bu nedenle 45 yaş üstü bireylerin düzenli ola-
rak tarama testlerini yaptırması hayati önem taşır.
Kolon kanseri taramasında kullanılan yöntem kolo-
noskopidir. Kolonoskopi ile tüm kalın bağırsak ince-
lenir. Polipler alınabilir, tümör veya iltihap şüpheli
alanlardan kolonoskopi ile biyopsi alınarak tanı ko-
nulabilir. 

Açıklanamayan kilo kaybını önemseyin

Kolon kanseri belirtileri hastalığın ilk evrelerinde gö-
rülmeyebilir. Belirtiler kanserin bağırsaktaki yeri ve
büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı
kolon kanseri belirtileri şöyle sıralanabilir: 
4 haftadan fazla süren kabız ya da ishal
Dışkıda kan
Karında kalıcı kramp veya gaz ağrısı
Bağırsağın tamamen boşalmadığı hissi
Zayıflık veya yorgunluk
Açıklanamayan kilo kaybı
Erkek hastalarda nedeni bilinmeyen kansızlık
Kolon kanserinde hastanın genel durumu, kanserin
evresi, kanserli bölümün bulunduğu yer değerlendire-
rek tedavi şekillenir. Cerrahi yöntemler, kemoterapi,
radyoterapi tedavide kullanılır. Hastalığın evresine
göre öncelik sırası değişir. Erken evrelerde cerrahi ile

tedaviye başlarken, daha ileri evrelerde cerrahi ön-
cesinde veya sonrasında kemoterapi ve radyote-

rapi de gerekebilir. Bazen de cerrahinin mümkün
olmadığı durumlarda semptomları hafifletmek

içinde kemoterapi ve radyoterapi kullanılır.
Radyoterapi de ameliyat öncesinde tümörü

küçültmek için kullanılır. Hedeflenen ilaç
tedavisinde de kanser hücrelerinin büyü-

mesini sağlayan mutasyonları hedef
alınır. Kemoterapiyle ya da tek başına

uygulanabilir. Bazı durumlarda pal-
yatif bakım gerekebilir. Hastaya

ilave katkı sağlar; hastanın ailesi
ve doktorlarıyla birlikte çalışır.
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H ormonların
‘orkestra şefi’
olarak tanım-

lanan tiroid bezinin,
vücutta hayati görevleri
bulunuyor. Metabolik
hızın ayarlanması, mer-
kezi sinir ve üreme sis-
teminin düzenlenmesi,
vücut fonksiyonlarının
uyum içinde çalışması
ve beden ısısının denge-
lenmesini sağlayan tiroid bezinin az ya da
çok çalışması, farklı hastalıklara yol açabili-
yor. Memorial Ataşehir Hastanesi Endokri-
noloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bölümü’nden Prof. Dr. Başak Karbek Bay-
raktar, tiroid hastalıklarıyla ilgili doğru bili-
nen yanlışlar hakkında bilgi verdi.  Yanlış!
Tiroid hastalığı ileri yaşlarda daha fazla gö-
rülmekle birlikte, her yaşta ortaya çıkabilen
bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla
daha fazla görülen tiroid hastalığı doğum-
dan itibaren her yaş grubunda ortaya 
çıkabilir. 

Tiroid hastalığı kilo aldırır

Yanlış! Tiroid hormonları metabolizma hı-
zının yanında ısı dengesi, yağ ve şeker me-
tabolizması, yağların yakılmasını da etkiler.
Tiroid fonksiyonlarında yaşanan bozukluk-
lar vücudun enerji tüketiminde değişiklik-

lere yol açarak kilo alma veya kilo vermeye
neden olabilir. Tiroidin fazla hormon üret-
mesine bağlı gelişen “Hipertiroidi" duru-
munda hastalar çok fazla yemek
yemelerine rağmen kilo alamayabilirken, ti-
roid hormonunun yetersiz salgılanmasın-
dan kaynaklanan “Hipotiroidi" durumunda
ise diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen
kilo alımı görülebilmektedir. 

Cerrahi tedavi uygulanır

Yanlış! Tiroid nodüllerinin çok küçük bir
kısmı kanser olabileceği için bütün nodül-
lere cerrahi tedavi uygulanmasına gerek
yoktur. 
İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuş-
kusu Büyük nodüllerden oluşan guatr
Çoklu nodüllerden fazla hormon salgılana-
rak hipertiroidi (zehirli guatr) durumunun
yaşanması durumunda cerrahi tedaviler
gündeme gelebilmektedir. 

Tiroid nodülleri ağrı yapar

Yanlış! Tiroid nodüllerinin büyük bir ço-
ğunluğu ağrı ya da başka bir belirti verme-
den ilerleyebilir. Çok büyük nodüller bazen
dışarıdan gözle görülebilir bir yumru oluş-
turabilir ancak büyük bir çoğunluğu rutin
muayene sırasında tesadüfen belirlenir. Ti-
roid nodülü çok büyükse yutma güçlüğü,
boğazda gıcık hissi, nefes darlığı gibi belirti-
ler yaşanabilmektedir. Kistik nodüllerde kist

içinde kanama yaşanırsa ani şişlik ve boy-
nun ön tarafında ağrı yaşanabilir. Nadir
görülen bu durum dışında tiroid nodülleri
ağrıya yol açmamaktadır. Yanlış! Her tiroid
nodülüne biyopsi yapmak gerekmemekte-
dir. Doktor muayenesi ve ultrason değer-
lendirmesinin ardından şüpheli görülen
durumlarda biyopsi yapılması gerekmekte-
dir. Yapılan ultrason incelemesinde;
Ekojenite azalması
Küçük kireçlenme odakları olarak tanımla-
nan mikrokalsifikasyon Nodülün düzensiz
sınırda ve çevre dokulara yayılması
Boyunda kuşkulu lenf bezi
Nodül içi akım yüksekliği olan durumlarda
ince uçlu iğne ile biyopsi yapılmalıdır.
Kanser ayrımını yapabilmek için tiroid ult-
rasonografisi ve eşliğinde iğne biyopsisi
altın standart incelemedir. 

İşlemler zor ve ağrılı

Yanlış! Tiroid ince iğne aspirasyonu yani ti-
roid nodül biyopsisi hastaların birçoğuna
ürkütücü gelmektedir. Ultrason eşliğinde
gerçekleştirilen ve her hangi bir ön hazırlık
gerektirmeyen ince iğne aspirasyonu basit
ve ağrısız bir işlemdir. Lokal anestezi kulla-
nıldığı için hastalar çok hafif bir ağrı hisse-
debilmektedir. Hastalar genellikle hiçbir
olumsuz etki yaşamadan işlem sonrası ev
ya da işlerine geri dönebilmektedir. Çok
ince bir iğnenin kullanıldığı işlemde şüpheli

nodülün farklı bölgelerinden örnek topla-
nabilir. Hücreler daha sonra bir patoloji uz-
manı tarafından mikroskop altında
incelenir.

Tiroid kendiliğinden geçer

Yanlış! Tiroid hastalıkları gebelerde gözlen-
diğinde, eğer tedavi edilmezse, anne ve be-
bekte ciddi sorunlar meydana
getirebilmektedir. Daha önceden tiroid has-
talığı olmayan kadınların hamilelikleri sıra-
sında gebeliğe özgü hormonal değişikliklere
bağlı olarak iyot ihtiyacı artabilmektedir.
İyot eksikliğinin hafif olduğu durumlarda
önemli bir değişiklik görülmeyebilir ancak
yoğun iyot eksikliği hem anne adayını hem
de anne karnındaki bebeği olumsuz etkile-
yebilir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında TSH
oranlarının normalin altına inmesi duru-
munda bunun gebelikle ilgili geçici durum
olup olmadığı değerlendirilmelidir. Tiroid
bezinin aşırı çalışmasına bağlı gelişen hi-
pertiroidi durumunda gebelik sırasında
aşırı yorgunluk, halsizlik, çarpıntı, terleme,
sıcağa tahammülsüzlük, titreme, aşırı sinir-
lilik, iştahın iyi olmasına rağmen her ay
alınması gereken kilonun alınamaması, ult-
rasonografi ile bebek gelişiminin iyi olma-
dığının saptanması gibi sorunlarla
karşılaşılabilir. Hipertiroidinin ayırıcı tanısı-
nın doğru yapılması gebeliğin seyri açısın-
dan hayati önem taşır.

Memorial Ataşehir
Hastanesi Endokrinoloji 
ve Metabolizma
Hastalıkları Bölümü’nden
Prof. Dr. Başak Karbek
Bayraktar, tiroid
hastalıklarıyla ilgili 
doğru bilinen yanlışlar
hakkında bilgi verdi

Tiroid hasTalığı ile 
ilgili bilinmeyenler

Yanlış! Vücutta üretilmeyen ve dışarıdan alınması gere-
ken iyot, tiroid hormonunun hammaddesidir. Vücuttaki
iyot yetersizliği, guatr olarak bilinen tiroid bezinin büyü-
mesine ya da tiroid nodülü oluşmasına neden olabil-
mektedir. Sağlıklı kişilerde günlük iyot ihtiyacı 150
mcg iken hamilelerde bu oran 250 mcg’ye kadar çı-
kabilmektedir. Son yıllarda doğal tuz adı altında iyot-
suz tuz tüketiminin ön plana çıkması nedeniyle
gerekli iyot tüketimi sağlanamamaktadır. Özellikle
çocuklarda iyot zihinsel gelişim bakımından önem
arz etmektedir. Ancak tiroid bezinin normalden
fazla çalışması yani Hipertiroidi gibi durumlarda
geçici olarak iyot alımı azaltılabilmektedir. İyot
miktarının azaltılması doktor kontrolünde 
gerçekleştirilmelidir.  

Hastalığı artırabilir

Yaşlanmayı geciktirin 
Sağlıklı kemikler güçlü
bağışıklık sistemini de be-
raberinde getiriyor. Birçok

hastalığın tedavisini destekleyen
ozon terapinin (medikal ozon teda-
visi), kas-iskelet sistemi ile ilgili has-
talıklarda ve yaşlanma ile oluşan
bazı aksaklıklarda tedavi amaçlı
kullanıldığını vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Re-
habilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Ka-
yıran, “Ozon terapi, bağışıklık
sistemi üzerinde son derece önemli
etkilere ve etkin sonuçlara sahip bir
yöntem. Ancak ozon terapinin des-
tekleyici bir tedavi olduğu unutul-
mamalı. Hastalık nedeniyle tedavi
gören bireylerin ozon terapisini bi-
rincil tedavi olarak görmemeleri ve
asıl tedavilerini ihmal etmemeleri
tedavinin başarı açısından oldukça
önemli” şeklinde konuştu. Ozon te-
rapi, çeşitli yollardan ozon gazı ya
da ozon gazına tabi tutulmuş
kanın, yeniden damar yolu ile vü-
cuda verilmesidir. Bir tedavi yön-
temi olmaktan ziyade, vücudun
tedaviye verdiği yanıtı artıran bir
yöntem olduğunu vurgulayan Ana-
dolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi
Kayıran, “Kas-iskelet sistemimize

ait pek çok sağlık probleminde kul-
lanılan ozon uygulamalarının gele-
neksek tedavilerin bir alternatifi
değil, tamamlayıcısıdır” dedi.

Radyoterapi sonrası 
uygulanabiliyor

Birçok hastalığın tedavisinde uygu-
lanan ozon terapisinin yaralarda,
yaşa bağlı gözde ortaya çıkan ma-
kula dejenerasyonu gibi hastalık-
larda, basit diş ve ağız
enfeksiyonlarında da etkin olarak
kullanıldığını söyleyen Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi
Kayıran, “Ozon, insan vücudu gibi
biyolojik ortamlarda hızla oksijene
dönüşerek orta düzeyde stres oluş-
turan bir gaz. Bu gaz bağışıklık sis-
temimizdeki antioksidan savunma
mekanizmalarında görev yapan en-
zimler ile aktive oluyor ve oluşan bu
kontrollü strese karşı bağışıklık sis-
temimiz harekete geçiyor. Yani bir
tür, ‘fizyolojik aşı’ etkisi ortaya çı-
kartarak yaşlanmayı yavaşlatıyor
diyebiliriz. Yaş ile beraber beynin
bulutlanması/sislenmesi diye bili-
nen kısa süreli unutkanlık, çevreye
ilginin azalması gibi semptomları
gidermede oldukça etkili. Ayrıca,
bağışıklık sisteminin baskılandığı

veya bozulduğu kanser tedavile-
rinde kemoterapi veya radyoterapi
tedavisi sonrasında, kronik viral
hastalıklarda, kalp-damar hastalık-
larında, romatolojik rahatsızlık-
larda da ozon tedavisi rahatlıkla
uygulanabiliyor” açıklamasında 
bulundu. 

Hastalıklarda etkili oluyor

Ortopedik hastalıkların tedavisinde
ozon tedavisinin yaygınlaştığını be-
lirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Özel-
likle halk arasında ‘yumuşak doku
romatizması’ olarak bilinen fibro-
miyalji hastalığında, hastanın kas
ağrılarının azalması, yorgunluk şi-
kayetlerinin giderilmesi ve iyilik ha-
linin uzun süreli devam etmesinde
ozon terapinin olumlu etkilerinin
olduğunu gösteren pek çok çalışma
mevcut. Ayrıca romatizmal hasta-
lıkları da kapsayan kas-iskelet sis-
temi hastalıklarında faydalı etkileri
bildiren araştırmalar da dikkat çe-
kici. Tüm bunlarla birlikte ozon uy-
gulamalarını tek başına mucizevi
bir yöntem olarak görmek yanlış
olur. Hatta ozon uygulamaları vü-
cudun tedaviye verdiği yanıtı artıran
bir yöntemdir. Bu nedenle hasta

tüm yönleri ile değerlendirilmeli,
medikal tedaviler, korunma pren-
sipleri, egzersizler, yardımcı cihazlar
gibi tedavinin diğer önemli bileşen-
leri asla ihmal edilmemeli” uyarı-
sında bulundu. 

Tedaviye göre 
uygulama şekli değişiyor

Ozon terapinin majör (damar içeri-
sine), minör (kas içerisine ozon-kan
karışımı uygulama), lokal (kas içe-
risine ozon uygulama) ve topikal
(ilacın deriye sürülmesi) şekille-
rinde uygulanabildiğini belirten
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “En
yaygın uygulama yöntemi
majördür ancak uygulama
şekli ve alınacak seans süre-
sıklığı hasta ve hastalık du-
rumuna göre değişiklik
gösterebilir. Terapinin,
mutlaka doktor kontro-
lünde, iyi bir klinik de-
ğerlendirme
sonucunda, hijyen
kurallarına uygun,
deneyimli bir ekip
tarafından yapıl-
ması önemli”
dedi. Ozon tera-

pinin yan etkisinin yok denecek
kadar az olduğunu vurgulayan Dr.
Kayıran, “Uygulama sonrası görü-
len etkiler, terapinin metot ve do-
zuna göre değişebilir ancak birçoğu
geçicidir” şeklinde konuştu.
ZEYNEP VURAL

Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, ozon terapisinin yaşlanmayı geciktirdiğini açıkladı 

Kansere karşı
çare cerrahi 

Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi
Bölümü’nden Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar,
kolon kanserinin tedavisinde modern cerrahi
yöntemleri ve robotik cerrahi hakkında bilgi verdi
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O lay,  Zuhuratbaba
Mahallesi'nde cu-
martesi günü sabah

saatlerinde meydana geldi. İd-
diaya göre, çalışmaların sür-
düğü inşaat alanına hırsızlık
yapmak için işçi kılığında gelen
baretli ve yelekli 4 kişi, plakası
alınamayan panelvan minibüs
ile malzemelerin olduğu alana
yanaştı. Şüpheliler, inşaatın
bekçisine "Bizi patron gön-
derdi" diyerek malzeme ala-

caklarını söyledi. Bekçi de du-
rumu yetkiliye haber vermek
için gittiği esnada şüpheliler
inşaat malzemelerini minibüse
doldurdu. Bekçinin haber ver-
diği yetkili personel, gelenlerin
hırsız olduğunu fark ederek
yanlarına giderken, minibüs
hızla inşaattan kaçtı. İnşaattaki
işçiler minibüsü koşarak dur-
durmaya çalışsa da başarılı
olamadı. İşçiler durumu polis
ekiplerine haber verdi. Olay ye-

rine gelen polis ekipleri, işçiler-
den şüpheliler hakkında bilgi
alarak kaçtıkları istikamette
geniş çaplı çalışma başlattı. 
Ayrıca, polis ekipleri inşaat
alanının güvenlik kamera 
görüntülerini de inceleme 
altına aldı.

Bizi patron gönderdi!

İnşaatın bekçisi Eşref Tektaş,
"Sabah 06.40 sıralarında bu-
raya gelerek arkadaşa, 'Bizi

patron gönderdi' demiş. Bekçi
de yetkilinin yanına gitmiş,
bunlar bu sırada malzemeleri
yüklemişler. Arkadaş 'Bunlar
hırsız, bu saatte işçi gelmez'
demiş. Bu sırada malzemeleri
almışlar, kaçmışlar. Baret var,
yelek var, üzerlerinde maskeleri
varmış. Çaldıkları malzeme
kolon yapımında kullanılan
tahtadır, 15 adet çalmışlar.
Farkına varmışlar ama bunlar
kaçmışlar" dedi. DHA

OLAy, Cuma günü Kartal ilçesi
Orhantepe Mahallesi Seheryeli
Sokak üzerinde meydana geldi.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı
ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş,
bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2
kişi tarafından uğradığı saldırıda darp
edildi. Saldırının ardından polis şüphelile-
rin yakalanması için çalışma başlatırken İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş'ı
evinde ziyaret etti.  Edinilen bilgiye göre ko-
nuyla ilgili başlatılan incelemede olayı ger-

çekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30)
olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y'yi
yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin
ifadesine başvurdu. A.Y.'nin verdiği ifade-
nin ardından soruşturmayı derinleştiren
polis, saldırıyı Sarıtaş'la aynı derneğe üye
olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu be-
lirlenen N.D.'nin azmettirdiği ortaya çı-
kardı. N.D., Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi
için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi.
Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye
giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.'nin is-

teği üzerine S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı
verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından
azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yatak-
lık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S.
(35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve
R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı. Şüpheliler em-
niyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren diğer
şüpheli S.G.'nin yakalanması için çalışma-
lar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alı-
nan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı
olduğu kaydedildi.  DHA

Saldırganlar yakayı ele verdiAlevi Vakıfları 
Federasyonu İkinci Başkanı

ve Kartal Cemevi Başkanı
Selami Sarıtaş'a saldırıyla

ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Saldırıyı, Sarıtaş ile

husumeti bulunduğu
belirlenen Alevi Derneği

Kurulu üyesi N.D'nin
azmettirdiği ortaya

çıktı.Şüpheliler emniyetteki
işlemlerinin ardından

adliyeye sevk edild

Bakırköy'de inşaat alanına minibüsle işçi kılığında gelen 
baretli ve yelekli hırsızlar, "Bizi patron gönderdi" diyerek beton
dökümünde kullanılan tahta kalıpları çaldı. Şüphelilerin inşaat
alanındaki hırsızlık anları ve olayın anlaşılması ile işçiler 
tarafından kovalanması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

İnşaat alanındaki hırsızlık anları güvenlik
kamera görüntülerine saniye saniye yan-
sıdı. Görüntülerde inşaat alanına panelvan
minibüs ile gelen şüpheliler aracın arka ka-
pılarını açıyor. Bu sırada şüphelilerden biri
aracın arkasında dururken diğerinin de in-
şaat alanındaki işçi ile konuştuğu ve yerdeki
hortumla aracı yıkadığı görülüyor. Görüntü-
lerin devamında ise şüphelilerden biri, işçi
ile konuştuktan sonra diğer çalışanların gel-
diğini fark ederek minibüsle inşaattan uzak-
laşıyor. İşçilerden birinin ise hırsızları sopa
ile kovaladığı görülüyor.

Kameralar kaydetti
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aklına
gelmez
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Şeytanın
aklına
gelmez

Şeytanın
aklına
gelmez

Şeytanın
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Esenyurt'ta, kamyonetle geldikleri iş yerinden döşek çalarken mal sahibine yakalandıkları
iddia edilen şüpheliler kavga çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

OLAy, 6 Ağustos Cumartesi
günü Mehterçeşme Mahalle-
si'nde bulunan bir züccaciyede

yaşandı. Biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle
geldikleri iş yerinin, dışarıda bulunan döşek-
lerini araca yüklemeye başladı. Komşu iş
yerinin sahipleri, kendi malları gibi yükleme
yapan şüphelileri görünce dışarı çıkıp, ne
yaptıklarını sordu. Bu sırada kamyon kasa-
sındaki malları gören iş yeri sahipleri, hırsız-
lara engel olmak istedi. Hırsızlık şüphelileri
ile mal sahibi arasında tartışma çıktı. Mal

sahibinin üzerine yürüyen şüpheliler, kam-
yona binip gitmek istedi. Çevredekilerin de
yardımıyla çalınan ürünleri geri alan mal sa-
hibi, şüphelilerin gitmesine izin verdi. İş yeri
sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken,
yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlığı fark edip müdahale eden İbrahim
Yıldırım, "Kamyonetle buraya geldiler. Kasa
tarafını buraya doğru çevirdi. İçeride de bir
tane çocuk var. Çocuk malları patır patır
içeriye atmaya başladı. Ben de görünce mü-
dahale ettim. Malları ellerinden aldık. Bu ilk

sefer değil, hep olu-
yor" ifadelerini kul-
landı.

