
ŞEHiR 3 ADAYA BÖLÜNECEK!
Boğaziçi Üniversitesi İklim 
Politikaları Araştırma Merkezi

Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz,
BM iklim raporuna ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Kurnaz, “BM
İklim Raporu ilginç şeyler söylüyor.
Raporda, önümüzdeki 100 sene içeri-
sinde deniz seviyesinde yaklaşık 80
santim ile 1 metre arasında yükselme
olacağı belirtiliyor. Tabi bu deniz sevi-

yesindeki yükselme İstanbul'la da teh-
like getirecek. Yine rapora göre deniz
seviyesindeki 1 metrelik yükselmeyle
Haliç'in iç kesimlerinde ve Küçükçek-
mece civarında deniz sorunlar yaşa-
nabileceği söyleniyor” diye konuştu.
Kurnaz ayrıca deniz seviyesinin 
yükselmesiyle birçok yerin sular 
altında kalacağını ve İstanbul'un
3 adaya bölüneceğini söyledi. I SAYFA 9
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Erzincan kent merke-

zinde ziyaretleri sırasında basın açık-
laması yaptı. Türkiye'deki başkanlık
sistemini eleştiren Akşener, “Vatandaş
bu sistemden kurtulmak amaçlı bir an
evvel seçim istiyor, kulağıma söylüyor.
Büyük bir korku var yüksek sesle ba-
ğırmıyor insanlar. Ben gördüklerimi
söylüyorum kendi fikrimi ortaya koy-
muş değilim. Gördüğüm o vatan-
daşta çok fakirleşme var” diye
konuştu. I SAYFA 7
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MİLLET YAKA SİLKİYOR

İnsanlar iktidarın
gitmesini istiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Muğla ve Antalya’daki yangın-

larda verdiği mücadeleyle gönülleri
kazanan İstanbul İtfaiyesi personeliyle
bir araya geldi. İmamoğlu, “300’ü
aşan personelimiz, 50’ye yakın aracı-
mız, farklı konularda destek olan 
ekipmanlarıyla beraber, bölgede var
oldular. Fedakarca görev yaptılar. Çok
cesur davrandılar. Hepsi birer kahra-
man gibiydi. Tarifsiz bir biçimde bölge
halkından övgü dolu cümleler, övgü
dolu hikayeler onlardan bize kadar
geldi” dedi.  I SAYFA 5
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GURUR DUYDUK

İtfaiyecilerin hepsi
kahraman gibiydi

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

2 buçuk yıldır Silivri Belediye
Başkanlığı koltuğunda 

oturan MHP'li Volkan Yılmaz'ı,
hemşehrilerine sorduk. Vatandaşlar-
dan kimisi önceki dönem belediye
başkanı Özcan Işıklar'ı eleştirerek
Volkan Yılmaz'dan fazlasıyla mem-
nunuz dedi kimisi de Silivri'nin eksik
çalışmalarını gündeme getirdi.

Çetin Özdemir isimli bir vatandaş
Yılmaz'ın yeterince halkın arasında
olmadığını ve kendilerinin sıkıntı-
larını dinlemediğini söylerken,
Ayhan Ulu isimli bir başka vatan-
daş ise “Kendisinin çalışmaların-
dan ve hizmetlerinden oldukça
memnunuz. Çok iyi çalışıyor” 
değerlendirmesinde bulundu.
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EKSiKLiK OLSA DA BAŞARILI

Silivri Belediyesi ve 
Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz'ın hakkında Damga'ya
konuşan vatandaşların önemli
bir kısmı da Yılmaz'ın, eski Be-
lediye Başkanı Özcan Işıklar ile
mukayese edildiğinde çok daha
iyi olduğu bilgisini paylaştı. 
İsmail Beldek isimli bir vatan-

daş, “Geçmişte bir sürü eksiklik
varken bugün bunların tamamlan-
dığını görüyoruz. Yollar yapılıyor,
temizlik eksiksiz devam ediyor”
dedi. Ressam olduğunu söyleyen
Kadriye Akbaşak ise Silivri'nin
doğru yolda olduğunu belirterek,
“Başkanımıza teşekkür ederiz” 
ifadesini kullandı. I SAYFA 9
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GEÇMiŞE GÖRE ÇOK DAHA iYi