Böyle mal ben
yükledim

Hırsızlık girişiminin
olduğu iş yerinin sahibi Mahmut Gürbüz,
"Esenyurt'ta 3-4 mağazamız var. Sürekli hır-
sızlarla karşı karşıyayız. Yakaladığımız tak-
dirde can güvenliğimiz ile tehdit ediliyoruz.
Bıçak çekiyorlar. Ben burada 6 yıldır esna-

fım, aracımı hiçbir zaman böyle yanaştırıp,
böyle mal yüklemedim. Adamlar gönül ra-
hatlığı ile mallarımı yüklemeye başlamışlar.
Yakaladığımız zaman da benim elemanla-
rıma bıçak ve sopa gösteriyorlar. O gün per-
sonelimiz yakalamamış olsa, bütün

Hem suçlular hem güçlü

Kahveye silahlı saldırı
Sultangazi'de kahvede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı 
hastaneye kaldırılırken, saldırı ile ilgili çalışma yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

OLAy, İsmetpaşa Mahallesi
85. Sokak'ta saat 23.00 sı-
ralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen
kişi ya da kişiler, sokaktaki kahveye
gelerek içeride bulunan E.Ç. ile tar-
tıştı. Tartışmanın ardından çıkan kav-
gada, E.Ç. silahla vuruldu. E.Ç.
açılan ateş sonucu bacağından yara-
lanırken, şüpheliler olay yerinden
kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri, bacağından
yaralanan E. Ç.'ye ilk müdahaleyi ya-

parak en yakın hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de olay yerinde detaylı
inceleme yaptı. Kahvenin güvenlik ka-
mera görüntüleri ise incelemeye
alındı. Polis ekipleri çevreden aldığı
bilgiler doğrultusunda olay sonrası
kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa
sürede tespit etti. Ekipler, olaya karış-
tıkları belirtilen 3 şüpheliyi kısa süre
sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulan-
mak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi 
sürüyor.  DHA

Katlanır plaka kurnazlığı
Tuzla'da cip sürücüsü, otoyolda geçiş
ücreti ödememek için taktırdığı katlanır
plaka sistemiyle plakasını gizledi. 
O anlar başka bir sürücü tarafından cep
telefonu kamerasıyla kaydedildi

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş
ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler
yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez,

çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanır-
ken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle gö-
rüldü. Tuzla mevkiinde seyir halindeki cip sürücü,
ücretli otoyola girdiğinde katlanır sistemle plakasını
gizlediği görüldü. Çevredeki sürücüler tarafından cep
telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal
medyada paylaşıldı. Gizli plaka, elektrikli plaka ya da
kumandalı plaka adlarıyla internette satışı yapılan
plakaların fiyatları bin 500 lira ile 3 bin lira arasında
değişiyor.

Hayalet hırsızlık 
AVCILAr'dA park halindeki otomobi-
lin hayalet göstergesi, bir araçla gelen
kimliği belirsiz kişiler tarafından 70 sa-

niyede çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı.Hırsızlık olayı önceki
gün saat 07.00 sıralarında Merkez Mahallesi Re-
şitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçla
gelen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki lüks
otomobili gözlerine kestirip, birkaç saniye dur-
duktan sonra gidip geri döndü. İçinde bulunduğu
otomobilden uzanan yüzü cerrahi maskeli, ba-
şında kapüşon bulunan kişi, sürücü tarafındaki
camı kırıp içeri girdi. Şüpheli, piyasa değeri orta-
lama 70 bin TL olan hayalet göstergeyi söküp
çalarak, aracına döndü. 70 saniye süren hırsızlık
güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Avcı-
lar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yaka-
lanabilmesi için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi
bacağından vurdu

AtAşehir'de otomobil sürücüsü Erol
Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürü-
cüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağın-

dan yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Ağus-
tos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü
Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse
arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü
arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan
sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını ala-
rak yeniden geldi. Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla
bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağın-
dan yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi al-
tına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i
yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  DHA
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Y
ıl 1915… 8 Ağustos’ta,  Anafartalar
ve Kocaçimen bölgelerini içine alan
bir komutanlık oluşturulur ve komu-

tanlığına Albay Feyzi (Önay) Bey getirilir.
Ancak Albay Feyzi Bey, o gün yapılması iste-
nen taarruzu, birliklerin yorgun olduğunu ge-
rekçe göstererek bir gün sonraya bırakmak
düşüncesindedir. Bunun üzerine aynı gün,
atanmasını takiben komutadan alınır. Yine
aynı gün İngilizler sabah Conkbayırı’na şid-
detli topçu ateşiyle taarruza geçerler. Conk-
bayırı tepesi İngilizlerin eline geçer. Durum,
bölgedeki 9. Tümen kuvvetleri için kritik bir
hal almıştır. 

Mustafa Kemal, 5. Ordu Komutanı Liman
von Sanders’in ikaz edilmesi için, telefonda
Esat Paşa ile görüşür ve şöyle der: “Conkba-
yırı’ ndaki durumun henüz önemli ve nazik ol-
duğu anlaşılıyor. Bu hususta Ordu
Komutanı’nın ciddi surette dikkatini çekmeye
aracı olmanızı, memleketin selameti adına di-
lerim.” Bunun üzerine, Sanders adına Kur-
may Başkanı Albay Kâzım (İnanç) Bey,
Mustafa Kemal’i telefon başına çağırtır ve va-
ziyeti nasıl gördüğünü sorar. Mustafa Ke-
mal’in tarihe yön verecek ünlü cevabı; “Bütün
mevcut kuvvetlerin komutam altına verilme-
sinden başka çare kalmamıştır.” şeklinde ola-
caktır.  Bunun üzerine, 5. Ordu Kurmay
Başkanı; “Çok gelmez mi?” diyecek, Mustafa
Kemal de; “Az gelir!” karşılığını verecektir.

8 Ağustos akşam saatlerinde, Mustafa
Kemal, 5. Ordu Komutanı Liman von San-
ders’in emriyle “Anafartalar Grubu Komu-
tanlığı” na getirilir. Mustafa Kemal gece
yarısı, Anafartalar Grubu Karargâhı’nın
mevki olan Çamlıtekke’ye varır; dere, karan-
lık içindedir. Binbaşı Willmer’in çadırına gel-

diğinde ise karargâhın Gümbürdekbayırı ci-
varında bir dereye taşındığını öğrenir. So-
nunda karargâha ulaşırlar; subaylar
beklemektedir. Mustafa Kemal durumu sorar
ancak kıtalarla ilgili aydınlatıcı cevap ala-
maz; düşman hakkında da bilgi yoktur. Mus-
tafa Kemal; taarruz sırasında gerekli olacak
sağlık hizmetleri, beslenme ve haberleşme
konularında acil önlemler alınması için biz-
zat uğraşmaya başlar. 

9 Ağustos sabah saat 04.00… Avcı hat-
ları fundalıklı sırtlardan sessizce ovaya doğru
inmeye başlar. Anafartalar bölgesine düşman
taarruzu da başlamıştır. Bu, “Birinci Anafar-
talar Muharebesi” dir. 7. ve 12. Tümenler;
sabaha karşı başlayan, piyade ve topçu birlik-
leriyle durmaksızın süren bu taarruzun
önünü keser ve düşman, çıkarma yaptığı kıyı-
lara geri itilir. Mustafa Kemal, askerimizin
karşı taarruzunu Anafartalar bölgesinin bir
tepesinden yönetmiştir. Askerimiz yorgundur.
10 Ağustos’ta her iki taraf tekrar taarruz
edecektir. Mustafa Kemal, iki tümen komuta-
nına telefonla ortak bir emir verir: “Bu gece
Conkbayırı’nda kendilerinden büyük faaliyet
talep edeceğim iki piyade alayı için orada bu-
lunan kıtalar vasıtasıyla hiç olmazsa sıcak
bir çorba hazırlatmaya imkân bulmanız çok
uygun olur.” 

Mustafa Kemal akşamüzeri Conkbayırı
bölgesine hareket eder. Çamlıtekke’de,
Liman von Sanders ile görüşür. Mustafa Ke-
mal’e göre; taarruz Conkbayırı’ndan yapıl-
malı ve taarruzu, başında bulunarak bizzat
kendisi idare etmelidir. Sanders şöyle
der: “Harekâtın sorumluluğunu kabul eden
sizsiniz. Katiyen kararlarınız üzerinde tesir
yapmak istemem.” Mustafa Kemal oradan

8. Tümen Karargâhı’na geçecek, son durumu
gözlemleyecek ve 10 Ağustos sabahı tan yeri-
nin ağarmasıyla birlikte taarruz için bütün
hazırlıkların yapılması emriniverecektir.

10 Ağustos sabahı… Mustafa Kemal, 8
Ağustos’ta İngilizlerin eline geçen kilit nokta
Conkbayırı’na baskın bir taarruz yapılmasına
karar verir. Diğer yandan, 8. Tümen Komu-
tanı ve Kurmay Başkanı, “yorgun tek bir
alayla taarruz edilemeyeceğini, beklemeleri
gerektiğini” anlatırlar. Mustafa Kemal, on-
ları dinleyip hak verse de “zaman yitirmeden
yapılacak bir taarruzun başarıya ulaşaca-
ğına” inanmaktadır. Bunu şöyle
açıklar: “Bazı kanaatler vardır ki onların
hesap ve mantıkla izahı çok zordur. Özellikle
muharebenin kanlı ve ateşli safhasındaki duy-
gulardan doğan kanaatler… Tabi ki her ka-
naat ve karar, içinde bulunulan durumu ve
şartları incelemek ve bu incelemenin neticele-
rini sezmek ve değerlendirmek sayesinde
doğar.”

Saat 04.30’dur. Mustafa Kemal şöyle
seslenir komutasındaki kuvvetlere: “Asker-
ler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceği-
mize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele
etmeyin. Evvelâ ben ileri gideyim. Siz, ben
kırbacımla işaret verdiğim zaman hep 
birden atılırsınız!”

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa 
Kemal’in, büyük bir cesaret ve sorumluluk
örneği olarak önce kendini ortaya atması,
süngü takmış olan askerlerimizde büyük bir
heyecan yaratacak ve işaret üzerine siperle-
rinden fırlayıp karşı siperlere gireceklerdir.
Bu baskın “ileri atılma” tarifsiz ve amansız
bir süngü savaşıdır. Mustafa Kemal bu du-

rumu şöyle anlatır: “Düşman silah kullan-
maya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahra-
manca mücadele neticesinde, ilk hatta
bulunan düşman tümüyle imha edildi.”
Düşman dört saat içinde Conkbayırı’ndan
tamamen atılacak, Şahinsırt’ın en yüksek
tepesi de ele geçirilecektir. Conkbayırı Mu-
harebesi kazanılmıştır.

Bu büyük muharebede Mustafa
Kemal ölümle yüz yüze gelir; kalbini hedef
alan bir şarapnel parçası göğüs cebindeki
saati parçalayarak geri döner. 64. Alay Ko-
mutanı Yarbay Servet (Yurdatapan), şid-
detli topçu atışı başladığı sırada, Mustafa 
Kemal’in, elini birden göğsüne götürdüğünü
görecek ancak Mustafa Kemal parmağını 
ağzına götürerek ve başını, kaşlarını yuka-
rıya kaldırarak ona sessiz olmasını işaret 
edecektir.

Mustafa Kemal bir emirle, başarı ile so-
nuçlanan taarruzu durdurur ve Anafartalar
Grubu Karargâhı’na döner. Kanlı muhare-
belerle geçen beş günün sonunda İngiliz
Kuvvetleri Komutanı General
Hamilton, “Türkler ancak bizi Conkbayı-
rı’ndan atmak suretiyle görevlerini yapa-
caklarını anladılar ve öyle
yaptılar.” diyecek ve tarihe şu notu düşe-
cektir: “Bu boğuşmayı yazı ile anlatmak
mümkün değildir.” 6-10 Ağustos muhare-
belerinde yani sadece beş günde iki tarafın
toplam kaybı 45 bin olarak verilmektedir.
20 bin askerimizin şehit düştüğü kayıtlara
geçmiştir. 107. yılında Conkbayırı şehitleri-
mizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz,
ruhları şâd olsun…

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti top-
rakları üzerinde yaşayan Türk milletinin
her bireyi mevcudiyetini; Çanakkale’de ve
de istiklâl Harbi’nde, vatanın herhangi bir
köşesinde şehit düşmüş, gazi olmuş insanı-
mıza; kadınımıza-erkeğimize, gencimize-
yaşlımıza borçludur. 

Cumhuriyet tarihimiz, “Milli Eğitim”

sistemimizde ayrıntılı olarak işlenmeli,
genç kuşaklarımız, nasıl bir emsalsiz müca-
dele ile Devlet’imizin kurulduğunu öğren-
meli ve özümsemelidir. Bunun sağlanması
için de Atatürk Cumhuriyeti’nin kuruluş
felsefesine inanan, çağı okuyabilen, 
“sıcak bir çorba” nın önemini bilen yöneti-
cilerin iş başına gelmesi/getirilmesi elzem-
dir. Atatürk’ün düşünce yapısını, ilkelerini,
hedeflerini bilen gençlerin yetiştirilmesi el-
zemdir. Çünkü Türkiye’yi zihniyet olarak
yüz yıl öncesine götürmeye çalışan mevcut
iktidarın Atatürk Cumhuriyeti ile uzaktan
yakından ilgisi olmadığı açıktır; “millî ve
yerli” söylemleri algı yaratmak için kulla-
nılmaktadır. Örneğin; iktidar ailesinin fert-
lerinin başında olduğu din referanslı
vakıflarla protokol imzalamak, ortak proje-
ler geliştirmek “Millî Eğitim” in işi midir?
Üstelik de Danıştay, MEB ile vakıfların
yaptığı bu protokollerin “Türk milli eğitimi-
nin temel ilke ve kurallarına aykırı 
olduğu” konusunda karar almışken…

Devlet’imizin kurucusu ve 5 Ağustos’ta
101. yılını kutladığımız “Başkomutanlık”
unvanı sahibi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aşağıdaki cümleleri onun temel
hedefini açıkça vermektedir. Şöyle der:

“Efendiler, asırlardan beri Türkiye’yi
idare edenler çok şeyler düşünmüşlerdir.
Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir:
Türkiye’yi… Bu düşüncesizlik yüzünden
Türk vatanının, Türk milletinin duçar ol-
duğu zararları ancak bir tarzda telâfi ede-
biliriz: O da Türkiye’de Türkiye’den 
başka bir şey düşünmemek…”

Bu sözlerdeki yüksek şuur; vatanını
seven, gelecek kuşaklar için sorumlu 
hisseden her bireyin de hedefi olmalıdır.

Not: Conkbayırı Muharebesi ile ilgili 
anlatım için kapsamlı iki çalışmadan 
yararlanılmıştır: Prof. Dr. Utkan Kocatürk,
Kaynakçalı Atatürk Günlüğü …  
Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi.

10 Ağustos, Conkbayırı; 
“Hiç olmazsa sıcak bir çorba”

Türkiye ve İstanbul coğrafi konumu se-
bebiyle sıcak iklimlere göç eden leylek, kır-
langıç ve diğer kuşların yol haritasında

bulunuyor. Göçmen kuşlar yolcukları esnasında din-
lenecek ve avlanabilecekleri bir yaşam alanı arıyor.
Yaklaşık 281 kuş türüne ev sahipliği yapan Riva'daki
gölet ise bir ay öncesine kadar göçmen kuşların uğrak
noktasıydı. Kuş gözlemcilerinin iddiasına göre çevre-
deki inşaatlar sebebiyle göleti besleyen su kaynakları
engellendi ve gölet susuz kaldı. Göletin susuz kalma-
sın sebebiyle balıklar yok olurken, göçmen kuşlar av-
lanamadıklarından dolayı rotalarını değiştiriyor. Kuş
gözlemcileri yoğun göç döneminin eylül ayında başla-
yacağını, göl kurak şekilde kalırsa kuşların bir daha
gelmeyeceklerini ifade ediyor. İBB ve Beykoz Beledi-
yesi gölet ile ilgili çalışmaları olmadığını belirtti.

Su yolları kesildi 

Kuş gözlemcisi Haldun Savaş yaklaşık 20 yıldır Ri-
va'ya geldiğini söyleyerek, "En çok fotoğraf çektiğim
ve kuş gözlediğimiz yer burası. Şu anda arkada gör-
düğünüz gölet yaklaşık 10 yıl önce oluştu ve birçok
kuşa ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar gelip burada
ürüyorlar ama şu anda gördüğünüz gibi maalesef ku-
rumuş durumda. Ben ilk defa bu kadar kuruduğunu
görüyorum. Şu anda kurak bir mevsimdeyiz nor-
malde az su olur ama bu kadar kuruduğunu hiç gör-
medim. Bunun sebebi de büyük ihtimalle burayı
besleyen su yolların kesilmiş olması. Bir sürü inşaatlar
yapılıyor onların atık suları borularla başka yerlere ve-
rildi. Bu durumda birçok kuş şu anda gelemiyor.
Özellikle göç döneminde buraya birçok kuş beslen-
mek için iniyor ve bu göletten faydalanıyorlar. Göç
mevsimi başlayacak. Ağustos ayındayız ve eylül ayı
göç mevsimini en yoğun olduğu zaman. Göl bu şe-
kilde kurursa bir sürü kuş bir daha gelemeyecek ve uğ-
rayamayacak. Habitatlarından olacaklar. Buraya
genelde balıkçılar ve diğer su kuşları geliyorlar. Bu-
rada besleniyorlar. Bir kısmı ürüyor, bir kısmı beslenip
yollarına devam ediyorlar" dedi.

Kuraklığın fotoğrafı!

Istanbul okullarI 
bIlIm uretecek

M illi Eğitim Bakanlığı tarafından
bu yıl ilk defa başlatılan Bilim
Sanat Merkezi (BILSEM) Yaz

Okulu Destekleme ve Yetiştirme kursla-
rında 2'nci sınıftan başlayarak 12'nci sınıfa
kadar öğrenim gören öğrenciler atölye
programlarında eğitim almaya devam edi-
yor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Le-
vent Yazıcı, Avcılar'da bulunan Bilim
Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada atöl-
yelerde öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı,
yaz okullarının öğrencilerinin tatilini daha
etkili ve verimli geçirmelerine katkı sundu-
ğunu dile getirdi.  

Yaz tatili verimli geçecek

Levent Yazıcı yaptığı açıklamada, "Milli
Eğitim Bakanlığımız Türkiye'de bütün il-
lerde bilim sanat merkezlerinde yaz okulla-
rını ilk defa çok etkin bir şekilde devreye
soktu. İstanbul'da da biz de 21 bilim sanat
merkezinde 232 tane atölyede çocukları-
mıza bilim ve sanat alanında atölyeler
sunma imkanı oluşturduk. Milli Eğitim
Bakanlığımızın aslında bu yaptığı çalışma
öğrencilerimizin bilim ve sanatla buluşma-
larını temin eden, sanata ilişkin yatkınlıkla-
rını büyüten, bilimle ilgili meraklarını
ateşleyen, düşüncelerini geliştiren çok
önemli bir etkinliktir. Bir yandan da tabii
yaz tatilini çok daha etkili ve verimli geçir-
melerini sağlayacak bir çalışma oldu" diye
konuştu.  

Çok yönlü gelişme imkanı
sunuyor

Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımız 
Türkiye'deki bütün illerden farklı şekillerde
öğrencilerimiz yaz tatillerini geçirdikleri
noktalarda, yerleşim yerlerinde de bilim
sanat merkezlerinden yararlanma imkan-
ları buldular. Sadece aslında öğrencileri-
miz değil, öğretmenlerimiz de tatilde
bulundukları bilim sanat merkezlerinde de
görev alma imkanı buldular. Yani bu hare-
ketliliği Türkiye genelinde çok iyi bir şe-
kilde oluşturmaya gayret ettik. Milli Eğitim
Bakanlığımızın burada açtığı belki bilim
sanat merkezinin atölyeleri de sizler de
gördünüz. Öğrencilerimiz için çok yönlü
gelişme imkanları sunuyor. Sadece bilim
sanat merkezi öğrencileri yararlanmıyor"
dedi. 