KIMI MUTLU
KIMI MUTSUZ
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Sağlık Bakanlığı'nın illere göre
haftalık koronavirüs risk harita-

sında vaka sayısı 100 binde 168,82,
aşılama oranı ise yüzde 67,4 olan 
İstanbul'un birçok ilçesi Hayat Eve
Sığar (HES) uygulamasında yer alan
haritada hızla kırmızıya dönüyor.
Fatih, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve
Bağcılar en çok kızaran ilçeler ara-
sında yer alıyor. Bu ilçelerde birçok
kişinin sokaklarda maske takmadığı

ve sosyal mesafeye uymadığı gö-
rüldü. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, “Va-
kaların artmasının iki tane nedeni var.
Bir insanların toplu alanlara maske
ve mesafe kurallarına uymadan gir-
meleri” dedi. Dökmetaş, “Tek bir aşı
korumada yetmiyor. İkinci aşınızı
hatta üçüncü doz aşınızı olun. İki aşı
tek başına yetmiyor. Maskenizi takın,
mesafeye uyun, kapalı alanlarda kısa
süreli kalın” diye konuştu. 
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iliŞKiDE ilETiŞiM
OlMAZSA OlMAZ

Sosyolog Aile Danışmanı 
Seda Yılmaz ile bir araya gele-

rek Damga okuyucuları için keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik. İlişkilere dair 
konuşan Yılmaz, “İlişkide iletişim, 
saygı ve sadakat çok önemli. İletişimin 
olmadığı yerde saygı azalır, saygının 
olmadığı yerde sadakat tükenir” dedi.

DİLEK BOZKURT'UN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16'DA

2019 yılından bu yana Silivri Belediye Başkanı olan Volkan Yılmaz'ın 
hizmetlerini Silivri halkına sorduk. Kimi “oldukça başarılı buluyorum” dedi kimi
ise “zaman içerisinde çok daha iyi olacağına inanıyorum” yorumunda bulundu.
Silivri'ye dair edindiğimiz izlenimler haberimizde

NE MASKE VAR NE DE MESAFE
Fatih, Esenler, Avcılar ve Esenyurt gibi koronavirüs vaka sayılarının yükseldiği ilçelerde
birçok kişinin maske takmadığı ve mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü
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Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, Batı Karade-

niz'de yaşanan sel felaketleriyle ilgili
konuştu. Çebi, “Doğa karşısında yine
çaresiz kaldık. Yaşanan doğal afetler
sonrası görüyoruz ki iklim krizi, siren
seslerini çalıyor. Krize karşı herkes
taşın altına elini koymalı. Sorumluluk

almalı, üzerine
düşeni yapmalı.
Batı Karade-
niz'de meydana
gelen sel ve heye-
lan felaketinden
etkilenen vatan-
daşlarımıza 
geçmiş olsun 
diliyorum” ifade-
lerini kullandı.
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SORUMLULUK ALINMALI

Doğa karşısında
çaresiz kaldık

SİLİVRİ SOKAKLARINA ÇIKAN DAMGA GAZETESİ, SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI
VOLKAN YILMAZ’IN ÇALIŞMALARINI, SİLİVRİ HALKINA SORDU
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Damga'ya konuşan Silivri halkı ilçede devam eden çalışmaları ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın 
hizmetlerini değerlendirdi. Yılmaz'ın geçmiş yönetime göre çok daha iyi bir çizgi tutturduğunu kaydeden

vatandaşlar, çalışmalardan memnun olsa da çok daha güzel işlere imza atılabileceği fikrini paylaşıyor.
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Birleşmiş Milletler'in en kapsamlı küresel ısınma raporunun
ardından değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi
İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent
Kurnaz, “Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz 
seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz 
seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz
mekanların çoğu sular altında kalacak” dedi

Avcılar'da evden duman yük-
selmesi üzerine sevk edilen 

itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri
girdi. İçeride kimse bulunmayan,
ocakta yemek unutulan evin “Çöp
ev” olduğunu ortaya çıktı. I SAYFA 3
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Yangına gittiler
çöp ev buldular

Başakşehir Belediyesi, sivrisi-
neklerle mücadelede teknoloji-

nin tüm imkanlarından yararlanıyor.
Gerçekleştirilen tüm çalışmalar CBS
Karar Destek Sistemi ile kayıt altına
alınarak anlık takip ediliyor.  I SAYFA 4
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Başakşehir
sinek avlıyor!