Bütün ilçelerde yaygınlaştı 

Yalnızca BILSEM öğrencilerinin değil,
tüm öğrencilerin merkezlerden yararlan-

dıklarını belirten Yazıcı, "Var olan bütün
öğrencilerimiz ilkokuldan, ortaokuldan
farklı düzeylerde öğrencilerimiz bilim,
sanat merkezine devam edebilecekleri atöl-
yeler için yararlanma imkanları buldular.
Hatta burada yaklaşık 120 öğrencimiz ya-
rarlanıyor. Bunların 80 tanesi farklı okul-
larda hiç BILSEM öğrencisi olmayan
öğrencilerimiz. Onlar da BILSEM'le ta-
nışma imkanı buldular. Bilim Sanat Mer-
kezi'nin imkanlarından yararlanma imkanı
buldular. Ben bu çalışmanın öğrencileri-
miz ve velilerimiz açısından çok verimli ol-
duğunu düşünüyorum. Ben Bilim Sanat
Merkezi'nde çalışan, emek veren bütün öğ-
retmenlerimizi, başta kurum yöneticileri-
mizi tebrik ediyorum. İl düzeyinde bu 21
bilim sanat merkezimizin yanı sıra Milli
Eğitim Bakanlığımız bütün ilçelerimizde
de bilim sanat merkezlerimizi yaygınlaş-
tırdı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında
39 ilçemizde de bilim sanat merkezlerimiz
faaliyetlerini yürütecekler. Böylece bütün
öğrencilerimize bu imkanı da yaymış ola-
cağız" ifadelerini kullandı. DHA

Göçmen kuşların konakladığı Riva'daki
gölet kurudu. Göletin kurumasıyla su
altındaki canlı yaşamı sona ererken birçok
göçmen kuş barınacakları ve avlanacakları
habitatlarını kaybetti. Gölet çevresinde
düzenli olarak kuş gözlemciliği yapanlar
gölete akan su kaynaklarının çevredeki
inşaatlar sebebiyle kesildiğini iddia ediyor
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cananmurtezaoglu@gmail.com

Canan Murtezaoğlu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar'daki Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Yazıcı, 
“İstanbul'da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim ve sanat alanında atölye-
ler sunma imkanı oluşturduk. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 39 ilçemizde de bilim sanat merkezle-
rimiz faaliyetlerini yürütecekler. Böylece bütün öğrencilerimize bu imkanı da yaymış olacağız” dedi

Kendilerini
geliştiriyorlar
12 yaşındaki Meryem Azra Yağcı,
"Resimle ilgilenmeyi seviyorum.
Bunun dışında gitarla ilgileniyorum.
Vakit burada çok güzel geçiyor.
Perspektif resimler çiziyoruz. Resim
güzel giderse, ressam olabilirim.
Yaz burada güzel geçiyor" dedi.
Hatice Elif Kaymaksız da, "Yaz tati-
lim burada çok mutlu geçiyor. Bu-
rada olmaktan çok mutluyum. Aynı
zamanda burada kendimi geliştire-
biliyorum. Yepyeni oyunlar öğrene-
biliyorum. Satrançta iyi değildim
ama kendimi çok daha geliştirdim.
Yakında mangala ve diğer oyunlara
da geçeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Cemevinde
kardeşlik
mesajları

Programda konuşan
Meclis Başkanı Mustafa
Şentop, "Mezhep çatış-

maları ve etnik farklılıklar üzerin-
den güç devşirmeye çalışanlar ve
ateşle oynayanlar Türkiye'nin, hala
eski Türkiye olduğunu zannediyor-
lar. Kardeşliğimizi bozup nifak çı-
kartarak Türkiye'ye zarar
vereceğini zanneden zavallıların
yakasına, bu devletin yapışacağına
ve suçluların yakalanacağına inan-
cım tamdır. Kalbimizdeki vatan ve
millet sevgisinin yapıştıramayacağı
hiçbir ayrılık, iyileştiremeyeceği hiç-
bir yara yoktur. Tekrar sizler nez-
dinde ülkemizdeki bütün Alevi
Bektaşi derneklerimizin cemevleri-
mizin mensuplarına geçmiş olsun
dileklerimi iletmek istiyorum" dedi. 

İnsan olmak önemlidir

Şentop, "Bugün On Muharrem ve
hepimiz; adaletin, hakkın ve cesa-
retin timsali Hüseyin'iz. Bugün Hz.
Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği
on günlük ıstıraba hürmeten oruç
tutan, iftar sofrasında hemhal
olan, aşurelerini ve lokmalarını pi-
şiren ve paylaşan bütün kardeşle-
rime bereket ve iki cihan saadeti
diliyorum. Kerbela hatırasına; aşu-
renin bir kısmını tuzlayıp Hüse-
yin'in yasını, bir kısmını tatlandırıp
Ehlibeyt soyunu devam ettiren
Zeynel Abidin'in kurtuluşunu kut-
layan ve kestikleri kurbanlarla fa-
kirlere infak eden ve matemin
bitimini yâd eden kardeşlerimin
hem sofraları hem hayatları bere-
ketle dolsun! On Muharrem'de
hem hüznü hem de umudu yeşer-
ten, 'Alevi-Bektaşi ve Sünni' ayrımı
gözetmeden aynı sofraları payla-
şan kardeşlerime canı gönülden te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
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Üsküdar aşure dağıttı

Beyaz baston 
G örme engellilerin bağımsız hareket edebilmesini

sağlayan araca Beyaz Baston denir. Bunu biliyor-
dum ancak açıkça söylemek gerekirse çokta öyle

içeriğine, önemine ve işlevine eğilmemiştim. 
Geçtiğimiz günlerde yine ayda en az bir iki defa uğradı-

ğım, her uğradığımda pozitif enerji ile dolduğum, merkezi
Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan Görme
Özürlüler Derneği’ne gittim. 

Her gittiğimde gelenleri pozitif ses tonu ve gülen yü-
züyle karşılayan dernek sekreteri Gülşen Hanıma zaman
zaman ‘sus’ işareti yapar, beni ses tonumdan tanıyan ço-
ğunluğu görme engelli olan yönetim kurulu üyelerine se-
simi değiştirerek, ‘Merhabalar, nasılsınız vs’ gibi sorular
sorar, sohbet etmeye başlarım. Açıkçası bilgileri, birikim-
leri ve olaylara hakimiyetleri karşısında çoğu zaman şaş-
kınlık yaşasam da, iyi niyetleri, pozitiflikleri ve nasıl iyilik
yapabiliriz düşünceleriyle bir müddet sonra ses tonumu
ayarlayamaz kendime dönerim. 

Ve birden Gözder Başkan Yardımcısı Oğuz Taşde-
mir’den, “Aaaa Bakırköy’ün en güzel gazetecisiymiş bizi
kandırmış” diye bir ses yükselir, şahsıma yaptığı iltifata
da, “Hem görmüyorsun, hem de yalan söylüyorsun” diye
cevap verir, ardından kahkahalarla sohbetimize devam
ederiz. 

Örneğin Dernek Başkanı Ali Varlık’ın bilgi birikimi,
olaylara hakimiyeti ve çözüm önerileriyle yaklaşımı beni
her zaman etkilemiştir. 

Bir diğer örnekte Dernek Onursal Başkanı Mustafa Er-
can’ın gördüğü dünyada görmeyenler için çalışma azmi,
olaylara yaklaşımı, yardım alan bir dernekken şimdilerde
yardım eden ve engelli vatandaşların eğitimleri için çözüm
odaklı projeleri beni derinden etkiler. 

Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde uğradığım Görme
Özürlüler Derneği’nin bir süredir takip ettiğim Beyaz Bas-
ton Kampanyası ile ilgili konuştuk biraz ve gerçekten
Beyaz Baston hakkında ne kadar az şey bildiğimizi öğren-
miş oldum. 

Örneğin görme engellilerin başkasının yardımı olmaksı-
zın kendi başlarına yürüyebilmesi için kullandığı Beyaz
Baston’un, düzgün zeminde sola sağa kaydırılarak, pü-
rüzlü zeminde ise yerden kaldırılıp sağa sola dokundurula-
rak kullanıldığını, merdiven çıkış/inişleri için ya da yere
düşürülen bir cismi bulmak amacıyla özel teknikler gelişti-
rildiğini ve Beyaz Baston’un kullanıcısının boyuna göre çe-
şitli uzunluklarda üretildiğini öğrendim. 

Dolayısı ile beyaz Baston kullanma eğitiminin ne denli
önemli ve gerekli olduğunu da böylece kavramış oldum.
Mustafa Ercan, “Edirne’den Kars’a kadar hiçbir görme
engellimiz bastonsuz kalmasın diye bu kampanyayı başlat-
tık” dedi ve geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Darende ilçe-
sinde İl Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları ortak bir
proje kapsamında görme engelli gazilere bastonlarını ulaş-
tırdıklarını söyledi. 

Yine geçtiğimiz haftalarda Görme Engelliler Başkanı
ile irtibata geçtiklerini, 35 görme engellinin kimlik bilgile-
riyle birlikte raporlarının geldiğini, buna göre de baston-
ları ulaştıracaklarını söyledi. 

Mustafa Ercan’ın verdiği bir bilgi karşısında, “Nasıl
yani” dedim ki açıkçası hiç düşünmemiştim. Ercan,
“Beyaz Baston gören gözler için ayakkabı olarak görül-
meli. Nasıl ki sağlıklı bir insan bir yılda yazlık ve kışlık
olmak üzere en az iki ayakkabı kullanıyorsa, görme engel-
linin bastonu da aynı şekildedir” dedi ve başladı anlat-
maya. “Görme engelli birey, bastonu ile giderken çarpıyor,
kırılabiliyor, hasar görebiliyor ve zamanla eskiyor. Bu kez
normal şartlarda yılda iki kez ihtiyaç duyduğu bastona
daha fazla ihtiyacı olabiliyor. 

Bir çocuğu düşünün top oynuyor ve ayakkabısı yırtılıyor.
Yeni bir ayakkabı almak lazım öyle değil mi? İşte Beyaz
Baston’da böyle” dedi. 

Gerçekten de bu ayrıntıyı hiç düşünmemiştim. Demek ki
bir baston, bir engelli için sonsuz çözüm değil, sürekli bir
ihtiyaçmış. Mustafa Ercan devam etti yaşanan süreci.
“Beyaz Baston ülkemize dolarla gelen bir ürün. Yüksek
artışlı kurlardan dolayı da maliyeti yüksek bir ürün. Tabi
bunun birde ülkemize geliş serüveni var ve 3 ay gibi bir sü-
reyi kapsıyor. 

Çin’den bir konteyner yüklendiğinde tüm körfezi geziyor
ve Türkiye’ye gelmesi neredeyse 3 ayı buluyor. Tabi  birde
tüm dünya ile birlikte ülkemizde bir pandemı süreci yaşadı
ve yaklaşık 1 yıl gümrük kapıları kapandı. Dolayısı ile
görme engelli dostlarımızın bastona ulaşma şansı da ka-
pandı. Bunlar hiç konuşulmayan, bilinmeyen ve aslında
kafa da yorulmayan şeyler. 

Oysa Beyaz Bastonun önemi her ortamda anlatılmalı,
bilinmeli ve ona göre tedbirler alınmalı” diyerek devam
etti. Dünya Beyaz Baston Ve Güvenlik Günü, Beyaz Bas-
ton Körler Haftası gibi belli günlerde değil, hayatın her
alanında görme engellilere ve ihtiyaçlarına yönelik çalış-
maların yapılması gerektiğinin altını çizen Mustafa Ercan,
bu günlerin cadde ve sokaklardaki, bina ve istasyonlardaki
fiziksel engellerin ortadan kaldırılması için eylem ve mü-
cadele günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve yerel
yönetimlerden başlayarak tüm koşulların düzenlenmesi ge-
rektiğini söyledi.

Beyaz bastonun görme özürlü için bir bağımsızlık ve
güvenlik sembolü olduğunun altını çizen Ercan, baston
kullanmadan gezen görme özürlülerin düşme, çarpma, ya-
ralanma, sakatlanma gibi kazalarla karşılaşma ihtimali-
nin baston kullananlara göre çok daha yüksek olduğunun
istatistik olarak da kanıtlanmış olduğunu ifade etti.
1980’li yıllara kadar körler okullarında baston kullanma
eğitimiyle ilgili bir ders veya kurs olmadığını, günümüzde
ise bazı körler okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde
beyaz baston eğitimi verilmesine rağmen bazı görme özür-
lülerin baston kullanma konusunda isteksiz olduklarını, bu
durumun eğitimin eksik bırakılan bir yanı olduğunu gös-
terdiğini, bunun da psikolojik bir etki olduğunu söyleyen
Mustafa Ercan, dolayısı ile görme özürlüler konusunda
yasal düzenlemelerin acilen alınması gerektiğini belirte-
rek, “Körler arasında baston kullanımının yaygınlaştırıl-
masına katkıda bulunmak da sosyal sorumluluğun bir
gereği sayılmalıdır” dedi. Çağdaş toplumun vazgeçilmezi
olan GÖZDER’in yaşamsal alanlarda görme engelli birey-
lerin yaşam standartlarını en üst düzeye getirebilmeleri
için görme engellilere ışık olmaya devam edeceklerini söy-
leyen Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Mustafa
Ercan, duyarlı tüm vatandaşlara yaptıkları sosyal sorum-
luluk projesine destek vermeye davet etti. 

H z. Muhammed’in torunu
İmam Hüseyin ve aile efradının
Kerbela'da katledilmesinin

1342. yıl dönümü dolaysıyla Kartal Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nün de katkılarıyla düzenlenen anma,
Kartal Cemevi’nde gerçekleşti. Kartal
Cemevi Vakfı Selami Sarıtaş’a gerçekleş-
tirilen saldırı sonrasında Kartal Mülki
idare amirlerinin katıldığı programda
birlik ve beraberlik mesajı verilirken
duygu dolu anlar yaşandı. Programdan
önce Cemevi Dedesi Celal Özer eşli-
ğinde dualar edilerek Kerbala'da şehit
edilen Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt adına
mersiyeler okundu.Yapılan dualarda
duygulu anlar yaşayan birçok vatandaş,
gözyaşlarını tutamadı. Duaların ardın-
dan, Kartal protokolünün de katıldığı ye-
mekte dağıtılan lokma ile oruçlar açıldı.
Anma programına Cumhuriyet Halk
Partisi Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kar-
tal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cum-
huriyet Halk Partisi İstanbul Kadın Kol-
ları Başkanı Yeşim Ağırman,
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Baş-
kanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye
Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut,
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye
Meclisi üyeleri, Ak Parti Kartal Belediye
Meclisi Üyesi Arzu Öğüt Şimşek, Kartal
Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal
Müftüsü Mehmet Öztürk, Kartal Cem-
evi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Deyişler söylediler

Yas-ı Muharrem Anması için Cemevi
bahçesine kurulan sahnede önce Cemevi
zakiri Can Şahin, Yas-ı Matem ve Mu-
harrem Ayı’nın 10. günü nedeniyle mer-
siye ve deyişler seslendirdi. Daha sonra
sahnede bir konuşma gerçekleştiren Kar-
tal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş,
Kartal Belediyesi ile birlikte yıllardır
Yası-ı Muharrem anma programları ger-

çekleştirdiklerini dile getirerek, Kartal
Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yük-
sel’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Önceki gün evinin önünde gerçekleşen
saldırıda yaralanan Sarıtaş, konuşmasını
birlik ve beraberlik vurgusuyla bitirdi.Se-
lami Sarıtaş’ın ardından Kerbela’da ya-
şanan acıların unutulmayacağını
söyleyerek konuşmasına başlayan Kartal
Cemevi Dedesi Celal Özer de “Olay var-
dır akşama kadar unutulur, olay vardır
üzerinden asırlar geçer yine de unutul-
maz, taze bir yara gibi durmadan kaynar
acısı, nesiller boyu insanların kalbine
dolar. Kerbela olayı da böyledir, Allah
korkusunu vicdanında taşıyan insanlar,
müminler, kıyamete kadar Hüseyin’in
sevgisini göğsünden, tıraba düşene
kadar bırakmayacak, bırakmamalı.” şek-
linde konuştu.

Birlik mesajları verildi

Yas-ı Muharrem anmasında son olarak
kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleşti-
ren Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel ise, Hz. Hüseyin'in sadece Alevi
ve Bektaşilerin değil, bütün İslam âlemi-
nin şehidi olduğuna vurgu yaptı. Başkan
Yüksel konuşmasında, birkaç gün önce
evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal
Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ile
ilgili de şunları söyledi; "Maalesef ki
Muharrem Ayı’nda ülkemizin dört bir
yanında istemediğimiz olaylarla karşıla-
şıyoruz. İlk önce Ankara’daki o kötü sal-
dırı ve ardından Kartal Cemevi
Başkanımıza yapılan çirkin saldırı... Bu
kötü, bu çirkin olayların tek bir sevindi-
rici yanı vardı değerli dostlar. Sevindirici
olan; her iki olayda da ülkenin dört bir
yanından, devletin her kademesinden,
sanatın, siyasetin her kademsinden tek
vücut olup bu olayın lanetlenmesi ve
üzerine gidilmesiydi. Bu gibi üzücü ve
zalimce saldırılar, bizleri ne kadar üzse
de bir şeyi gösterdi. Ankara'da ve değerli
başkanımız Selami Sarıtaş'a yönelik ger-
çekleşen saldırıda herkes birlik oldu ve
beraberlik mesajları verildi. İşte bu bizim
en büyük değerlerimizdir. "

ÜskÜdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, “
Bugün 10 Muharrem,

aşure günü dolayısıyla Üsküdar
meydanında hemşehrilerimize
aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehit-
lerimizin ruhu için, Kerbela şehitle-
rimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in
ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu
anmak için güzel bir program. Biz
millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle,
Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerke-
ziyle aynen bu aşurenin malzeme-
leri gibi birbirimize renk, tat, güzel
bir armoni, güzel bir lezzet ortaya
çıkacak zenginliğimiz var aslında.
Bunun en güzel örneği de aşuredir.
Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz

afiyetle yesinler” dedi. Milletvekili
Mihrimah Belma Satır ise, “Üskü-
dar meydanında gelenekselleşen bir
hareketi tekrardan yapıyoruz. Üskü-
dar Belediye Başkanımızın organi-
zasyonuyla aşure ikramımız var
Üsküdarlı hemşehrilerimize. Kerbe-
la'nın anlamını hiçbir zaman unut-
muyoruz, rahmetle anıyoruz" diye
konuştu. Milletvekili Müşerref Per-
vin Tuba Durgut da, “Üsküdar
meydanında bu güzel etkinlikle be-
raberiz. Belediye başkanımız ve Üs-
küdar Belediyesinin organize ettiği
aşure dağıtımı, birlik ve beraberliği-
mizin, kardeşliğimizin örneği.
Güzel bir etkinlik, devam ediyoruz,
memnunuz” ifadelerini kullandı.

ARİF ELMAS

Fatih’te bulunan itfaiye bölge
amirliğine gelen Patrik Bartho-
lomeos “Kaza esnasında arka-

daşlarınız büyük gayretler sarf ettiniz.
Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarları-
mızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdü-
nüz. 1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını
söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyo-
ruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik.
İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade
etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazi-
feyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmu-
yoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade
edeceğiz” dedi. Bartholomeos sözlerine

şöyle devam etti:  “Hep beraber ihtiyar-
hane binamızın en kısa zamanda yenilen-
mesini, tekrar faaliyete geçmesini hep
beraber göreceğiz inşallah. Duyduğuma
göre okuduğuma göre 6 ay gibi çok kısa
bir zamanda bitirilmiş olacak. Temenni-
miz budur. En kısa zamanda ihtiyarları-
mız yuvalarına dönsünler. “  İBB İtfaiye
Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize
şükranlarını sunmuş olmaları bizim için
de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu an-
lamda ben sayın Bartholomeos’a ve ekip
arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziya-
ret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hasta-
nesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine
yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Patriği,
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat
Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı

Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliği ile
deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde başlat-
tığı “Mavi Nefes Projesi”ni Antalya Adrasan’a da taşıyor

MarMara Denizi’nde
yaşanan müsilaj sorununu
çözmek, denizlerdeki

genel kirliliğin önüne geçmek ve ihti-
yaç halinde farklı bölgelerde deniz
kirliliğiyle mücadele etmek için ha-
yata geçen Mavi Nefes Projesi’nde
yer alan iki deniz süpürgesi müsilaj
ve katı atık temizliği yapıyor. Proje
kapsamında temmuz ayından itiba-
ren deniz turizminin yoğun olduğu
Adrasan bölgesinde de faaliyete baş-
layan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay
boyunca hem katı hem de sıvı atık
toplayarak deniz temizliği için çalı-
şacak. İstanbul’da çalışan 2 deniz
süpürgesi, Marmara Denizi’nde 21
Eylül 2021– Temmuz 2022 tarihleri
arasında yaklaşık 60 tonluk atığı geri
dönüşüme kazandırdı. Konuyla ilgili

bilgi veren Garanti BBVA Genel
Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evli-
oğlu, “Garanti BBVA olarak, çalışan-
larımıza, müşterilerimize, topluma
ve dünyamıza karşı sorumlu olduğu-
muzun bilinciyle, iklim kriziyle mü-
cadelede sürdürülebilirliği uzun
yıllardır işimizin odağına koyuyoruz.
Bu kapsamda Marmara Denizi’nde
yaşanan müsilaj sorununun çözümü
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön-
cülüğünde kurulan, Marmara De-
nizi Koruma Eylem Planı
Koordinasyon Kurulu’nda yer alan
TURMEPA ile iş birliğimiz kapsa-
mında müsilajın yayılmasını engelle-
mek, temizlenmesini sağlamak ve
genel kirliliğin önüne geçmek ama-
cıyla geçtiğimiz Eylül 2021’de Mavi
Nefes Projesini başlattık” dedi.