KiMSE KURALLARA UYMUYOR

Beylikdüzü Belediyesi,
orman yangınlarıyla 

mücadelenin devam ettiği 
Muğla’nın Bodrum, Milas ve
Marmaris ilçelerinde saha çalış-
malarını sürdürüyor. Bölgeye
ikinci yardım tırının çıktığını ve
yetkililer tarafından belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli

desteğin sağlandığını belirten
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Daya-
nışma köprüleri kurarak emekle
ve iş birliğiyle güzel ülkemizi
tekrar yeşerteceğiz. Hep birlikte
ülkemiz için mücadele ediyoruz,
edeceğiz. Her yerde milletimizle
beraberiz” dedi. I SAYFA 8
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 
3. eleme turu rövanşında bu

akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'a
konuk olacak. 1-1'in rövanşında deplas-
manda mücadele edecek sarı kırmızılı-
larda tek hedef tur atlamak. I SAYFA 14
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ASlAn
tur için 
sahada

CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı

adayının millet olduğunu söyledi.
Özel, “Bizim bu seçimlerde Recep
Tayyip Erdoğan'ı yenecek bir cum-
hurbaşkanı adayımız olacak. Onun
da ismini şimdiden açıklayayım…
50+1'i alan kazanıyor. O zaman
cumhurbaşkanı adayı şimdiden belli.
Millet. Fatma Öğretmen Hanım var
arkada oturuyor. Benim cumhurbaş-
kanı adayım o.
Ekrem Usta otu-
ruyor burada,
Edremit sanayi
sitesinde kapor-
tacı, cumhurbaş-
kanı adayımız.
Yani bizim ada-
yımız milletin
kendisi” dedi.
I SAYFA 7
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ADAY OLACAK İSMİ AÇIKLADI

Bizim adayımız
Fatma teyze!

Özgür Özel

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Antalya

Manavgat’ta çıkan yangınlarda bölge
ekiplerinin yangın söndürme ve kur-
tarma çalışmalarına desteğinden do-
layı BAKUT (Büyükçekmece Arama
Kurtarma) ekibine teşekkür etti. 
Manavgat’ta toplam 5 noktada 
müdahale eden BAKUT ekibi zorlu
süreci Manavgat halkının yaralarına
destek olarak sardı. I SAYFA 10
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İYİ Kİ BAKUT VAR

Büyükçekmece
halkın yarasını sardı

Kemal Çebi

DAMGA, İSTANBUL'UN

DİĞER İLÇELERİNDE DE

HALKLA BULUŞMAYA

DEVAM EDECEK.
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Yine AfgAnlAr 
Yine olAY! I SAYFA 3
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H alk arasında ‘arpacık’ olarak bilinen göz
kapağı enfeksiyonunun sık gelişmesi as-
lında genel vücut sağlığıyla ilgili de bilgi

veriyor. Yetişkinlerde vücut direncinin düşüklüğü,
aşırı uykusuzluk ve yorgunluk arpacık riskini artı-
rırken, bu sağlık sorununun çocukluk döneminde
çok fazla ortaya çıkması görme sorunlarının da
işareti olabiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadı-
köy) Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Müslime Akbaba, “Yetişkinlerde ve özellikle de
çocuklarda düzeltilmemiş yüksek hipermetropi ile
astigmat gibi görme bozuklukları varsa, arpacık
oluşma riski artar” diyerek bu sağlık sorunun
ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Arpacık
tedavisinin sıcak kompresli masaj ile başladığını,
düzelmemesi halinde antibiyotikli merhemlerin
iyileşme sürecini hızlandırdı-
ğını anlatan Göz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Müslime
Akbaba, tedavi için arpacığa
sarımsak uygulanması gibi
yöntemlerden de uzak durul-
ması gerektiğini belirtiyor. 

Bulaşıcı değil

Göz kapağındaki yağ bezleri-
nin tıkanması sonucu oluşan
akut bakteriyel enfeksiyon ola-
rak tanımlanan arpacık, görül-
düğü yere göre iç ve dış olarak
ikiye ayrılıyor. Kirpik diplerine
açılan yağ bezlerinin tıkanma-
sının dış arpacık olduğunu an-
latan Prof. Dr. Müslime
Akbaba, “Kapak kenarındaki
yağ bezinin tıkanması nede-
niyle oluşan enfeksiyona da ‘iç
arpacık’ adı veriliyor. Arpacık
bulaşıcı değildir. Oluşum me-
kanizması son derece basittir.
Göz kapağındaki yağ bezleri
salgısının yavaşlaması veya
durmasıyla birlikte kirpik diple-
rinde bulunan bakteriler çoğalarak küçük lokal bir
apse oluşumuna neden olur. En sık da stafiloko-
kos auerus adlı bakteri bu enfeksiyona yol açar”
diyor. 

Diyabeti olanlar dikkat

Oluşumundan bakteriler sorumlu olsalar da, bazı
hastalıklar arpacık riskini artırıyor. Seboreik der-
matit, rozesea, diyabet ve lipit yüksekliği olanlarda
arpacığın görülme oranının yüksek olduğunu kay-
deden Prof. Dr. Müslime Akbaba, vücut direnci-

nin düşüklüğü, aşırı yorgunluk ve uykusuzluğun
yanı sıra bioritmin bozulmasının da tetikleyici
etmen olduğunu ifade ediyor. “Çocuklarda düzel-
tilmemiş yüksek hipermetropi, astigmat gibi
görme bozuklukları varsa yine arpacık oluşma
riski artar” diye konuşan Prof. Dr. Müslime Ak-
baba, sözlerine şöyle devam ediyor: “Arpacık akut
bir durumdur. Birdenbire göz kapağında ağrı ile
başlayan ödem ve kızarıklık olur. Ağrı bir iki gün
içerisinde geçerken, şişlik ve kızarıklık devam eder.
Dış arpacıkta kapak kenarındaki şişlik çok belir-
gindir. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak apsele-
şip kendiliğinden dışa akabilir. İç arpacıkta ise
kapağın içinde kızarıklık ve şişlik daha belirgindir”

Sıcak kompresli masaj iyi geliyor

Arpacığın kesin tanısı göz hekimleri tarafından ko-
nuyor. Çok küçük ve basit olan türlerinin kendili-

ğinden geçmesine karşın,
erken medikal tedavi ile hasta-
lığın daha çok kontrol altına
alınabileceğine dikkat çeken
Prof. Dr. Müslime Akbaba,
“Sıcak kompresli masaj ol-
dukça etkin bir tedavi yönte-
midir. Sıcak kompres,
sertleşmiş dokunun yumuşa-
masını ve akmasını sağlar. Ay-
rıca bebek şampuanı veya
blefarit tedavisi için üretilen
solüsyonlar da hem antibakte-
riyel etkileriyle hem de tıkan-
mış bezdeki kalıntıları
temizleyerek tedaviye yardımcı
olabilirler. Ancak sıcak kom-
pres ve solüsyon ile masaj,
hastalığı tedavi etmede yeterli
değildir. Topikal antibiyotikli
damla ya da pomadların kul-
lanılmaları tedavi süresini kı-
saltabilir ve apseleşmeyi
önleyebilir” diyor. Ayrıca topi-
kal kortizonlu göz damlaları-
nın kısa süreli kullanımıyla
enfeksiyonun daha çabuk ge-

çebileceğini kaydeden Prof. Dr. Müslime Akbaba,
arpacık çok büyük olmadıkça sistemik antibiyotik
kullanmaya gerek olmadığını belirtiyor. Arpacığın
apseleşmesi, yani iltihaplı sıvı birikimi haline gel-
mesi durumunda mutlaka boşaltılması gerekiyor.
Apse boşaltımının hastane koşullarında yapılması
gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Müslime Ak-
baba, “Hasta çocuk değilse genel anestezi ve genel
ameliyathane koşulları gerekli değildir. Göz kapağı
uyuşturularak ayaktan yapılan basit bir girişim
şeklidir” diyor.