Teşekkür ziyareti

Marmara temizleniyor

Selvi SARITAÇ
BAKTIKÇA

selvisaritac@gmail.com

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Kerbela’da Hz. Hüseyin, yakınları ve Ehlibeyt’in
katledilmesi dolayısıyla Muharrem Ayı’nın 10. gününde ‘Yas-ı Muharrem’ anma programı düzenlendi
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Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii önünde muharrem ayı dolayısıyla
dev kazanlarda kaynatılan aşureler binlerce vatandaşa ikram edildi
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HacIHaSaNOğLU
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Görsel Yönetmenler
Türkan ERVaN
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İnternet Editörü
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bendevi Palandöken, Kilis Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Bu-
rada konuşan Palandöken, esnafın zincir

marketlerle adil şekilde rekabet edebilmesi için yasal
düzenlemenin getirilmesi gerektiğini söyledi. Esnafın
zorlandığını ve sıkıntılarını aşabilmesi için nefes kredi-
sine ihtiyaç duyduğunu da anlatan Palandöken, "Es-
nafımızın artık dijital dünyaya ayak uydurması
gerekiyor. Malumunuz rakip çoğaldı. Getir, götür gibi
motosikletli ekipler var ve internet üzerinden satışlar
yapılıyor. Bizlerin de buna entegre olmamız ve bu sis-
teme ayak uydurmamız lazım. Bu konuda konfede-
rasyon olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem
içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişme-
sini sağlayacağız" dedi. DHA

T ürk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfının bir kuruluşu
olan ASELSAN, dünyanın en

büyük 100 savunma sanayi şirketini lis-
teleyen ve her yıl düzenli olarak yayın-
lanan Defense News Top 100 listesinde
49'uncu sırada yer alarak Türkiye’deki
liderliğini korudu. ASELSAN, 2007 yı-
lında 97’nci sıradan girdiği dünya sa-
vunma sanayi devleri arasındaki
sürdürülebilir başarısını koruyor ve lis-
tede ilk 50’de yer alan tek Türk şirketi
olmaya devam ediyor. Defense News
dergisi tarafından her yıl bir önceki
yılın savunma satışları baz alınarak ya-
yınlanmakta olan 'Defense News Top
100' dünyanın en prestijli savunma sa-
nayi listesi olarak kabul ediliyor.

Büyük başarılar mümkün

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk
Görgün, bu başarının arkasında Türk
mühendisliğinin, Ar-Ge ve inovasyo-
nun olduğunu belirterek şunları söy-
ledi:“2021 yılında da devam eden
küresel üretim ve lojistik zincirlerinin

aksaması, kısıtlamalar, jeopolitik belir-
sizlikler gibi tüm zorluklara rağmen
Türkiye’nin ASELSAN’ı, çok sayıda
milli başarıyı milletimize hediye etti.
ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen
yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 mil-
yar TL’ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürü-
lebilir büyümesine devam eden
ASELSAN’ın net kârı da 7,1 milyar TL
oldu. Şirketimiz belirsizliklerin kendini
fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar
ABD dolarının üzerinde yeni iş aldı.
ASELSAN’ın bakiye siparişleri 2021
sonu itibarıyla 8,5 milyar ABD doları
oldu. Satış ve üretim ağımızla küresel
çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye
devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bu-
güne kadar hiç satış yapılmamış altı
yeni ülkeye daha ASELSAN ürünleri-
nin satışını gerçekleştirdik. Son üç
yılda kullanıcımız olan ülke sayısına
15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78’e
yükselttik. Başarılarımızı sürdürülebi-
lir kılmak için ülkemizin en yetkin
insan kıymetiyle çalışmaya, en iyilerle
çalışarak en büyük başarıları hedefle-
meye devam edeceğiz.” 

Yasal düzenleme şart!

ASELSAN DUNYA
DEVLERI ARASINDA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1670155)

1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
45.Madde çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
2. İşin Nitelikleri:
İşin Adı ve Niteliği Sultangazi Belediyesi Sınırları Dâhilinde Giysi & Tekstil Atıklarının 

Kumbaralar İle Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve 
Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

İşin Yapılacağı Yer İstanbul / Sultangazi
İşin Kapsamı Giysi &Tekstil Atıklarının Kumbaralar ile Toplanması
İşin Miktarı 150 adet Kumbara ile Toplama
İşin Süresi 2 yıl
İşin Muhammen Bedeli 1.258.386,96 TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı (%25) 314.596,74 TL (ÜçyüzondörtbinBeşyüzdoksanaltı Türk Lirası, 

YetmişdörtKuruş)
Şartname ve ekleri İhale Dökümanı (18 Sayfa)
Şartname Bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)
Şartname ve eklerinin 
nereden alınacağı Sultangazi Belediye Başkanlığı Sıfır Atık Müdürlüğü
İhale Usulü 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale Tarih ve Saati 25.08.2022 – 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer Sultangazi Belediye Başkanlığı Encümen SalonuUğur Mumcu Mah. 

Atatürk Bulvarı No.54 K:2 Sultangazi / İstanbul
3. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi
yapmama kararına itiraz edilemez.
4. İsteklilerden aranılan belgeler;
a) İhaleye katılım belgesi,
b) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
c) İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı.
d) Geçici teminata ilişkin Belge,
e) İsteklinin İkametgah Belgesi,
f) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği veimza beyannamesi (noterden), tüzel kişiler için imza sirküleri 
noterden),
g) İsteklilerevekaleten iştirak ediliyor ise vekilin isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter
tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi,
h) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
j) İsteklinin Sultangazi Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu bulunmadığına dair
belge,
k) İhale tarihinden en fazla 7(yedi) gün öncesi itibari ile isteklinin Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu
olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler.
l) İsteklinin Teksil&Giysi Atıkları ile ilgili Toplama Ayırma Tesisine İlişkin İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan yetki belgesi
m) İş deneyim Belgeleri; İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 (iki) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış,
kamu tecrübesinigösteren 2 farklı kurumdan alınmış belgeler. 
n) İsteklinin Ortak Girişim Olarak katılması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi, tüm 
ortaklar tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı sunulacak 
olup ayrıca madde (e), (f) , (g) , (h), (i), (j) ve (k) maddeleri ile belirlenen belgelerin ortaklar için ayrı 
ayrı sunulması gerekmektedir.
5. İstekliler; İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeleri, ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında (Genel Evrak Kaydından Geçirerek) İhale Komisyon Başkanlığı (Encümen Kalemi)’na 
teslim edecektir. 
6. Muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. İsteklilerin posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE GİYSİ & TEKSTİL 
ATIKLARININ KUMBARALAR İLE KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, 

TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İHALE İLANI

Sabancı Holding işti-
raklerinden Teknosa, ilk
6 ayda geçen yıla göre

yüzde 110’luk büyüme sergileyerek,
cirosunu 6 milyar 249 milyon
TL’ye, net karını da 191,8 milyon
TL’ye çıkardı. Türkiye’de sektörü-
nün ilk teknoloji odaklı pazaryerini
şubat ayında teknoloji severlerle
buluşturan şirket, e-ticaret brüt
işlem hacmini de (GMV-Gross
Merchandise Value) yılın ilk çeyre-
ğine oranla yüzde 41 artırarak 902
milyon TL’ye taşıdı. 2022 yılı ilk 6
ay sonuçlarını değerlendiren Tek-
nosa Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Timur, müşteri odaklı olma,
büyük veriyi etkin kullanma ve diji-
talleşme yolunda attıkları öncü
adımların finansal sonuçlara yansı-

dığını belirterek, şunları söyledi:
“Sürdürülebilirlik temelinde çoklu
kanalda ve benzersiz müşteri dene-
yimi konusunda hayata geçirdiği-
miz uygulamalarla bu yılın ilk 6
ayında 6 milyar 249 milyon TL ci-
roya ulaştık. Bu başarının mimarı

olan tüm Teknosa
ekiplerini kutluyorum.
Bu yıl güçlü bir bü-
yüme hikayesi oluş-
turmak amacıyla
daha önce planlanan
169 milyon TL’lik tu-
tarı artırarak 188 mil-
yon TL’ye
yükselttiğimiz yatı-
rımlarımızı, özenle
hayata geçiriyoruz.
Dijital dönüşüm yol-
culuğumuzun en
önemli kilometre taş-
larından biri olan,

Türkiye’de sektörünün ilk tekno-
loji odaklı pazaryeri iş modelimiz
ile müşterilerimize en iyisini sun-
maya odaklanıyoruz. Mağazaları
olan dijital bir platforma dönüşme
hedefimiz çerçevesinde, müşteri
deneyimi bakış açısıyla yeni ma-
ğaza konseptimizi haziran ayında
müşterilerimizle buluşturduk. Yeni
konsept mağazamızda ilk kez pa-
zaryeri ürünlerimiz de yer aldı.
Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki
en büyük servis ekosistemini oluş-
turmak için müşterilerimize sun-
duğumuz hizmetlerimize her
geçen gün bir yenisini ekliyoruz.
Teknolojinin referans noktası ola-
rak uzmanlığımız, müşteri odaklı
iş kültürümüz ve dijital dönüşüm
hamlelerimizle tüm paydaşları-
mız, sektörümüz ve ülkemiz için
daha fazla değer yaratmayı 
sürdüreceğiz.” DHA

Teknosa yüzde 110 büyüdü

TÜRKİYE YARIŞ ATI YETİŞTİRİCİLERİ
VE SAHİPLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Seçimli Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı 10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
günü The Green Park Hotel Merter İstanbul 

adresinde saat:10.00’da aşağıda yazılı gündem
maddelerine göre yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı taktirde ise ikinci toplantı 

18 EYLÜL 2022 PAZAR günü aynı yer ve aynı
saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları 

saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU                                                                                                                                                  

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi 
ve Tutanakları İmzalama yetkisinin verilmesi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunması,
4- Protokol konuşmaları,
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
okunması ve müzakeresi,
6- Denetim Kurulu Murakıp Raporunun
okunması ve müzakeresi,
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı 
ibrası,
8- Gelecek dönem Tahmini Bütçenin 
görüşülerek onaylanması, 
9- Yönetim Kurulunun 11 asil, 5 yedek 
üyenin seçilmesi,
Denetim Kurulunun 5 asil, 3 yedek üyenin
seçilmesi,  
Onur Kurulunun 7 asil, 3 yedek üyenin 
seçilmesi,                                      
10-Dilek ve Temenniler,
11-Kapanış.



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin Edirne'de gerçekleştireceği grup
toplantısı katılmadan önce merkeze bağlı

Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle
bir araya geldi. Tarlada üreticilerin sorunlarını dinle-
yen Kılıçdaroğlu, hasat aşamasındaki ürünleri ince-
ledi. Pandemiyle birlikte bütün dünyada tarımın
stratejik bir sektör olduğunun anlaşıldığını kayde-
den Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla tarıma destek verme-
miz lazım, çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek
vermenin ötesinde tam tersi yapıldı ülkede, gübre-
den, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zam-
lar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl
gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bi-
lemez noktaya geldi. Şimdi güzel ve bereketli bir tar-
lanın önündeyiz, geçen yıl ekilmiş, bir süre sonra
ürünler toparlanacak. Ton başına bir fiyat verilmesi
lazım, makul olan fiyat ton başına 16 bin lira, des-
tek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çift-
çiden ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en
azından bırakın kar etmeyi, önümüzdeki yıl bunu
'ekebilirim' diyecektir. 'Sosyal devlet bana sahip çı-
kacaktır' diyecektir" dedi.

emek vermek en temel görev 

Çiftçinin ürün ekememesi durumunda, paraların
yabancı ülkelerdeki çiftçilere gideceğini ifade eden
Kılıçdaroğlu, "Ekmezse ne olur? Ekmediğiniz pa-
ranın çok daha fazlasını yurt dışındaki eken çiftçi-
nin kasasına akıtacaksınız, dolar olarak ithal
edeceksiniz bunu ve paralar dışarıya gidecek.
Çiftçimiz çalışkandır, tarlalarımız bereketlidir. Ka-
rısıyla, çoluk ve çocuğuyla hep beraber çalışıyorlar,
kimseye minnet duymak istemiyorlar, borç altında
ezilmek istemiyorlar. Gübresini, ilacını, mazotunu
alsın tarlasına, traktörünü sürsün, huzur ve güven
içinde şarkı ve türkü söyleyerek bereketli tarlasını
eksin, ürün elde etsin, bizler de sofralarımızda ken-
dilerine teşekkür ederek kahvaltılarımızı yapıp, ye-
meklerimizi yiyelim. Bir şeyden emin olmanızı
isterim; bu ülkenin insanı sizin ne kadar değerli bir
iş yaptığınız biliyor. Nerede olursak olalım. Siz üret-
mediğiniz zaman aç kalacağınızı onlar da biliyorlar.
O nedenle size destek vermek bizim en temel görev-
lerimizden birisidir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, üre-
ticinin maliyetlerini bildiklerini, açıkladıkları alım
fiyatının sadece ekebilmek için yeterli olan rakam ol-
duğunu belirterek, "Sizin maliyetinizi biliyoruz;
mazotu, ilacı, gübreyi biliyoruz, fiyatları biliyoruz,
yüzde 400 yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim
söylediğimiz rakamlar sizin kar elde ettiğiniz değil,
maliyetlerinizi karşılayabileceğiniz bir rakam as-
lında. Bir şey daha var, buraya dışarıdan ayçiçeğini,
gümrük indirimi yapıp sıfır vergi diyorsun, sıfır vergi
ne demektir? Karşı tarafın çiftçisine destek vermek
demektir. Oysa bir devlet önce kendi halkını, çiftçi-
sini korumak zorundadır. Gümrükler onun için var-

dır, vergiler onun için vardır. Onlara sıfır vergi, size
her türlü vergi, onlara sıfır zam, sizlere her türlü
zam, bu olmaz, biz bunları da kabul etmiyoruz" ifa-
delerini kullandı.

Köylülerle kahvaltı yaptı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha
sonra Büyükdöllük köyünde köylülerle düzenlenen
kahvaltı programına katıldı. Halkı dinleyen Kılıçda-
roğlu, sorunları bildiklerini ve partilerinin yaptığı ça-
lışmaları anlatarak, şunları söyledi: "Arabanız,
mobilyanız olmayabilir ama günde 2 veya 3 sefer
yemek zorundasınız. Dolayısıyla insanlarımızın kar-
nının doyması lazım. Şehirde oturup üretim yap-
mak mümkün değil, oradaki üretim tarzı daha farklı
bir sahada, toprakla buluşuyorsunuz. Günün nere-
deyse 24 saati düşünüyorsunuz, tarlanıza gidiyor-
sunuz varsa sulama kanalına gidiyorsunuz. Pek çok
derdiniz var, dolayısıyla bir çiftçi ne zaman mutlu
olur? Bütün bu ürünleri ekmek, elde etmek, har-
manı kaldırmak, doğru dürüst bir gelir elde etmek,
yani alın terinin karşılığını almak, sonbaharda dü-
ğününü derneğini yapmak ve seneyi bir anlamda bi-
tirmek. Huzur içinde yaşayan çiftçimizin beklentisi
üç aşağı beş yukarı böyledir. Hayvancılık, besicilik

yapan da hayvanını alır, besler, iyi bir noktaya geti-
rir, süreç içerisinde satıp gelir elde edebilirse, bunu
devam ettirir. Çoluk, çocuğunu okutur. Çok fazla
şey istenmiyor aslında bu ülkede. Bu ülkede istenen
şu, alın terinin karşılığı verilirse yetiyor zaten. Öyle
milyarlar, dolarlar değil. Normalde dünyada bütün
ülkeler tarımı destekler çünkü üretilmesi lazım,
besin lazım. Bizde de 2006 yılında bir Tarım Ka-
nunu çıktı, onun meşhur bir 21'inci maddesi var
orada diyor ki; çiftçiye her yıl milli gelirin en az
yüzde 1'i oranında destek verilir ama bugüne kadar
tam yüzde 1'i oranında destek verilmedi, her sefe-
rinde kestiler, son zamanlarda biraz daha kestiler.
Normalde bu sizin hakkınız. Hakkınızın bile veril-
mediğini biliyorum. Her yerde her ortamda duyu-
yoruz. Bir tarım masamız var. Milletvekili
arkadaşlardan oluşuyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin
her bölgesine bir şekilde gidiyoruz. Aslında dertler

üç aşağı beş yukarı ortak, traktör, mazot. Biz şöyle
bir söz verdik; inşallah sizlerin oylarıyla iktidar ol-
duğumuzda kırmızı mazot vereceğiz yani ÖTV'si,
KDV'si olmayacak mazotun. Yata veriyorsun
ÖTV'siz, KDV'siz, çiftçiye veriyorsun ÖTV ve
KDV dahil. Olmaz, eğer destek verilecekse
ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracaksın. O mazotu başkası
kullanmasın diye kırmızı yapacaksın, kırmızı
mazot yapacaksın. Avrupa'da var bu, biz de kendi
ülkemizde kendi çiftçimiz için getirelim."

Primleri devlet ödeyecek

Kılıçdaoğlu, projelerini anlatarak,
"Bir şey daha düşünüyoruz, özel-

likle kırsalda yaşayan kadınlar ve
gençler, sizin sosyal güvenlik prim-
lerinizi devlet ödeyecek. Yani sizler
emeklilik hakkı da kazanacaksınız.
Kadınların ve gençlerin kırsalda kal-
ması lazım, üretmesi lazım. Onların
sosyal güvenlik haklarına kavuş-
ması lazım. Kırsalda kaldığında pe-
rişan olmaması lazım. Onların
sosyal güvenlik primlerini de devle-
tin ödemesi lazım, böyle hedefliyo-
ruz. Çiftçi ne ekiyorsa, dönümün
maliyeti bellidir. Dönümün maliye-
tini çıkarıp, üstüne makul bir fiyat
koyarsınız eşittir taban fiyat dersi-
niz. Böylece çiftçi asla zarar etme-
yecek bir modelle karşılaşacaktır.
Çiftçinin hiç zarar etmeyeceği bir
model belirlememiz lazım. Böylece
hem kırsal kalma olacak hem tarım-
sal üretimi doğru dürüst geliştirmiş
oluruz. Aynı zamanda bırakın itha-
lat yapmayı, ihracat yapma imkanı-
mız olur. Orta Doğu'ya, diğer
yerlere ihracat yaparız. Devletin
akılla, bilgiyle, birikimle, liyakatle
yönetilmesi lazım. Devlet hepimizin
devletidir ve sosyal devlet olmak zo-
rundadır. Sosyal devlet şu demektir;
hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir
devlettir. Diyeceksiniz ki sosyal dev-
let anayasada yazıyor mu? Evet ya-
zıyor. Anayasanın değiştirilmesi
dahi teklif edilemeyen 4 maddeden
birisi de 'Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti laik, demokratik, sosyal hukuk
devletidir' diyor. Dolayısıyla sosyal
devleti sağlamalısınız. Sosyal devle-
tin en temel özelliği çalışan insanın
alın terinin karşılığını vermektir. Ay-
rıca havza bazlı planlama yapmak
zorundasınız tarımda. Her önüne
gelen istediği ürünü ekemez. Trak-
ya'nın niteliğine bakılır, ona göre
demek ki burada buğday, kanola,
arpa ekin denilir. Türkiye'nin ihti-
yaçlarına göre havza bazlı plan-
lama yapılır" diye konuştu. DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi. Ayçiçeğinde fiyatın ton başına 16 bin
lira olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en

azından bırakın kar etmeyi, önümüzdeki yıl bunu 'ekebilirim' diyecektir. 'Sosyal devlet bana sahip çıkacaktır' diyecektir" dedi

SOSYAL DEVLET 
vurgusu!

Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde,
"Benim sizlere bir sözüm var, havadan para
kazananlara imkan vermeyeceğim. İktidar sa-
hiplerine de söylüyorum; Allah nasip eder ikti-
dar olursak, Millet İttifakı olarak, havadan para
kazanayım, masamda oturayım, elimde viski
kadehi, paramı yatırayım bankaya, dünyanın
faizini elde edeyim. Dolar ve faiz garantisi ve-
rilmiş, kar garantisi verilmiş bir de sıfır vergi-
siz. Bunlara izin vermeyiz, kimse kusura
bakmasın. Alın teri mi döktün kardeşim? Yok.
Otur orada paranı yatır, keyfine bak, oradan
faiz geliri elde et. Dolar garantisi verilsin, üs-
tüne üstlük elde ettiğin faizden vergi verme.
Peki çiftçinin günahı ne? Öbür adamın hiç riski
yok. Dünyanın parasını kazanıyor. O paraların
tamamını alacağım, millete vereceğim" dedi. 