MÜGE CESUR ÖZMEN

GECMEYEN ARPACIK
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!
KOTUYE 
ISARETTIR!

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Müslime Akbaba, gözde
görülen geçmeyen arpacığın, hastalık
habercisi olduğunu kaydetti 

Tedavide 
sarımsağın

yeri yok
Halk arasında arpacığa sarımsak 
sürmenin iyi geleceğine dair bir 
inanış var. Ancak modern tıbbi 
uygulamalarda, arpacık tedavisinde
sarımsak kullanımının yer almadığını
belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba,
“Bebek şampuanlarının, gözü rahat-
sız etmeyen uygun pH değerlerinden 
dolayı sulandırılarak kullanılmaları,
antibakteriyel etkileriyle faydalı olabi-
lir. İçeriğinde yüzde 7.5 ve daha yük-
sek oranda çay ağacı ekstresi olan
solüsyon veya ıslak mendiller de bu
amaçla kullanılabilir. Ancak tek 
başına tedavi için yeterli değildir.
Sıcak kompresin çay ya da normal
suyla yapılması arasında ise bir 
fark yoktur” diyor.

Gençlerin mutluluğu
10 saat uyku

Yapılan araştırmalar 
5 saat uyuyan gençlerin
çok daha depresif
olduğunu, öfke ve kafa
karışıklığı yaşadığını 
ortaya koydu. Nöroloji
Uzmanı Dr. Oğuzhan
Onultan, “Her yaş
grubunda uyku
bozukluğunun ciddi yan
etkileri var. Ergenler 
10 saat uyuduklarında
duygu durumlarının
daha düzenli olduğu,
mutluluk katsayılarının
belirgin olarak arttığı
görülüyor” dedi

avustralya Flinder’s Üni-
versitesi’nde 15-17 yaş arasında
34 denekte yapılan bir araştır-

maya göre, 5, 7.5 ve 10 saatlik uyku sü-
releri verilen deneklere uyandıktan sonra
her 3 saatte bir depresif, öfkeli, kafası
karışık, gergin, mutlu, enerjik gibi duy-
guları soruldu. Araştırmada, 5 saat uyu-
yanların çok daha depresif, öfke ve kafa
karışıklığı yaşandığı saptandı. 5 saat
uyuyanların, sonrasında 10 saat uyusa-
lar dahi duygu durumundaki kötüleş-
menin düzelmediğini söyleyen Nöroloji
Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Her
yaş grubunda uyku bozukluğunun ciddi
yan etkileri var ama ergenlikte duygu
durum daha kolay bozulabildiği için
uyku daha da ön plana çıkıyor ve daha
yakından ele alınması gerekiyor” dedi.

10 saat uyumak gerekli 

Araştırma ile ilgili detayları paylaşan Dr.
Onultan, “10 saat uyuyanların duygu
durumlarının daha düzenli olduğu,
mutluluk katsayılarının belirgin olarak
arttığı ortaya çıktı. 5 saat uyuyup duygu
durumu bozulanların sonrasında 10

saat uyusalar dahi arayı kapatamadık-
ları ortaya çıkmış ve duygu durumları
düzelmemiş” diye konuştu.

Anlamayı ve belleği tetikliyor 

Uykusuzluğun yalnızca duygu duru-
muyla alakalı olmadığına dikkat çeken
Dr. Onultan, “Bir yandan da bilişsel
fonksiyonları, anlamayı ve belleği de et-
kileyen bir süreç oluyor. Özellikle sınava
girenler için bunları da söyleyebiliriz”
dedi.