İmkan vermeliyiz

Teröre geçit
vermeyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Girilmeyen her yere girmeye çalışıyor,
her yerde üs bölgesi yapmaya çalışıyor ve her yerde terör örgütlerine
nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar” dedi

İçİşlerİ Bakanı Soylu, An-
kara'da düzenlenen '13'üncü
Büyükelçiler Konferansı'

kapsamında '2023 ve Ötesinde Akıl ve
Müşfik Türk Diplomasisi' oturumunda
konuştu. Soylu, küresel aktörlerin yeti-
şemediği ve iflas ettiği; 'pandemi süreci
ve etkileri', 'göç', 'enerji krizi' ve 'ekonomi'
olmak üzere 4 problemin olduğunu be-
lirtti. Soylu, "Pandemi sürecini gördük;
elindeki aşıyı paylaşamayanları. Çaresiz
Dünya Sağlık Örgütü ile karşı karşıya
kaldık. Başka ülkelerin maskelerine el
koymak zorunda kalan ülkelerle karşı
karşıya kaldık. Göç meselesinde; ülke-
mizde 400 bin sığınmacı mülteci var.
Her gün Afganistan ve Pakistan sınırını
konuşuyoruz. Batı, meseleyi göç mese-
lesi olarak görmüyor. Batı bunu sınır
güvenliği olarak görüyor ve 'mış' gibi
politika üretiyor. Meseleyi Yunanistan-
Türkiye arasındaki sınırlara sıkıştıran bir
dünya tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

Kafalarını çıkaramazlar

Soylu, terörle mücadeleye değinerek,
"Özellikle Suriye kesiminde hem Ameri-
ka'nın hem Avrupa’nın destekleriyle be-
raber oradaki PKK/PYD kendi
varlıklarını devam ettirmeye çalışacaklar.
Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin
tamamını kapatacağız. 25-30-40 kilo-
metre aşağıya inerek, Kandil gibi terö-
rün merkezi olan ana üsleri ortadan
kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik
konusundaki açığı bir vesileyle mümkün
olduğunca azaltmaya çalışacağız. İçe-
ride ne yapacağız? Şu ana kadar giril-
meyen her yere girmeye çalışıyor, her
yerde üs bölgesi yapmaya çalışıyor ve
her yerde terör örgütlerine nefes aldır-
mamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkara-
mıyorlar. Çıkardılar mesela; bu gece
saat 01.30 civarında Batman’da çıkardı-
lar. Yürüyüşe başladılar. İHA'larımız,
SİHA'larımız kontrol altına aldı. Saat
04.40’da 2 tane terörist etkisiz hale geti-
rildi. 1 tanesi turuncu kategoride. Yani
en yükseğin bir altı kategori. Geçen
hafta vatandaşlarımızla birlikte Cu-
di'deydik. Terör örgütünün 1500- 2 bin
teröristinin iste-
diğini yapabil-
diği, oradan
Şırnak’ı, her
yeri baskı altına
aldığı Cudi’de
Diyanet İşleri
Başkanımızla
ve Şırnaklı
hemşehrileri-
mizle birlikte
hakikaten bir

şenlik içerisindeydik. Bu işler kolay değil.
Terörle mücadele ve teröristle mücade-
lede bu konuyu hemen bir noktaya taşı-
yabilmenin de kolay olmadığını
söylemek isterim" diye konuştu. 

Göçü karşıladık 

Soylu, göç meselesinin devam ettiğine
dikkat çekerek, "3 milyon 650 bin Türki-
ye’de geçici koruma statüsünde Suriyeli
var. 1 milyon 406 bin ikamet izniyle
kalan var. 322 bin 417 uluslararası ko-
ruma statüsünde, bizim mülteci dedikle-
rimiz var. Diyorlar ki ‘Türkiye’nin göç
politikası yok.’ 2011 yılında sizler vasıta-
sıyla ve yine 2011 yılında sayın cumhur-
başkanımızın ortaya koyduğu iradeyle
birlikte şu iç savaş başladığında biz ne
yaptık? Sınırlarımızın ötesinde göçü
karşıladık. Sınırlarımızdan onların her
birinin verilerini alarak Türkiye içerisine
geçmesi lazım gelenlerin geçmesini sağ-
ladık. Kamplar yaptık. Her birisinin
Sağlık Bakanlığı tarafından korumasını
yaptık. Onun ötesinde geçici koruma
kampları oluşturduk ve bu kampların
her birinde sağlıktan eğitime, halk eğiti-
minden Türkçe öğrenmesine kadar on-
ların bütün ama bütün süreçlerini hep
birlikte ortaya koymaya çalıştık. Geçici
koruma kanunu çıkarttık" dedi.

Batı kabul etmedi

Soylu, Türkiye'nin dış operasyonlarını
bugüne kadar yapmamış olması duru-
munda bölgede yaşayan 6 milyon insa-
nın geleceği yerin Türkiye olduğuna
vurgu yaparak, "Çekim etkisiyle birlikte
bu 6 milyon sayısı çok daha fazla arta-
caktı. Aynı zamanda İran sınırında da 2
milyon Afganlı var ve Türkiye bir göç
deposu haline gelecekti. Benim şahsi ka-
naatim Batı tam da bunu istemektedir.
Eğer batı bunu istemeseydi, bu da
benim kanaatim; 18 Mart mutabakatın-
daki maddeyi işletirdi ve bizim Zeytin
Dalı Harekatı bölgesi, Fırat Kalkanı Ha-
rekatı bölgesi ve Barış Pınarı Harekatı
bölgesinde onlara defalarca söylediği-
miz ‘gelin bu bölgede geçici konutları
veya bu bölgede yaşayan insanların ka-

lıcı konutlarını
beraber yapa-
rak onları in-
sani bir hayatla
buluşturalım’
teklifini kabul
ederdi. Hiçbi-
rini bugüne
kadar etmedi"
değerlendirme-
sinde bulundu.
DHA

Askeri vesayet istiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına yönelik eleştirilerle ilgili, "Arzu ettikleri
şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir askeri vesayet mekanizması
istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Ku-
rulu (MKYK) toplantısı devam ederken, gündeme iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Çelik, Ankara'da
cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili, "Bunlarla amaç-
lanan şeyin ne olduğunu biliyoruz ve hiçbir şekilde
buna müsaade etmeyeceğimizi, canlarımıza yapılan
saldırıların hepimize yapılan saldırılar olarak adlandı-
rılması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmek isterim.
Bu dönemlerde çeşitli kesimlere dönük olarak provo-
kasyonlar beklentisiyle ilgili olarak çeşitli spekülas-
yonlar yapılıyor. Fakat emniyet teşkilatı, adliyemiz
görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Va-

tandaşlarımız arasında nifak çıkarmak isteyenlere
karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecek-
tir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret
edecek, orada hep beraber kardeşlik sofrası etrafında
lokmalar paylaşılacak" dedi.

Gazeteciye şiddet vandallıktır

Ardından gazeteci Latif Şimşek'in televizyon progra-
mında uğradığı saldırıya değinen Çelik, "Latif Şim-
şek'e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Bir
televizyon programında beğenmediğiniz fikirler olabi-
lir, tartışma alevlenebilir ancak beğenmezseniz o
programdan ayrılırsınız. Ama bir gazeteciye şiddet uy-
gulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir van-
dallıktır" diye konuştu.



TAYLAN DAŞDÖĞEN
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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO:2022/21
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 
TAPU KAYDI: 
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah., Sancak Tepe Mevkii, 5060 Ada, 1 Parsel, 3/292 cilt/sayfa 
numaralı, Arsa ana taşınmaz nitelikli, 340,58 m² yüzölçümlü, 1/2 Hisse (170,29 m2)  Pay/Paydalı 
taşınmazdır.
İMAR DURUMU:
Satışa konu taşınmaz ile ilgili Silivri Belediyesinde yapılan incelemelerde 29.11.2021 onay tarihli, 1/1000 
Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planına göre; konu taşınmazın Konut, Ayrık Nizam, 2 Kat,
hmax:6,50, E:0,45 yapılaşma şartlarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, konu taşınmazın belediye sınırları
içerisinde kaldığı ve 82 m² yola terkinin bulunduğu saptanmıştır.  
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satış konusu taşınmaz; Mimar Sinan Mah., Yaşam Sok., 5060 Ada,  1 Parsel, Silivri/İSTANBUL adresinde
yer almaktadır. İlgili taşınmaz üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, köşe konumlu olduğu, Kuzey-Doğu
yönlerinde imar yolu, Güney yönünde ise komşu parsel cepheli olduğu saptanmıştır. Taşınmazın yaklaşık
20m+18m=38m yol cephesinin bulunduğu, fiili durumda yolların tamamlandığı ve toprak zemin olduğu 
görülmüştür. Konu taşınmazın zemini düzgün topoğrafik yapıda olup, yüzeyinde ekim-dikim vb. zirai faaliyet
bulunmamaktadır.   

MUHAMMEN BEDELİ:  
450.000,00-TL (Dörtyüzellibin) Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma:08/09/2022 günü saat:11:00-11:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu 
Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik/İSTANBUL adresinde 
2. açık arttırma:15/09/2022 günü saat:11:00-11:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu 
Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

KDV oranı %8 dir. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. 
Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan ¨337.500,00-TL (Üçyüzotuzyedi-
binbeşyüz Türk Lirası)’’sini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayri-
menkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya
çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15/09/2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır.
İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve
satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli 
çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk 
arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar
%75’den açılacaktır.)                   
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5'i olan 33.750,00-TL(Otuzüçbinyediyüzelli Türk Lirası)‘
teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde
sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 
(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri
esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul 
edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin
para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tapu alım-satım harcı ve masrafları,
Tellaliye harcı, DV, KDV (geç ödenmesinden doğan ceza, faiz ve zamlar), tahliye masrafları, tapu alım ve
satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. 
İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir 
sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi 
oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan
sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan
kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. 
Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir
kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı 
kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı
ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin
2022/21 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları 
gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri 
gerekmektedir. 
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup,
adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN 
tebliğ olur.    

E senyurt Belediyesi’nin “Gö-
nüllü Geri Dönüş” organi-
zasyonuyla 54 Suriyeli daha

memleketlerine döndü. Suriyeliler,
ülkelerine dönmek üzere Esenyurt
Belediyesi eski binası önünden Kilis
Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cil-
vegözü Sınır Kapısı’na doğru 2 oto-
büsle yola çıktı. Sınır kapılarına
ulaşan Suriyeliler güvenli bölgeler-
den ülkelerine ulaştırılacak. Suriyeli-
leri uğurlamaya gelen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, göreve geldikleri günden bu
yana 3 bini aşkın Suriyeliyi ülkele-
rine uğurladıklarını belirterek,
“Bugün, 2022 yılının ikinci kafilesini
gönderiyoruz. 28’i yetişkin ve 26’sı
çocuk olmak üzere 54 Suriyeli misa-
firimiz daha ülkesine dönüyor. Bu
organizasyon İstanbul’un birçok ye-
rinde yankı buldu ve başka ilçeler-

den de talepler geliyor. Onları da
ilave ediyoruz. Burada yaşama tutu-
namayan ve yurt dışına gitmek iste-
yen misafirlerimize aracılık etmeye
devam edeceğiz” dedi. 

3 bini aşkın Suriyeli döndü

“Gönüllü Geri Dönüş” organizas-
yonuyla göreve geldikleri günden bu
yana 3 bin Suriyeliyi memleketlerine
gönderdiklerini ifade eden Başkan
Bozkurt, “Esenyurt’un birçok so-
runu var. Bu sorunlardan bir tanesi
de maalesef yurt dışından çokça göç
alması. Göç sorununu burada kal-
mak isteyen vatandaşlarımız açısın-
dan disipline ediyoruz ama aynı
zamanda burada yaşama tutuna-
mayan ve yurt dışına gitmek isteyen
misafirlerimize de aracılık ediyoruz.
Onların memleketlerine gitmesi için
otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu yıl için-
deki ikinci kafilemiz. Çok hızlı bir şe-
kilde devam ediyorduk, fakat

pandemi biraz zayıflattı bunu ama
şimdi pandemi koşulları elverdiği
sürece aynı hızla devam edeceğiz.
Bugün toplamda 54 kişiyi geri gön-
deriyoruz. Biz sınıra kadar eşlik edi-
yoruz. Sınırdan sonra KIZILAY’ın
eşliğinde güvenli bölgeye götürülü-
yorlar” diye konuştu.

Her insanın kendi 
memleketi güzel 

Ülkesine döneceği için mutlu oldu-
ğunu söyleyen Enayat Ali Hamiko
şöyle konuştu: “Her insanın kendi
memleketi güzel. Mutluyum.
Annem ve babam yaşlı, orada tek
başlarına, o yüzden dönüyorum.”
Neşet Halil ise şunları söyledi:
“Babam çok yaşlandı, çocuklarım
büyüdü göremedim, o yüzden onla-
rın yanına dönüyorum. Buradan da
memnunum, bir yabancılık çekme-
dik, savaş vardı geldik ama şimdi
gitmemiz gerekiyor.”

Surıyelıler
ülkelerine
döndü

Esenyurt’tan ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere 54 kişi daha eklendi. Suriyelileri
uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve geldiği 
günden bugüne 3 binin üzerinden Suriyeliyi ülkelerine gönderdiklerini belirterek, 
“Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonu kapsamında gönderimlerin devam edeceğini söyledi
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Özel çocuklara
akademik

eğitim
Bağcılar Belediyesi, Anadolu Eğitim

ve Kültür Vakfı ve İstanbul Aydın
Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen

program kapsamında down
sendromlu 15 çocuğa uzman

akademisyenler tarafından 
gastronomi, spor, resim ve müzik

alanında eğitim verildi

Bağcılar Belediyesi, İs-
tanbul Aydın Üniversitesi
(İAÜ) ile Anadolu Kültür

ve Eğitim Vakfı (AKEV) yaz döne-
minde çok anlamlı bir projeyi uygula-
maya koydu. “Down Sendromlu
Bireylerle Akademik Çalışma” isimli
proje kapsamında Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
kursiyeri 15 down sendromlu çocuk
için 2 aylık bir eğitim programı 
hazırlandı.

Konusunda uzman
isimler ders verdi

Aydın Üniversitesi Halit Aydın Florya
Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda

konusunda uzman akademisyenler
tarafından özel çocuklara gastro-
nomi, spor, resim ve müzik branşla-
rında eğitim verildi. Haftanın üç günü
2’şer saat süren derslerde özel gerek-
sinimli bireylerin sosyalleşmesi, farklı
alanlarda aldıkları eğitimlerle çocuk-
ların birbiri ile yardımlaşması ve iş
birliği yapması sağlandı.

Yemek yaptılar, müzikle
eğlendiler

Eğitimler sırasında özel çocuklar,
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne ait
mutfakta eğitmenlerle birlikte pizza,
waffle, kurabiye ve benzeri yiyecekler-

den yaptı. Özel çocuklar müzik ders-
lerinde ise eğitim fakültesi müzik öğ-
retmenliği akademisyenleri
gözetiminde şarkılar söyleyip dans et-
tiler. Spor derslerinde ise İAÜ kapalı
spor salonunda akademisyenlerin gö-
zetiminde çeşitli etkinliklere katıldılar.
Programı başarıyla tamamlayan kur-
siyerlere sertifikaları takdim edildi.

Eğitim desteği devam edecek

Down sendromluların yararlı bir eği-
tim sezonu geçirdiklerini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir, eğitim desteğinin de önü-
müzdeki süreçte devam edeceğini
söyledi. 

Özel çocuklara
akademik

eğitim
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ZAYİ

E senyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, AK

Parti ve MHP'lilerin red-
dettiği ek bütçe talebine
ilişkin Damga'ya konuştu.
Bozkurt, “Şimdi bütçeyi
reddettiler. Oysa Meclis'in
görevi belediyenin ihtiyacı

olan işlemleri zamanında yapmak. On-
ların bütçe yapmama gibi bir yetkisi
yok. Senin önerdiğin bütçe makul ve
mantıklı mıdır bunu inceleyebilirler.
Ama bütçeyi onaylamak zorundalar.
Fakat bu arkadaşlar bütçeyi reddetti.
Bakıyorsun merkezi hükümet bile bütçe-
sini artırmış. Madem ülkede her şey
normal hükümet niye bütçeyi artıyor?

Biz niye artıramıyoruz? Enflasyon diye
gerçek var, bunu bile görmüyorlar” dedi.

Mesnetsiz konuşmalar

AK Partili Togay Çoban'ın önceki gün
gazetemize yaptığı “Belediyenin kasa-
sında 700 milyon lira para var. O yüz-
den ek bütçeye ihtiyaç olmadığını
gördük ve reddettik” şeklindeki açıkla-
malara da yanıt veren Bozkurt, sert ifa-
deler kullandı. Bozkurt, “Togay bey
kusura bakmasın da saçma sapan, mes-
netsiz ve yalan konuşuyor. Gerçek ol-
mayan beyanlarda bulunuyorlar.
Gerçek olmayan bir beyanı, yalanları
böyle anlatan başka bir grupla karşılaş-
madım. Meclis'te 160 milyon var dedi.
160 yok 100 küsür milyon lira var ama

o parada hacizli. Neden hacizli? Çünkü
AKP yönetimi zamanında borçlar
ödenmemiş” diye konuştu. 

Herkes bütçesini artırmış

Çok sayıda belediyenin bütçesini artır-
dığını belirten Bozkurt, “Bugünkü eko-
nomik koşullara bakalım, yapacağımız
yatırımlara bakalım. Bu yatırımlardaki
fiyat kalemlerine bakar bir bütçeleme
yaparız. Şimdi enflasyon nereden ne-
reye geldi. Herkesin fiyatı artıyor. Ciddi
bir pahalılık var. Bu bağlamda bütçeyi
artırmak istedik. Ama gözlerini kapattı-
lar. Bakın Arnavutköy Belediyesi var
bütçesini yüzde 72 artırmış, Avcılar 
Belediyesi yüzde 70 artırmış. Bizim
istediğimiz de yüzde 50” dedi.

Pendİk’te 4 Ağustos
Perşembe günü bulu-
nan cesedin 5 yıl önce

kaybolan iş insanı Tekin Uğur-
lu’ya ait olduğu tespit edildi. İd-
dialara göre alacaklı olan Tekin
Uğurlu (44) 5 yıl önce kendisine
borcu olan arkadaşı M.K ile ala-
cak verecek meselesi nedeniyle
tartıştı. İddiaya göre tartışma
sonrası M.K, Tekin Uğurlu’yu
evine davet etti. M.K’nın evine
gelen Tekin Uğurlu burada M.K
tarafından öldürüldü. İşlenen ci-
nayet sonrası iddiaya göre
M.K’nın eşi D.K, annesi S.K ve
babası B.K cinayet sonrası cese-
din başını, kol, bacak ve gövdesi
parçalayıp 3 torba halinde Pen-
dik’te boş bir araziye gömdü.  5
yıl önce Tekin Uğurlu’nun ailesin
kayıp ihbarında bulunmasının ar-
dından soruşturma başlatan İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği
ekipleri gelen bir ihbarla soruştur-

mayı derinleştirdi. İtiraflarda bu-
lunan ve cesedin gömüldüğü yeri
söyleyen kişinin verdiği bilgiler
kapsamında cinayet zanlısı
M.K’nın eşi D.K, annesi S.K ve
babası B.K gözaltına alındı.  

GSYİAD üyesiydi

İhbar eden kişinin söylediği ara-
zide arama çalışması yapab polis
ekipleri,  birer metre arayla 3
torba halinde toprağa gömülmüş
ceset buldu. Polis ekipleri cesedin
kime ait olduğunu belirlemek için
DNA örneği alarak Adli Tıp Ku-
rumuna gönderdi. Yapılan ince-
lemenin ardından cesedin 5 yıl
önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya
ait olduğu tespit edildi. İki çocuk
babası Tekin Uğurlu'nun Galata-
saraylı Yönetici ve İş İnsanları
Derneği (GSYİAD) üyesi de ol-
duğu öğrenildi. Öte yandan poli-
sin boş arazideki cesedi arama
çalışması kameraya yansıdı.
DHA

Parçalayıp 3 torba
halinde gömdüler

O taktikler aslında 
hiç bitmedi…

K endi stilinden çok rakibinin hangi düzeyde
olduğunu neler yapabileceğini bilmek 
kazanmanın yarısıdır. 

Sonucu da taktiği doğru uygulayan belirler. 
TDK’nın taktik açılımı; “İstenen sonuca 

ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan 
yöntemlerin tümü” dür diyor

Siyasette ve devlet içinde yıllar önce bunu kim
ne için başlatmış, uygulamış, neler olmuştu 
hepimiz çok iyi biliyoruz! 

Geçmişte taktiğin uygulayıcı Fetö örgütü 
lideri idi. 

Birileri dersine iyi çalışmış olacak ki o 
taktikler devam ediyor.  

Gencecik insanlar, öğrenciler, gazeteciler, as-
kerler, polisler, iş insanları, rektörler asılsız iddia-
larla suçlandıklarından cezaevlerinde tutuluyor. 

Haklarında talimatla adaletsizce karar veren
hâkim ve savcılar Fetö örgütü mensubu oldukları
bilinmesine rağmen yurt dışına kaçtılar.   

Masumlar adaletsizce dört duvar arasında 
kalmaya devam ediyorlar.   

Gece yarısı evinden alınarak sorguya çekilip 
ardından tutuklanması gibi birçok eylem Fetö
taktiği idi. Devam ediyor.  

Yine, seçimlere aylar kala bir takım söylemler
ortalıkta dolaşıyor. 

Yıllardır seçim önceleri hep böyle yapıldı.
Yurttaşa korku salınarak sindirilmek istendi.  

2002 yılı seçimlerine birleşerek giren parti 
liderleri, yapılan seçimlerde anketlere göre 
barajın altında kalınca, “Bu birleşme FETÖ 
tarafından mı sabote edildi’ diye sormuş, ortağı
ise ‘FETÖ siyasette kim güçlüyse ona yanaşır’ 
diyerek destek alamadıklarını itiraf etmişti.   

2014 yılında Ankara seçimlerinde Ak Parti
Büyükşehir Belediye Başkan adayı geriye düşmek
üzereyken yaşanan elektrik kesintileri, oy çuvalla-
rına yapılan müdahaleler, okullarda yaşanan kav-
galar ve usulsüzlükler de taktikti. Ve kazandı. 

Karşılığında verdikleriyle Ankara’yı enkaza
çevrildi. Devlet milyarlarca lira zarara soktu. 

Trafoya da kedi filan girmemişti. Taktiği iyi 
uygulayan kazanmış, masum kedi mahkûm 
edilmişti.  

Ne kadar çok yerleştirmişler ki, çitile çitile 
temizlenmiyor.   

Liyakat aranmadan devletin üst kademlerine
yapılan atamalar,

Formalite mülakatlarla yerleştirmeler, 
Haftalarca isabet etmeyen piyango, loto 

çekilişleri,
Sporda uygulanan şikeler,
Sporculara uygulanan dopingler,
İnşaat sektöründeki rantlar,
Yandaşa verilen usulsüz ihaleler,
İş insanlarına yapılan komplolar,
Vakıflar üzerinden yurt dışına taşınan paralar,
Düşük faizli krediler karşılığı alınan 

komisyonlar, 
Devlet arazilerinin kamulaştırılarak devrinden

alınan hisseler, gibi birçoğu hız kesmeden devam
ediyor. 

Hatta kaseti olduğu iddia edilen liderlerin
istemeyerek ortaklığı sürdürdüğü dahi söyleniyor.  

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan,
“AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!” başlıklı
yazısında partilerinden ayrılmak isteyen isimlere gizli
çekim kasetlerle şantaj yapıldığını ifade etti. 

Okuyunca şaşırmadık. Zamanın CHP lideri de,
Fetö’nün bir elinin hükümetin cebinde olduğu yıl-
larda bu yolla gönderildiği halen konuşulmakta. 

Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. 
Adalet, bir gün herkese lazım olacak diye çıkı-

lan yürüyüş sonrası, “Biz o yolları yapmasa idik
nerede yürüyeceklerdi” denildiğinde eylemin 
amacını anlayamayanlar, şimdi kaset tehditliyle
karşı karşıyalar.  

İmam hatip lisesi mezunu olan atanan,
1991’de Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak
göreve başladı. 2007 ve 2011’de AKP’den Bolu
milletvekili aday adayı oldu ancak adaylar 
arasında yer alamadı. 2022’de Sayıştay 
başkanı oldu. 

Bitmiştir diye düşünüyorduk. Fetö taktiği 
ara vermeden devam ediyor. 

Gezi davasında olduğu gibi iddianamesiz 
tutuklukların sürmesi,  

Adana’da sırf bir siyasi parti genel başkanın
haklı olduğu görülmesin diye mülteci rezaletini
haber yapan gazetecinin tutuklanmasına göz
yummak da aynı taktiğin aşamaları…   

Haberi okuyunca aklıma Abdi İpekçi, Uğur
Mumcu gibi gazeteciler geldi. Sahi onları kim
katletmişti. 

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili
AKP'den yüzlerce Hasankeyfli genç işsiz gezer-
ken, AKP'lilerin usulsüz işe yerleştirildiğini iddia
ederek istifa etti. On beş yıl boyunca Şehir 
dışından oldukları iddia edilen o kişileri işe 
kim aldırmıştı?  

Ve son skandal yine 2022 KPSS sorularının
internette bin dolara satıldı iddiası…

Sınav iptal edildi. ÖSYM başkanı görevden
alındı.  

Görevden almak, o gençlerin emeğini, gözyaş-
larını, uğradıkları haksızlığı geri getiremez.     

Sınav iptal edilir, yeniden yapılır. Bunun 
hiçbir önemi yok. 

Asıl soru şu, geçmişte FETÖ örgütü soruları
çalarak devlete sızdığı ortadayken o yayınevini
kim seçti. Son KPSS skandalı ardından ÖSYM’ye
İsmailağa Cemaati sevdalısı biri neden atandı?

Bu atamanın yapılması için 
Cumhurbaşkanına ismi kim önerdi?

Bu ve benzer taktikler yanlış olduğu gibi 
kimseye oyunu kazandırmaz… Gençlerin 
gelecekleri yok edilir… 

Lütfen bu taktiklerden vaz geçin, hayallerimizi
yok etmeyin..!

SACMA SAPAN
KONUSUYOR!
SACMA SAPAN
KONUSUYOR!
SACMA SAPAN
KONUSUYOR!
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KONUSUYOR!
SACMA SAPAN
KONUSUYOR!
SACMA SAPAN
KONUSUYOR!

BARIŞ KIŞ
ÖZEL HABER

Normal bir tablo
devralmadık
Esenyurt'ta normal bir
tablo devralmadıkla-
rını da anlatan Boz-
kurt, “Biz normal bir
tablo devralmadık. Biz
kaç para borcumuz ol-
duğunu 6 ayda öğren-
dik. Geçmiş yıllarda
cami yapılmış kaçak
yapılmış, okul yapılmış
kaçak yapılmış. Bir
sürü eksiklik var. Hü-
kümetin açtığı 50 so-
ruşturma var, onlarla
uğraştık. Şimdi her
şeyi halka anlatacağız.

Biz tahaaütlerimizin
yüzde 45'ini gerçekleş-
tirdik. Yüzde 73'ü
planlanmış ve uygula-
nıyor. Aslında vatan-
daşa söylediklerimizin
büyük bir bölümünü
gerçekleştirmişiz. 5
yılın sonuna kadar da
vaat ettiklerimizi ger-
çekleştireceğiz. Pan-
demi diyoruz, haciz
diyoruz. Bütün bu ko-
şullara rağmen biz ta-
haaütlerimizi yerine
getireceğiz” dedi.

Oyuncu Yasemin Kay
Allen dün Kilyos sahi-
linde yürüyüş yaptığı sı-

rada kumsalda plastik atıklar ve
ölmüş yunus gördü. Allen o anları
cep telefonu kamerasıyla görüntü-
leyerek Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Sarıyer Belediyesini etiketleyerek
paylaşımda bulundu. Bugün ise
sabah saatlerinde plaj, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer
Belediyesi ekiplerinin ortak çalış-
ması ile temizlendi. Sarıyer Beledi-
yesi'nden yapılan açıklamada, "İBB
ekipleriyle koordineli biçimde Kil-

yos - Gümüşdere'de yaratılan kirli-
liği temizlemek üzere bir araya gel-
dik. Çevre bilincine sahip olmayan
kişilerce ve gemilerin yaymış ol-
duğu atıklar yüzünden sahillerin
kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu du-
rumun tekrarlanmaması için kişile-
rin ve ilgili bütün kurumların iş
birliği yapması ve kontrollerin sağ-
lanması adına çağrımızı yeniliyo-
ruz. Sosyal medyada paylaşarak
hassasiyet gösteren herkese teşek-
kür ediyoruz" denildi.

Her yer plastik atık dolu

Yasemin Kay Allen yaptığı video

paylaşımında, "Kilyos sahili 
kilometrelerce plastik atık dolu.
Konteyner patlamış diye tahmin
ediyorum.  Burada bir ölmüş
yunus balığı yavrusu görüyorsunuz
içi plastik dolu. Plastik yemekten
ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Te-
mizliğini kim üstlenecek? Faturası
hangi hayvanlara ve insanlara kesi-
lecek? Sadece merak ediyorum. Ya-
zıklar olsun. İçinde bir parça vatan,
toprak sevgisi olanın şu görüntüler-
den sonra içi paramparça olur. Bu
bir skandaldır, bu gerçek bir felaket-
tir. Yetkilileri göreve çağırıyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Kilyos sahili temizleniyor
Oyuncu Yasemin Kay Allen'in ölü yunusun görüntüsü paylaşarak tepki
gösterdiği kirliliğin ardından Kilyos sahilinde temizlik çalışması yapıldı

Dilencilere göz açtırılmadı
İl Emniyet
Müdürlüğü
ekipleri, Fa-

tih’te özellikle turistlerin
yoğun olduğu bölge-
lerde hanutçu, dilenci
ve işportacılara yönelik
denetim gerçekleştirdi.
Saat 13.00’te başlayan
denetimlerde, ekipler
Beyazıt, Sultan Ahmet
ve Çemberlitaş bölgele-
rinde turistleri rahatsız
edenlerin tespit edil-
mesi için çalıştı. Dene-
timler sırasında
hanutçuluk yaptığı tes-
pit edilen bir kişi, kendi-
sine işlem yapmak
isteyen polislere di-
rendi. Kucağında bebe-
ğiyle dilenen bir kadın
ise polisleri görünce
olay yerinden ayrılmaya

çalıştı. Polisin durdur-
ması üzerine ağlamaya
başlayan kadın dilenci,
bebeğini kullanarak
duygu sömürüsü yaptı.
Polisin işlem yapaca-
ğını söyleyen kadın da-
kikalarca dirense de
kurtulamadı. Yapılan
denetimlerde bin 215
kişinin GBT sorgusu
yapılırken 1 aranan
şüpheli, 2 pasaportsuz
kişi yakalandı. Polis 14
şüpheliye hanutçuluk, 1
kişiye dilencilik, 4 kişiye
ise çevreye rahatsızlık
vermek suçundan işlem
yaptı. İşportacılık
yapan 3 kişi ise polisi
görünce kaçtı. Yaşanan
kovalamacada işporta-
cılar izlerini kaydettir-
meyi başardı.
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İstanbul’un 39 ilçesine
ilişkin en özel ve en güzel 
haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset,

ekonomi, kültür sanat ve
spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin

haber seçenekleri ve
tarafsız habercilik

anlayışıyla hizmet veren
web sitemize ulaşarak
gerçeklerden haberdar

olabilirsiniz.

B ir robot kadar dakik ve kusursuz
çalışabilseydik tatmin olur muy-
duk? Bu bize aradığımız huzuru

ve memnuniyet sağlayabilir miydi? Sür-
dürülebilir bir iyi oluş hali var mıdır?
Huzur dediğimiz şey bir dakikalık dingin-
likle elde edilmiş sayılır mı? Sağlık, psi-
kolojik ve fiziksel iyi oluş halidir. Peki
bazen neden sağlığımız yerindeyken de
huzurlu hissedemeyiz? Maalesef gerçekçi
olmayan beklentilerimiz sebebiyle... 

Kendi koyduğumuz yüksek standartla-
rımıza yetişebilmek için kendimizden
kaçıp kendimizi kovalarken huzurumuz
göz ardında ve çok geride kalmakta.
Kendimize kucaklayıcı ve destekleyici
davranmayı bilmediğimizde, çoğu zaman
huzurlu sınırlar içerisinde kalmamız zor-
laşmakta. Sık sık bugün ne yaptım diye
düşündüğümüzde tatminsizlikle karşılaşı-
rız. Sağım, sağlıklıyım, sevdiklerim ya-
nımda peki ama neden
huzursuzum? Cevap çok net; kendi yaşa-
dığımız hayata aidiyetimiz yok. Aidiyet

hissinin eksik olduğu bir zeminde huzur
aramak gerçekçi değil. Her an adeta bir
robotmuşuzcasına görevlerimizi eksiksiz
yerine getiremediğimizi düşünmemiz bizi
kaygılandırıyor. Kaygı ve huzur aynı nok-
tada bulunamıyor... 

Biri varsa diğeri yok. "Bugün on sayfa
değil de üç sayfa kitap okudum, ben bece-
riksiz, tembel biriyim, istikrarsızım, ba-
şarısızım" buna benzer bir içsel dil
kullanmak kendimize karşı yaptığımız bir
zalimlik. Nezaket, önce kendine karşı
nazik olmaktır. Güç, verimsiz günlerimizi
telafi edebilir olmakla ilgilidir. Ve insan
çevresindekilere gösterdiği toleransı hatta
belki de daha fazlasını kendine de göster-
melidir ki buna "öz şefkat" 
diyoruz... 

İnsan ruhunun binbir hali var. Bugün
hüzünlü bir şeyler dinlemek, mutfak ma-
sasında duvarı seyrederek oturmak iste-
yebiliriz, yarın cıvıl cıvıl süslenip
gezebiliriz, hepsi biziz. Burada hiçbir tu-
tarsızlık yok, aksine bütünüyle olağan

bunlar. Daima tek bir ruh haline saplanıp
kalmaktan evla. Bir günümüzle kendi-
mizi değerlendirmemiz parçayı genelleme
hatasına düşmek olur.Kaldı ki bu tespiti-
mizi doğrulayabilmek için daha da "öyle"
davranmaya başlayabiliriz ve bu çıkmaz,
sonsuz bir döngüye dönüşebilir. Bilinçdışı
bilinci haklı çıkarmak için biz farkında
olmadan yönlendirebilir davranışlarımızı.

Sürekli kendinizle barışın nidaları on
yıllardır neredeyse her mecrada bu yüz-
den yankılanmakta. Böylelikle robot gibi
olamamanın verdiği "eksiklik" hissinin ye-
rini, mekanikleşmemiş, keyifle yapılan
görevlerin huzuru alır. Robotlaşmaya he-
vesli değil, dirençli olmalıyız. Kusursuz-
luk beklentimizin gerçekçi ve işlevsel
olmadığını öğrenmeliyiz. Zaman zaman
yüksek verimlilik ile çalışmanın, zaman
zaman da ruhun ihtiyacı olan o oyalanma
günleri ile yaşamanın hayata başarılı şe-
kilde adapte olmuş olmak demek oldu-
ğunu anlamalıyız. Eskilerin deyimiyle;
yuvarlanıp gitmeliyiz...

Robot olmayı düşlemek

mbirpinar@hotmail.com

Melike
Bİrpınar

Kendime
dair

Ben Psikolog Melike Birpınar,
11 Mart 1999 Şişli doğumlu-
yum. Acıbadem Mehmet Ali Ay-
dınlar Üniversitesi'nde psikoloji
öğrenimimi tamamladım. Şu an
İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji
öğrenimime devam etmekteyim.
Aynı zamanda felsefe ve sanata
dair okumalar yapmakta, psiko-
lojik test eğitimleri almakta, dil
öğrenimimi sürdürmekteyim.
Dergiler için sosyal medya hesap-
ları ve/veya web siteleri için iste-
nen konularda profesyonel ve
kapsamlı yazılar yazıyorum.
Başta Kızılay olmak üzere pek
çok kurumda liderlik yaptım, sos-
yal yardımlar-etkinlikler yürüt-
tüm ve çeşitlli projelere dahil

oldum. Yakında klinik psikoloji
yüksek lisansıma başlayaca-

ğım. Bunun yanında
sosyal psikolojiye

ve reklamcılığa
ilgiliyim bunla-
rın da deste-
ğiyle insanları
anlamak ve
onlara psikolo-
jiyi anlatmak
konusunda
yetenekli 

olduğumu 
düşünüyorum.
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T ayvan’ın söz konusu
tatbikatları şiddetle
kınadığını ve bu tat-

bikatların sorumsuzca oldu-
ğunu belirten Wu, Çin’in
eylemlerinin bir sonucu ola-
rak bölgesel barış ve istikrarın
da tehlikeye girdiğini ifade
etti. Wu, “Çin, Tayvan'ın işga-
line hazırlanmak için askeri
tatbikat yapıyor. Tayvan'da
halkın moralini zayıflatmak
amacıyla geniş çaplı askeri tat-
bikatlar ve füze fırlatmalarının
yanı sıra siber saldırılar, dezenfor-
masyon ve ekonomik zorlamalar
yapıyor. Tayvan kesinlikle diğer ülke-
lerle ilişkilerini sürdürme ve uluslar-
arası topluluğa katılma ve katkıda
bulunma hakkına sahiptir. Tayvan halkı
da demokratik sistem aracılığıyla kolektif
iradesini ifade etme hakkına sahiptir” dedi.

Çin tehdit ediyor

Çin’in Tayvan’ı yıllardır askeri anlamda tehdit etti-
ğini belirten Wu, “Çin, Tayvan'ı yıllardır askeri olarak
tehdit ediyor ve çabalarını artırmaya devam ediyor. Bu
bir gerçek. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki mülkiyetini
açıkça ilan etti. Çin, uluslararası toplumun, Tayvan Bo-
ğazı'nın sularında seyrüsefer özgürlüğünü etki altına al-
maya çalışmaktadır” diye konuştu. DHA

Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, düzenlediği basın
toplantısında, Çin’in Tayvan adası etrafında düzenlediği 
tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu. Wu, Çin’in bu
tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yaptığını belirtti
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HollanDa’Da
salgın tartışması 

KAmu haber ajansı NOS'ta çıkan ha-
berde, Belediyeler Birliği, Belediye Baş-
kanları Birliği ve Hollanda Güvenlik

Konseyi'nin Kovid-19 için hükümete verilen yetkile-
rin Kamu Sağlığı Yasas'ına eklenerek "kalıcı" hale
gelmesine karşı çıktığı belirtildi. Haberde, hükü-
mete Kamu Sağlığı Yasasında yapılacak değişiklik-
lerin "belirsiz", "muğlak" ve "mantıksız" olduğu
eleştirileri geldiği kaydedildi.

Yasa belirsiz

Kovid-19 salgınında getirilen tedbirlerin acele ol-
duğu ve üzerinde yeterince tartışılmadan hayata
geçmek zorunda kaldığına değinilen haberde, "Be-
lediyelerin, belediye başkanlarının ve güvenlik böl-
gelerinin görev ve yetkileri net değil." ifadesi
kullanıldı. Haberde, Hollanda Belediye Başkanları
Birliği Başkanı Liesbeth Spies'in, "Salgın duru-
munda kimin hangi sorumluluğu yerine getireceği
belirsiz." değerlendirmesine yer verildi. Uzmanların,
Kovid-19 pandemisinde uygulanan ve ülkede gü-
venlik bölgeleri oluşturulmasına imkan veren bazı
yasaların tamamen değişmesi tavsiyesinde bulun-
duğu hatırlatılan haberde, Hollanda Sağlık Bakanı
Ernst Kuipers'in sözcüsünün, "Bakanlığın Kovid-19
düzenlemelerinin hızlı çıkarılmış kanunlar olduğu
fakat bunun kötü bir kanun olarak düşünülmemesi
gerektiği" görüşü de aktarıldı. Hükümet, Kovid-19
ve benzeri salgın durumlarında gerekli kısıtlamaları
hayata geçirmek, ülkede güvenlik bölgeleri ilan
etmek ve bunlara başkan atamak gibi yetkiler veren
Kamu Sağlığı Yasası'ndaki değişiklikleri yaz so-
nunda Meclise getirmek istiyor.

TAYVAN ISGAL
EDILEBILIR

Eski ABD Başkanı 
Donald Trump, Florida

eyaletindeki Palm
Beach’te bulunan

evinin ABD Federal
Soruşturma Bürosu

(FBI) tarafından
basıldığını 

duyurdu

Abd eski Başkanı Do-
nald Trump, Florida 
eyaletindeki Palm Be-

ach’teki Mar-a-Lago’da bulunan
evinin FBI tarafından basıldığını du-
yurdu. Trump konuya dair yaptığı
yazılı açıklamada, durumu ‘ulus için
karanlık zamanlar’ olarak nitelendi-
rirken, daha önce bir ABD Başkanı-
nın böyle bir durumla karşı karşıya

kalmadığını vurguladı. Evine yapılan
baskının ‘gerekli’ ve ‘uygun’ olmadı-
ğını söyleyen Trump, “Böyle bir sal-
dırı ancak 3’üncü dünya ülkelerinde
gerçekleşebilir. Bu, savcılığın görevi
kötüye kullanması, adalet sisteminin
bir silaha çevrilmesi ve 2024’te baş-
kanlığa aday olmamı umutsuzca 
istemeyen radikal sol Demokratların
saldırısıdır” ifadelerine yer verdi.

Kasama girdiler

Ayrıca Trump, FBI’ın, evinde bulu-
nan bir kasaya da eriştiğini söyleye-
rek ilgili baskını, 1972-1974 yılları
arasında dönemin ABD Başkanı
Richard Nixon yönetimi sırasında
yaşanan ‘Watergate’ skandalına 
benzeterek, “Kasama bile girdiler!
Bununla, ajanların Demokrat Ulusal 

Komite'ye girdiği Watergate arasın-
daki fark nedir? Burada, tersine, 
Demokratlar Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 45’inci Başkanının
evine girdi” dedi. Öte yandan, 
ABD medyasında yer alan haber-
lerde, Trump’ın evine yönelik gerçek-
leştirilen FBI aramasının, Trump’ın
başkanlığı kaybettikten sonra Flori-
da’daki evine getirilmiş olabilecek
gizli belgeler de dahil olmak üzere
başkanlık belgelerinin ele alınma-
sıyla ilgili soruşturmanın bir parçası
olduğu ifade edildi.

Evini bastılar

Gazze'de 44 kişi öldü
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 44 kişi yaşamını yitirirken 360 kişi
de yaralandı. Saldırılarda birçok bina ağır hasar gördü ve yıkıldı

Filistin İletişimciler ve
Medya Derneği
(FİMED), İsrail’in Gaz-

ze’ye yönelik saldırılarında can ka-
yıpları ve oluşan maddi hasara
ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. İsrail-
Gazze arasında varılan ateşkesin ar-
dından paylaşılan bilgilerde, 44
kişinin hayatını kaybettiği, 360 kişi-

nin de yaralandığı duyuruldu. Refah
kentinde 48 kişi yaralanırken, 7 kişi
yaşamını yitirdi. Han Yunus’ta 6 kişi
hayatını kaybederken, 30 kişi de ya-
ralandı. El Wista ve Gazze’de 131
kişi yaralandı, 13 kişi hayatını kay-
betti ve en çok can kaybının yaşan-
dığı Kuzey Gazze’de 18 kişi
yaşamını yitirdi, 151 kişi de yara-

landı.Saldırılar, büyük çapta maddi
hasarı da beraberinde getirdi. Top-
lam 18 konut saldırılar sonucu ta-
mamen yıkıldı. 71 konut ağır hasar
alarak kullanılmaz hale gelirken,
1675 konut da kısmi olarak hasar
gördü. En fazla konutun yıkıldığı ve
hasar gördüğü bölge ise Gazze
oldu.

Hollanda'da, hükümetin Kovid-19 ve 
benzeri salgınlarda gerekli kısıtlamalar 
getirmesine imkan veren kalıcı bir yasanın
çıkarmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

SanTral
hasar gördü!

IAeA Genel Direktörü Grossi, söz konusu
saldırının hem Ukrayna hem de çevresinde
ciddi bir nükleer felaket tehdidi oluşturduğu-

nun altını çizerek, “IAEA, bu ciddi durum hakkında bil-
gilendirildi. Ukrayna'ya göre reaktörlere herhangi bir
hasar gelmedi ve radyolojik salınım olmadı. Ancak,
santralin başka yerlerinde hasar var. Zaporijya nükleer
santralinin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atan as-
keri harekat kesinlikle kabul edilemez ve ne pahasına
olursa olsun kaçınılmalıdır. Tesise yönlendirilen her-
hangi bir askeri ateş gücü, potansiyel olarak felaketle so-
nuçlanacak durumlara yol açabilir ve bu ateşle
oynamak anlamına gelir. Acilen tüm tarafları, altı reak-
törü bulunan bu önemli nükleer tesisin çevresinde
azami itidal göstermeye şiddetle çağrıda bulunuyorum”
dedi. Grossi, IAEA’nın bölgeye bir ekip göndermesi ge-
rektiğini belirterek, “IAEA ekibi, yılın başlarında Çorno-
bil ve Güney Ukrayna'ya yaptığı gibi Zaporijya’ya da
gitmeli. Bir emniyet ve koruma misyonunu bir araya ge-
tirebilir, ihtiyaç duyulan yardımı ve tarafsız değerlendir-
meyi sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel
Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’nın
Zaporijya kentindeki nükleer santralin hasar
gördüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Küba’da
tehlikeli yangın

KübA’dA petrol tesisinde yıldırım düşmesi
sonucu çıkan yangın 4’üncü gününde
devam ediyor. Son yapılan açıklamada, 1 ki-

şinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin ise yaralandığı du-
yurulmuştu.Küba Enerji ve Maden Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, “Matanzas’taki tesiste durum çok
karmaşık. Yangının yoğun olduğu bazı noktalara erişim
sağlanamıyor. Patlamalar olmaya devam ediyor” de-
nildi. Küba Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan
açıklamada ise ikinci petrol tankerinden sızıntı olduğu
bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale
kapsamında yoğun çabalarının sürdüğü aktarıldı.

AzerbAycAn Dışişleri
Bakanı Ceyhun Bayra-
mov, 13. Büyükelçiler

Konferansı'na katılmak için geldiği
Ankara'da gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki dostluk ve kardeşlik iliş-
kilerinin her zaman üst düzeyde ol-
duğunu söyleyen Bayram, iki
ülkenin son 30 yılda büyük ve hızlı

bir yol katettiğini, çok olumlu
yönde ilerlediğini vurguladı. Bayra-
mov, İkinci Karabağ Savaşı'nda
başta Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan olmak üzere tüm Türk
yetkililerin, siyasi partilerin ve tüm
Türk halkının Azerbaycan'a destek
olarak, sadece barışta değil savaşta
da Azerbaycan'ın yanında oldu-
ğunu gösterdiğini söyleyerek "Bu,

bir kez daha kanıtlıyor ki Azerbay-
can ve Türkiye ilişkileri dünyada eşi
benzeri olmayan düzeye yükselmiş-
tir. Dünyada etnik, dini ve kültürel
olarak birbirine yakın olan komşu
ülkeler çoktur. Fakat hiçbirisi Tür-
kiye ve Azerbaycan kadar birbirine
yakın değil. Bunun ikinci bir örne-
ğini dünyada göremiyoruz." diye
konuştu.

Ermenistan mesajı!

Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, düzenlediği basın
toplantısında, Çin’in Tayvan adası etrafında düzenlediği 
tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu. Wu, Çin’in bu
tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yaptığını belirtti

Tayvan Dışişleri
Bakanı Jaushieh

Joseph Wu
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E kmek kavgası için Almanya’ya yapılan
göçler, edebiyatın da vazgeçilmez ko-
nuları arasında yer alırken; göçlerin

yakın tanığı Abdullah Erol Göksu, “Dönüş
Sancısı” üçlemesinde bu emek mücadelesini ve
yaşanılan zorlukları, kişilerin psikolojileriyle be-
raber anlatıyor. “Hasret”, “Değişim” ve “Bitiş”
isimleriyle yayımlanan üçleme; özleyen, dönü-
şen ve geçip giden yaşamla ilgili notlar düşü-
yor. “Dönüş Sancısı” serisinin ikinci kitabı olan
“Değişim”, ilk kitapta da okurun karşısına

çıkan bir Alman gencinden hareketle arayışın
ve dönüşümün hikâyesini ortaya koyuyor.
2000’li yıllarda felsefe bölümünde öğrenci olan
gencin yaşamı, bir sorgulamayla beraber baş-
tan sona değişirken; aşk ve polisiye ile zengin-
leştirilen romanda ne, nasıl, neden sorularının
ardından Müslüman olmaya karar veren bir
genç kaleme alınıyor. Emek, özlem ve dönüşü-
mün hüküm sürdüğü “Değişim”, sorgulamalar
ve eleştirilerle bezeli bir okuma sunuyor.

Sorgulama rüzgarı 

“Değişim”in ana karakteri olan genç, giderek

derinleşen araştırmalarının neticesinde mesle-
ğini de bu yönde seçerken; romanda var oluş
ve doğumdan ölüme kadar yaşamın anlamı ir-
deleniyor. A. Erol Göksu, kitabında her an-
lamda yalnız olan insana dair söylemler
sunarken; renk, dil, düşünce ve inanç sistemin-
den fiziksel ve biyolojik alanlara kadar farklı
olan insanı ve bu farklılıklar arasındaki dengeyi
titiz bir dille işliyor. Felsefe öğrencisi olunma-
sıyla başlayan yolculuk, tüm inançsızlıklardan
uzaklaşıp, cesaretle devam edilen bir yöne
doğru evrilirken; en yüksek noktaya aşk ile varı-
lan bir yaşamın da izi sürülüyor.

TÜRKAN ERVAN

Bu yıl beraber çalışmalarının 30’ncu yılını kutlayan Türk Pop Müzik tarihine adını altın
harflerle yazdıran Yonca Evcimik ve menajeri ve iletişim danışmanı Özgür Aras müzikse-
verlere Eylül ayında Noah Entertainment Music etiketiyle çıkacak bir single hazırlıyorlar

Bir kitapla
‘deGiSim’

Dijital sanatın adresi!
Dijital televizyon platformu TV+, ağustos ayında seyircileri ünlü yapımlarla buluşturuyor.
TV+’ta bu ay yayınlanacak diziler arasında From Scratch ve Who Is Ghislaine Maxwell yer
alıyor. Platformda Whiplash, The Vice, Kelebekler, Mustang ve daha birçok film öne çıkıyor.
Çocuk seyirciler için ise Talking Tom and Friends 104 bölümüyle yayında olacak
PlaTforma ağustos ayında eklenen filmler
arasında Whiplash, The Vice, Kelebekler,
Mustang, Foxcatcher Takımı, The Night
Clerk, The Sisters Brothers, Sicario, Sicario
2: Soldado, Handmaiden bulunuyor. Plat-
formda bu ay yayına giren diziler arasında
ise factual dizi From Scratch ve belgesel
dizi Who Is Ghislaine Maxwell izleyicilerle
buluşuyor. Ayrıca TV+’ta bu ay çocuk izle-
yiciler için Talking Tom and Friends, 4
sezon toplam 104 bölümüyle yayında ola-
cak. 

Birçok film var

Ağustos ayında TV+’ta yayınlacak olan
filmler hakkında şirketin yaptığı yazılı açık-
lamada aşağıdaki detaylara yer verildi:
“TV+’ta bu ay küçük yaşlardan itibaren ba-
teri çalmaya başlayan genç müzisyen An-
drew’in hikâyesini anlatan Whiplash,
ABD'de 2001-2009 yıllarında Başkan Yar-

dımcısı olarak görev yapan Dick Cheney'in
hayatını ele alan The Vice ve yıllar içerisinde
birbirlerinden ayrı düşüp birbirlerini pek ta-
nımayan üç kardeşin, bir sebepten ötürü bir
araya gelerek birbirlerini daha iyi tanımaya
çalışırken başlarından geçenleri konu edinen
Kelebekler yayında olacak. "Platformda se-
yircilerle buluşacak diğer yapımlar arasında
ise beş kız kardeşin özgürlükleri için verdik-
leri mücadeleyi anlatan Mustang, gerçek
olaylara dayanan ve eksantrik bir milyoner
ile iki şampiyon güreşçi arasındaki trajik
ilişkinin hikayesini anlatan Foxcatcher Ta-
kımı,  üstün zekalı ve otizmli olan bir otel
görevlisi Bart’a odaklanan The Night Clerk,
1850'lerin Oregon'unda geçen ve birbirine
bağlı iki kardeşin hikayesini anlatan The
Sisters Brothers, FBI'nın Meksika Uyuştu-
rucu Savaşı ile ilgili mücadelesini anlatan
Sicario ve Sicario 2: Soldado ile Sarah Wa-
ters'ın "Fingersmith" romanından beyazper-

deye uyarlanmış, bir dolandırıcı tarafından
kiralanan bir hizmetçinin hanımefendisine
duyduğu gizli aşkı konu edinen Handmai-
den filmleri yer alıyor.” DHA

Yonca Evcimik geri dönüyor!

müzik ve eğlence sektöründe işler yapan
Noah Entertainment Almanya, Belçika, Hol-
landa, Fransa, Amerika ‘dan sonra Türkiye
‘de birçok ünlü isme prodüksiyonlar, konser-
ler yapmaya başladı ilk imzayı Yonca Evci-
mik ve Özgür Aras ‘la attı… Noah
Entertainment Ceo’su Volkan Çelik‘in, kalıp-

laşmış müzik trendleri kaldırıp genç yetenek-
lere, projeler üreteceklerini belirtti. Volkan
Çelik, 80 ‘li yıllardaki arabesk ve hafif müzi-
ğin hükümdarlığını kaldırarak, Türk Pop
Müziğin 90’larda birçok ilke imza atan ismi
Yonca Evcimik ve müzik, eğlence sektöründe
trendleri belirleyen isimlerin başında gelen

ünlü iletişimci Özgür Aras’la anlaştığını du-
yurdu. Türkiye'de birçok ünlü isme prodük-
siyonlar, konserler yapmaya başlayan Noah
Entertainment Ceo’su Volkan Çelik müziğe
emek vermiş isimlere ve yeni yeteneklerle iş
birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını 
dile getirdi. 

Yazar Abdullah Erol
Göksu, iş bulmak için

gurbete gidenleri kaleme
aldığı “Dönüş Sancısı” 

üçlemesiyle okurlarının
beğenisini kazanıyor. 

Serinin ikinci kitabı olan
“Değişim” ise bu müca-

delelerin ortasındaki ara-
yışları ve hayatını kökten

değiştiren bir Alman
gencini konu ediyor

El sanatında 51 yıl

Pop müziğe tatil arası

TokaT'Ta yaşayan 60 yaşındaki Ali
Yeşilyayla, 9 yaşından bu yana yazma-
cılıkla iç içe hayat sürüyor. Coğrafi işa-
rete sahip "Tokat yazması", 600 yılı
aşkındır ustaların elinde yaşatılıyor.
Tokat'taki bu ustalardan biri de Ali Ye-
şilyayla. Atölyesinde ıhlamur ağaçla-
rından üretilen kalıplara motifleri
işleyerek kumaşlara baskı yapan Yeşil-
yayla, ürettiği yazmaları Türkiye'nin
her yerine gönderiyor.Evli ve 2 çocuk
babası Yeşilyayla, mesleğe yazma kat-
layarak başladığını anlattı. İlkokulday-
ken, okuldan kalan zamanlarında
eniştesinin yanında çalıştığını belirten
Yeşilyayla, "Daha sonra yavaş yavaş
baskıya geçtim. İşi öğrendik. Askere
gidip geldikten sonra atölye açtım. Aç-
tıktan 5 yıl sonra atölyem yangında
kullanılamaz hale geldi. Belli zaman
sonra kendimizi topladık. Tekrar bu işe
devam ettik." dedi. Kendilerine usta-
lardan kalan Tokat'ın kadim el sanatını
yaşatmak için çalıştığını ifade eden Ye-
şilyayla, "Bizim sanatımız çok değer-
liydi. Önceden 'yazmacı' dediğinde
koşa koşa kız veriyorlarmış. Aynı ku-
yumcular gibi. Ustalarımız, arkadaşla-
rımız yine topladılar, farklı farklı
kendilerini geliştirdiler. Yine sanatımızı
bu seviyeye getirdik. Şükürler olsun,
çalışana her türlü iş var. Yeter ki işini
temiz yap." diye konuştu.

Birçok alıcısı var

Tokat yazmasında en önemli unsurlar-
dan birinin kalıplar olduğuna işaret

eden Yeşilyayla, ıhlamur ağacının kul-
lanıldığı kalıpların büyük bölümünü
kendisinin yaptığını anlattı. Yeşilyayla,
şunları kaydetti: "Kalıp ıhlamur ağa-
cının haricinden olmuyor. 200 çeşit
kalıbımın yüzde 70'ini ben yaptım. Ih-
lamur ağacı kesmek yasak. Genelde
biz kırım yapan köylerden arkadaşla-
rımıza söylüyoruz. Sağ olsunlar bize
getiriyorlar. Köylüler yakacaklarına
biz kalıp yapmış oluyoruz. Değerlen-
dirmiş oluyoruz. Ihlamur ağacı kesil-
dikten sonra 2 sene bekletmemiz
gerekiyor. Çatlama yaptığında da bir
şeye yaramıyor." Yeşilyayla, basmacı-
lıkla ailesini geçindirdiğini, mesleğini
severek sürdürdüğünü belirterek,
başta sahil bölgeleri olmak üzere yap-
tığı ürünlerin, Tokat'ta ve Türkiye'nin
pek çok ilinde alıcı bulduğunu 
sözlerine ekledi.

Yorumcu kimliği ile Türk pop müzi-
ğinin öncü isimlerinden olmaya aday
Berru Tural’ın yoğun geçen yaz gün-
lerinde nefes almak için kısa bir tatil
molası verdi. 10 günlüğüne Kaş'a ta-
tile gelen Berru Tural kısa süreliğine
Meis adasına geçerek çektiği fotoğraf-
ları sosyal medya hesaplarında pay-
laştı. Yeni dönemde yayınlayacağı

teklisi için çalışmalarına d abri yan-
dan devam eden genç şarkıcı, Bod-
rum, Çeşme gibi yazlık yerlerdeki
sahne çalışmalarına da hız kesmeden
devam edecek.Pandemide bile çalış-
kanlığın yitirmeyen, üretimlerinde
‘kendimi daha özgür hissediyorum’
diyen genç yorumcu, yeni teklisi ile de
dikkat çekmeye devam edecek.
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T rabzonspor’da stoper transferi öncelik olarak
görülüyor. Abdullah Avcı, İstanbulspor karşı-
sında Vitor Hugo’nun yanında Dorukhan To-

köz’ü görevlendirmişti. Kopenhag eşleşmesi için
UEFA’ya kadro bildirimi 11 Ağustos Perşembe günü
yapılacak. İlk maçtan 24 saat öncesine kadar ise lis-
tede 2 değişiklik yapma hakkı var. Bordo-Mavililer’in
listesinde öne çıkan 3 isim bulunuyor. Jeison Murillo
için Sampdoria ile anlaşma sağlandı. Ancak Kolom-
biyalı savunmacı, Avrupa’nın büyük liglerinden bi-
rinde kariyerine devam etmek istediği için henüz
Fırtına’nın teklifine yanıt vermedi. İtalyan basınına
göre Sampdoria Yönetimi, başka bir teklif gelmediği
için Murillo’ya Trabzon’a ‘evet’ demesi için baskı 
yapıyor.

Boyata satış listesinde

Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği isimlerden
bir diğeri ise Dedryck Boyata. Belçikalı stoper, Hertha
Berlin’de gözden çıkartıldı. 31 yaşındaki oyuncu, Al-
manya Kupası’nda Braunschweig karşısında 120 da-
kika sahada kalmıştı. Ancak ligdeki Union Berlin
maçında kadroya alınmadı. Hertha‘nın sportif direk-
törü Bobic, “Boyata’nın artık takımımıza katacağı bir
şey olduğunu düşünmüyoruz” diyerek oyuncuyu sat-
mak istediklerini dile getirdi. Tecrübeli savunmacı,
Belçika’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek
için düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmeye ön-
celik verdi. Fırtına, 1.5 milyon Euro’luk bonservisle bu
işi bitirmek istiyor. Bordo-Mavililer’de stoper için
gündeme gelen son oyuncu ise Mouctar Diakhaby.
Valencia, teknik patron Gattuso’nun istediği takviye-
leri yapmak için Guedes, Maxi Gomez gibi maliyeti
yüksek ve bonservis getirisi olacak yıldızlarını satış lis-
tesine koydu. Diakhaby’nin ayrılması muhtemel isim-
lerden biri olduğu, menacerler vasıtasıyla Fırtına’ya
önerildiği öğrenildi. 1.92 m.’lik stoperin 1 senelik söz-
leşmesinin kalmış olması nedeniyle piyasa değerinin
biraz daha düşüğüne transfer olabileceği kaydedildi. 

Fırtına, stoper için bir süredir Dedryck 
Boyata ve Jeison Murillo’yla ilgileniyordu.
Bu oyuncular için girişimler devam 
ederken, Mouctar Diakhaby de listeye
girdi. Yönetimin transferdeki önceliği olan
savunma takviyesi için vites artırıldı

Suudi Arabistan’ın El 
İttifak takımı, Welinton

ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlı kulübün
kabul etmesi halinde

transfer tamamlanacak

beşiktaş’ıN Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Ara-
bistan’a transfer olmaya hazırlanıyor.NTV Spor'un ha-
berine göre; 33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan
ekibi El İttifak’ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2
yıllık teklifini kabul etti. Siyah beyazlı kulübe gitme iste-
ğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekli-
yor. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde
geçen sezondan alacağı 200 bin Euro’yu da talep et-

meyecek. Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi
Arabistan’a gidecek olan Welinton, El İttifak ile 2 yıllık
sözleşme imzalayacak.

Welinton kimdir?

2020 yılında Alanyaspor 'dan bedelsiz Beşiktaş'a trans-
fer olan Brezilyalı stoper, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper
Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve
1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş for-
masıyla 71 resmi maça çıkan Welinton 1 gol 2 asist ya-
parken 21 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

Welinton yolcu

club Brugge, Uruguaylı yıldız Maxi gomez için Valencia’nınistediği 12 milyoneuro’yu teklif etti.Ancak gomez,Belçika ekibini geri çevirdi. 25yaşındaki golcü,kulübünün Fenerbahçe ileanlaşma
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FeNerbahçe ’nin şu anda bir numaralı forvet
hedefi olan Maxi Gomez konusunda önemli
gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Urugu-
aylı golcünün sağlık durumuyla ilgili araştırma
yaparken, Club Brugge transfer için devreye
girdi. Belçika ve İspanya basınında yer alan ha-
berlere göre lacivert-Siyahlılar, Gomez için Va-
lencia’nın istediği 12 milyon Euro’yu teklif etti.
İspanyol ekibi ‘evet’ demesine rağmen 25 yaşın-
daki golcünün Club Brugge’le anlaşma sağla-
madığı ve ‘hayır’ yanıtı verdiği belirtildi.
Fenerbahçe ile senelik 2.5 milyon Euro maaş ve
bonuslar üzerinden el sıkışan Maxi Gomez’in
kulağı, Sarı-lacivertliler ile Valencia arasında
devam eden pazarlıklarda.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

Yıldız futbolcu, iki kulübün anlaşmasını sabır-
sızlıkla bekliyor. Fenerbahçe, yarasalar’a en son

8.5 milyon Euro ve bonus teklif etmiş ancak ta-
raflar orta yolu bulamamıştı. İspanyol basınına
göre, son görüşmede anlaşma sağlanamama-
sına rağmen iki kulüp arasındaki pazarlıklar
olumlu ilerliyor.
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Norveçli orta saha, sabah antrenmanı
öncesi basın mensuplarının sorularını ya-
nıtladı. Fredrik Midtsjö, şu açıklamalarda
bulundu; “Şimdilik çok iyi gidiyor. Takım
arkadaşlarımızla tanışıyoruz. İlk maçta
güzel hisler bırakmak benim için önem-
liydi. Takıma alışmam çok önemli. Bu
süreç devam edecek. Takıma sadık bir
oyuncuyum. Birlikte daha iyi işler yapaca-
ğız. Teklifi aldığımda heyecanlandım. Ga-
latasaray Türkiye’nin en büyük takımı. İyi
bir başlangıç yaptık. Galatasaray taraftarı
ile karşılaşmaktan çok heyecanlanıyorum.
İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
Saha dışında farklı, sessiz bir insanım. Sa-
haya çıktığım zaman tutkuyla oynuyo-
rum. Futbol benim için bir tutku. Bu
kulüpte oynamak benim için heyecan ve-
rici. Forma rekabeti konusunda bir kay-
gım yok. Ben şansım olduğu süre
oynamaktan memnunum. Şampiyonluk
adına takımda birçok kaliteli oyuncunun
olması iyi bir şey.”

Mertens yorumu Yiğido çalışıyor
Galatasaray 'ın transfer politikası ve Belçikalı oyuncunun
transferiyle ilgili olarak Çapa, "2020'de şampiyonluğu
kaçırdıktan sonra yönetim kurulu yeni bir rota seçti. Genç
oyunculardan oluşan ve çok fazla para yatırılan yeni bir
takım yaratmak istediler. Transfer politikası başarısız
oldu ve bu durum dönemin başkanı ile teknik direktör
Fatih Terim'in sonunu getirdi. Yeni yönetim geri dönüşü
başlatmalıydı ve bu yüzden Dries Mertens
gibi büyük isimleri aldı. Galatasaray için
değil, aynı zamanda örnek bir profesyo-
nel olarak Türk futbolu için de çok şey
ifade edecek Mertens. Ayrıca Sefe-
rovic, Torreira, Oliveira ve Midtsjö
gibi birçok yabancı transfer, toplu
olarak üst düzey performans
göstermesini kolaylaştıracak.
Ve hiç şüphe yok: Mertens,
Galatasaray'ın yeni kahra-
manı olacak" ifadelerini
kullandı. Belçikalı oyun-
cuya Türk futbolu için
uyarılarda da bulunan
Fuat Çapa, "Mertens,
Türkiye'de tamamen
farklı bir futbolla karşı-
laşacak, burada bireysel, kolektifin üstünde. Bu nedenle
son şampiyon Trabzonspor ve aynı zamanda büyük rakip
Fenerbahçe ile zorlu bir mücadele olacak. Beşiktaş ve
Başakşehir de yarışa karışacaktır" dedi

Demir Grup Sivass-
por deplasmanda oy-
nayacağı Adana
Demirspor maçı ha-
zırlıklarına
başladı.Spor Toto
Süper Lig 2022-23
Sezonu'nun 2’nci
hafta maçında dep-
lasmanda Adana De-
mirspor'a konuk
olacak Demir Grup
Sivasspor, 1 günlük
iznin ardından maçın
hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde
teknik direktör Rıza
Çalımbay yönetimin-

deki antrenman da-
yanıklılık koşularıyla
başladı. Ardından
geniş alan pas çalış-
maları yapan futbol-
cular, son bölümde
ise yarım sahada çift
kale maç yaptı. Kır-
mızı-beyazlılar yarın
yapacağı antren-
manla maçın hazır-
lıklarına devam
edecek.Adana De-
mirspor ile Demir
Grup Sivass-
por'umuz 13 Ağustos
Cumartesi günü kar-
şılaşacak.

Teknik Direktör Fuat Çapa, Dries Mertens'in
Galatasaray'a transferi sonrası Belçika
basınına açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezo-
nu'nun ilk haftasında MKE Ankaragücü,
sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 0-0
berabere kaldı.  7'nci dakikada Marlon'un
sol taraftan yaptığı ortada Oğuz, kaleci ile
karşı karşıya kaldı. Ceza yayı üzerinde topa
yükselen Oğuz'un kafa vuruşunda top auta
gitti. 9'uncu dakikada kaleci Sehic'in hatalı

pasında topla buluşan Chatzigiovanis,
topu boş kale yerine auta gönderdi. 17'nci
dakikada Pedrinho'nun pasıyla sağ taraftan
ceza sahasına giren Beridze şutunu çekti.
Kaleci Sehic'i de geçen top yandan auta
gitti. 44'üncü dakikada sağ taraftan Ahmet
Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rahma-
novic'in kafa vuruşunda top kale direğinin

yanından dışarı çıktı. 47'nci dakikada Bru-
no'nun sağ taraftan yaptığı ortada Cal-
vo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
59'uncu dakikada Hadziahmetovic'ın kul-
landığı kornerde ceza sahası içinde Calvo
kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibin-
den auta gitti. Karşılaşmada gol olmadı ve
mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

AnkArAgücü sessiz

Fenerbahçe’ye
GELiYOR

SAVUNMAYA
ADAY 
ÇOK!
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Süper Lig’in son şampiyonu Trabzons-
por’un oyuncularından Berat Özdemir’in
Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC’ye trans-
feri tamamlandı. Trabzonspor’dan Ka-
muyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)
yapılan açıklamaya göre, Ettifaq FC ku-
lübü Berat’ın sözleşmesinin fesih bedeli
olarak bordo mavili kulübe 2.5 milyon
Euro ödeme yapılacak. Berat’ın üçüncü
bir kulübe transferi halinde ise 2.5 milyon
Euro’yu aşan kısmın yüzde 15’i Ettifaq
FC tarafından Trabzonspor’a ödenecek.

Duygusal veda

2020-21 sezonu devre arasında Gençler-
birliği’nden transfer edilen ve 4.5  yıllık
anlaşması bulunan Berat Özdemir, bordo
mavili takıma veda etti. Sosyal medya he-
sabından paylaşımda bulunan oyuncu,
“Yaklaşık 1 buçuk yıl önce altyapısında
yetiştiğim Gençlerbirliği’nden dışarı ilk
adımımı atarak bir başka hayalimi gerçek-
leştireceğim yer olan yuvam gibi gördü-
ğüm Trabzonspor’a geldim. Genç bir
çocukken beni Ankara’dan Trabzon’a geti-
ren yolculuk kısa sürede hayatıma bir
şampiyonluk, iki de Süper Kupa kattı. Bu-
raya gelirken ‘Taş Mektep’te bir isyanla
kurulan Gençlerbirliği’nden, ülkedeki fut-
bol düzenine isyanla kurulan ve şampi-
yonluklar kazanan Trabzonspor’a geldim’
demiştim. Bu isyanı ve coşkuyu sahaya
çıktığım her an yanımda hissettim. Koşar-
ken ayaklarıma güç, ciğerlerime nefes olan
bu isyana, bu desteğe ömrümün sonuna
kadar minnettar kalacağım. Yazılan tari-
hin bir parçası olmanın gururunu yaşa-
dım ve hep yaşayacağım. Bazen şartlar
yeni hedefler için yeni bir sayfa açmayı in-
sanın önüne getiriverir. Ve beraberinde
gelen değişim bazen tercih bazen zorunlu-
luktur. Karadeniz’in mavisine bordoyu ek-
leyen, yağmurda, çamurda yanımızda
olan ‘Sen hayatımda anlam/sen bu ha-
yatta kavgam’ diyen taraftarımızı ise gide-
ceğim yere kalbimde götürüyorum.
Umarım zaferlere yenileri eklenir ve bordo
mavi fırtına devam eder. Hakkınızı helal
edin” ifadelerini kullandı. Trabzonspor
Kulübü’nden yayınlanan veda mesajında
da, “Berat Özdemir'e kulübümüz için ver-
diği emeklerden dolayı teşekkür eder, bun-
dan sonraki kariyerinde kendisine
başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Welinton'la ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Suudi
Arabistan ekibi Al Ettifaq, Brezilyalı stopere resmi teklif yaptı.
Siyah-beyazlı ekip Welinton'un ayrılmaya sıcak bakmasının
ardından stoper arayışlarına başladı. Sportif Direktör Ceyhun
Kazancı, eski Galatasaraylı yıldızla görüşmelere başladı

Koray hamlesi

Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan
Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda 5
kıta ve 49 ülkeden 177 yabancı futbol-
cuyu transfer etti. Asya, Avrupa, Afrika,
Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey
Amerika'dan kadrosunu takviye eden
Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Ro-
manya, Almanya, Arjantin, Kolombiya,
Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Her-
sek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç,
Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Po-
lonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan,
Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Sene-
gal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Suri-
nam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD,
İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Make-
donya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İz-
landa, Yunanistan, Gabon, Mısır,
Danimarka ve Şili'den oyuncu aldı.Bu
sezon ilk yabancı transferini Portekizli
Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak
yapan Galatasaray, sonrasında sırasıyla
İsviçreli Haris Seferovic, Fransız Leo
Dubois ve Norveçli Fredrik Midtsjö'yu
aldı. Bu transferlerle "Cim-bom"un tari-
hindeki yabancı oyuncu sayısı 181'e
çıktı. Transfer hareketliliği süren Galata-
saray, son olarak iki yıldız futbolcu Uru-
guaylı Lucas Torreira ve Belçikalı Dries
Mertens'i transfer etti. Torreira, Galata-
saray'ın 182. yabancı futbolcusu olur-

ken, Mertens ile bu sayı 183'e taşındı.

Torreira, 4. Uruguaylı

Lucas Torreira, Galatasaray'da forma gi-
yecek 4. Uruguaylı futbolcu olacak. Uru-
guaylı futbolculardan Fernando Muslera,
kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı takımda
12. sezonuna başladı. Galatasaray'da
daha önce Uruguaylı Andres Fleurquin
ile Marcelo Saracchi de top koşturmuştu.

Mertens, 4. Belçikalı

Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı ter-
letecek 4. Belçikalı olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'da daha önce bu ülkeden
Mbo Mpenza, Jason Denayer ve Luis
Cavanda oynamıştı. Galatasaray,
1959'dan bu yana transfer hakkını en
fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-
kırmızılı ekip, son 63 yılda 22 "Sambacı"yı
kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbol-
cuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15
oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı
olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türk-
yılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile
Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile
İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy
Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

183 yabancı aslan!

B eşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam
ederken, iç transferde de sıcak gelişmeler
yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar yol-

cular da merak konusu olurken, Welinton'a sürp-
riz bir talip çıktı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al
Ettifaq'ın, Brezilyalı stoperi renklerine katmak
için harekete geçti. Suudi temsilcisi, 33 yaşındaki
savunmacı için siyah-beyazlı kulübe resmi tekli-
fini iletti. Skorer'e göre; Welinton'da yaşanan
sürpriz gelişme sonrası siyah-beyazlı kulüp,
Koray Günter'i renklerine katmak için düğmeye
bastı. Kulübü Verona ile sözleşmesi 1 yıl sonra bi-
tecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan eki-
biyle görüşmeler başladı. Sportif direktör Ceyhun

Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, oyuncu-
nun menajeri Ersin Akan'ın transfer için Vero-
na'dan izin isteyeceği belirtildi. 

Türk oyuncu takviyesi

İtalyan ekibinin 1 milyon euro ile 1.6 milyon euro
arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğre-
nildi. Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak iste-
yen siyah-beyazlı yönetimin bu transferi olumlu
bir şekilde sonuçlandırması bekleniyor. Bir
dönem Galatasaray 'da forma giyen Koray Gün-
ter'in 5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Ba-
şarılı savunmacı geçen sezon Serie A'da 30 maçta
forma giydi, skora katkıda bulunamadı.

Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etmesiyle Süper
Lig tarihinde kadrosuna kattığı yabancı oyuncu sayısı 183'e yükseldi

Berat ayrıldı
Trabzonspor’un orta saha
oyuncusu Berat Özdemir,
Suudi Arabistan ekibi Ettifaq
FC’ye transfer oldu

Galatasaray Sportif A.Ş.
Başkanvekili Erden Timur,

yıldız oyuncular transfer
ettiklerini ama bütçe sını-
rını geçmediklerini belir-

terek, "Bütçemizin sınırını
kesinlikle geçmiyoruz. Gi-
decekleri hesaba katma-

dan aşağı yukarı geçen
senenin bütçesiyle aynı

seviyedeyiz" dedi

Florya Metin Oktay Tesisle-
ri'ndeki antrenman önce-
sinde Timur, basın
mensuplarının sorularını ya-
nıtladı. Arda Turan'ın Tor-
reira ve Mertens
transferlerinde dahlinin ol-
madığını ancak başka trans-
fer görüşmesinde yardımcı
olduğunu ifade eden Timur,
"Arda çok büyük bir Galata-
saraylı. Her zaman ne olursa
olsun destek olmaya çalışı-
yor. Transfer sürecinde 4-5
kez konuştuk ve hep bunu
söyledi. Başka bir oyuncu ile
yemek yiyecektik. Onun bir
tanıdığıydı. Sabah hemen İs-
tanbul'a geldi. İstanbul'dan
gittik. Lucas ve Mertens
transferinde öyle bir konu

söz konusu değildi. Ben git-
meden Lucas ve Mertens ile
ilgili sporcuların iknası bit-
mişti" ifadelerini kullandı.
Mertens transferi hakkında
bilgi veren Erden Timur,
"Mertens 6 gün bizi bekledi.
Juventus'tan resmi olarak 5
milyon net teklifi vardı. Göz-
lerimle gördüm. Bizi tercih
etmesinin birçok sebebi var.
Napoli - Juventus karşıtlığı
var. Napoli tarihinde Mara-
dona'yı geçip en fazla gol
atan oyuncu kariyerini Ju-
ventus ile sonuçlandırmak is-
temedi. Onun dışında
Mertens ve Torreira'ya Avru-
pa'nın çok büyük kulüplerin-
den teklifler vardı" şeklinde
konuştu.

Bütçemizi aşmayacağız
Tek umut Emre
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona
mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen
Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni
transferlerinden Emre Gemici olacak.
Geçen sezon İskenderunspor'la ligde
Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşın-
daki Emre, kariyerinin son 2 yılına 44 gol
sığdırdı. Emre, İskenderun'da 37 maçta 20
gol, önceki sezon Malatya Yeşilyurt Bele-
diyespor'da ise 32 maçta 24 gol atmayı
başardı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın
Bolu kampında oynadığı özel maçlarda
bileğindeki ödem nedeniyle fazla süre ala-
madı. Sakatlığı atlatan Emre'nin ligde ta-
kımın gol yükünü önemli oranda 
çekmesi bekleniyor.



P ek çok dizi ve filmde rol alan
Mine Tugay, aktif olarak sos-
yal medya hesabını kullanıyor.

28 Temmuz'da 44 yaşına basan
oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini
daha ekledi. Çağatay Ulusoy ve Sere-
nay Sarıkaya'nın rol aldığı "Medce-
zir" dizisiyle de tanınan Tugay, siyah
iddialı göğüs dekolteli mini elbisesi
ile verdiği pozları Instagram'dan ya-
yınladı. Bir dönem "Behzat Ç. Bir
Ankara Polisiyesi"nde "Suna" karak-
teri de canlandıran ünlü oyuncunun
ayna karşısında verdiği bu poza ta-
kipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Nazara inanıyor

Öte yandan daha önce samimi açık-
lamalarda bulunan Tugay, "nazar"
konusundaki görüşlerini dile getir-
mişti. Bir takipçisinin, "Nazardan
korkmuyor musun? 'Neden?' dersen,
paylaşımlardan..." sorusuna yanıt
veren Mine Tugay, "Başıma gelenler-
den sonra ara ara inandığım olu-
yor..." demişti.Ünlü isim, bir
kullanıcının, "Kitap yazmayı düşün-
dünüz mü hiç?" sorusunu ise, "Üze-

rinde çalıştığım bir kitap var ama bu
ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tı-
kanması yaşıyor olabilirim." şeklinde
cevaplamıştı.

Özel hayatını paylaşmıyor

Mine Tugay, ayrıca, "Neden hep yal-
nızsın?" sorusuna, "Yalnız kalmayı
birçok insana göre daha çok sevdi-
ğim kesin ama yalnız değilim. Sadece
özel hayatımı paylaşmayı sevmiyo-
rum." yanıtını vermişti.

Rolü oynarken cepten yedim

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da rö-
portaj veren Mine Tugay, "Kendimi
en yakın hissettiğim ve açıkçası oy-
narken cepten yediğim rol 'Medce-
zir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten
yemek' derken role elbette çok şey
katmaya çalıştım. Partnerimle üze-
rine çok konuşup, çalıştık ve karak-
terleri var ettik ama oynaması benim
için kolaydı. Yani bana çok yakındı,
onu demek istiyorum. Uyarlama iş-
lerde orjinalini izleyip, ilham alabili-
yorsunuz. Bu da bir yandan işi
kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter
ise tiyatroda oynadığım 'Karata-
vuk'daki 'Una' oldu." demişti.
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Başakşehir Belediyesi’nin Yaz Et-
kinlikleri doludizgin devam ediyor.
Açık hava sinemasından konserlere
kadar birbirinden eğlenceli prog-
ramlarla Başakşehirliler, yazın key-
fini doyasıya çıkarıyor. Yaz
Etkinlikleri kapsamında Mustafa
Ceceli, Başakşehirli sevenleriyle
Fatih Terim Stadı Otoparkı’nda bir
araya geldi. Türk pop müziğin sevi-
len isimlerinden Ceceli, seslendir-
diği şarkılarla Başakşehirli
sevenlerine keyifli ve unutulmaz bir
akşam yaşattı. Binlerce Başakşe-
hirlinin açık havada buluştuğu kon-
serde Ceceli, ‘Salıncak’, ‘Dayan’,
‘Rastgele’ ve ‘Dayanak’ gibi diller-
den düşmeyen şarkılarını söyledi.
Başakşehirliler, sanatçıya konser
boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Instagram’In
en gUzelI!

Başakşehir’i
coşturdu

Her şeyi akışına bıraktı

Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorula-
rına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım -
Magazin haberleriHabertürk'ten
Ferit Tuğluk'un haberine göre; Nesli-
han Atagül, önceki gün Etiler'deki
kuaförüne girerken görüntülendi. Bir
hayli keyifli olduğu görülen oyuncu,
basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi
Kadir Doğulu ile kamera karşısına
geçmek için gün sayan Atagül, "Çe-
kimler çok yakın zamanda başlaya-
cak. Ben şimdi konuyla alakalı bir şey
söylemeyeyim." dedi. Çocukları her
fırsatta çok sevdiğini dile getiren Nes-
lihan Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor
musunuz?" sorusu yöneltildi. Ünlü
oyuncu, konuyla alakalı soruları, "Bu
işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücü-
müz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum'
derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç
böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih
etmiyorum açıkçası. Onun için her
şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyo-
rum bu hayatı." şeklinde
cevapladı.Yetkinlik kazanıyoruzYa-
pımcılığa da adım atan Atagül'e
oyunculuk ile yapımcılık arasındaki
farklar da soruldu. Neslihan Atagül,
"İnsanın bu anlamda kendisini geliş-
tirmesi çok heyecan verici tabii ki.
Bambaşka perspektiften bakmaya

başladık aynı zamanda. Zaten tah-
min edilesi şeylerdi fakat bu anlamda
kendimizi geliştiriyoruz ve yetkinlik
kazanıyoruz. İnsanın kendisini geliş-
tirmesi acayip keşiflere sebep oluyor.
Eğlenceli de bence..." diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda, “Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum” açıklamasında bulu-
nan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının kalbini kazanmaya devam ediyor

Geçtiğimiz hafta eşi Kadir Doğulu için, "Onun hayatımda oluşu
muazzam bir hediye!" açıklamasını yapan Neslihan Atagül, gaze-
tecilerin, "çocuk" sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Bu işler
nasip, kısmet işi... Onun için her şeyi akışına bıraktım" dedi

Aşık olmak başka şey
"Aşkın sizin hayatınızdaki yeri nedir?"
sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu,
"Aşk' dediğimiz kavram, zaman içeri-
sinde boyut olarak farklılaşabiliyor.
İki insan arasındaki aşktan bahsedi-

yorsak, beni besleyen bir şey oldu-
ğunu söyleyebilirim. Çünkü aşık
olunca hayatınıza tutku, bağlılık, so-
rumluluk gibi yeni ve zengin kavram-
lar giriyor." ifadelerini kullanmıştı.

SORULARI
YANITLADI