Uyku hijyenine dikkat 

Yalnızca ergenlerde değil uyku problem-
lerinin yetişkinlerde de sorunlara neden
olabileceğini belirten Dr. Oğuzhan
Onultan, “Uyku hijyeni için odada mavi
ışık yayan cep telefonu, televizyon, tab-
let gibi eşyalar olmamalı. Uyku hijyeni
tamamen odanın uykuya yönelik olma-
sıyla alakalı bir şey. Eğer bu tip cihazlar
kullanılacaksa bunun evin başka yerinde
kullanılması lazım. Bu anlamda evden
çalışan insanların ergenlere göre daha
farklı uyku bozuklukları ortaya çıkıyor”
ifadelerini kullandı.

Anksiyete ve kafa karışıklığı 

Uyku Tıbbı Dergisi’nde yayınlanan
bir yazıda 14-18 yaş grubu deneklerde ça-
lışma yapıldığını da belirten Onultan,
“Özellikle kadın deneklerde kaygı bozuk-
luğunun, anksiyetenin, gerginliğin; erkek
deneylerde ise kafa karışıklığının daha
fazla olduğu ortaya çıkmış. Bu yüzden
uyku bozukluğunun kadınlarda duygu
durumunu daha fazla etkilediğini söyleye-
biliriz” dedi.

Uykusuzluğun telafisi yok 

Uyku eksikliğinin telafi edilemediğini dile
getiren Onultan, sözlerini şöyle tamam-
ladı:“Kasım 2016’da da yine uyku araştır-
maları dergisinin yayınladığı bir çalışma
var. Burada da yapılan çalışmada uyku
eksikliğinin her şekliyle daha sonra telafi
edilemediği ve kısa süreli uyutulan denek-
lerin hiçbir şekilde derin uykuya dalama-
dığı, böylelikle vücudun dinlenmesi ve
melatonin salgılaması adına hep eksik
kaldığı ve bundan sonra bunun hiçbir şe-
kilde yerine koyulamadığı saptanmış.”
AYNUR CİHAN

İklim krizi astımı tetikliyor
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, iklim kriziyle
birlikte dünya genelinde aşırı sıcakların astım hastalarının
daha fazla nöbet geçirmesine neden olduğunu söyledi

dünya genelinde yaşanan iklim krizi ne-
deniyle birçok ülkede hava sıcaklıkları
mevsim normallerinin üzerinde seyredi-

yor. Türkiye’nin özellikle güney kesimlerinde aşırı
sıcaklar, yazın başından beri etkisini gösteriyor.
Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adana’da
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz,
sıcak geçen günler için astım hastalarına uyarı-
larda bulundu. Sıcak hava ve yüksek nemin, sağ-
lıklı kişilerin dahi yaşam kalitesini düşürdüğünü
belirten Yılmaz, özellikle astım hastalarının yaz
mevsimini tedbirler alarak geçirmesi gerektiğini
söyledi.

Nemli havada evden çıkmayın

Adem Yılmaz, astım hastalığının birincil nedeni-
nin viral enfeksiyon olduğunu ancak aşırı sıcak ve
nemin de önemli nedenler arasında bulunduğunu
belirtti. Astım hastalarının sorun yaşamaması için
bulundukları ortamın havasındaki nemin yüzde
30 ile 50 arasında olması gerektiğini anlatan Yıl-
maz, “Sıcaklıkların yükseldiği ve nem oranının
yüzde 60’ı geçtiği durumlarda evden çıkmamalılar.
Bu oranı düşürmek için klima kullanılabilir fakat
ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının
yazın tedavilerini aksatmaması şart. Ayrıca ilaçla-
rını yanlarından ayırmayıp dozu için doktorların-
dan doğru bilgi almalılar” dedi.Havuz yerine
denizSıcaktan bunalan astım hastalarının serinle-
mek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin
daha iyi olacağını anlatan Dr. Yılmaz, klorun
astım nöbetini tetikleyebileceğini dile getirdi. Yaz
aylarında hastanelerdeki acil servislere astım nö-
beti şikayetiyle gelenlerin sayısında artış yaşandı-
ğına dikkat çeken Yılmaz, "Havalar her yıl daha
fazla ısınıyor. Bundan dolayı tedbiri elden bırak-

mamalıyız. Zorunlu aktiviteler, çalışma düzeni gibi
konularda mecburen sıcağa maruz kalacak astım
hastasının mutlaka semptom giderici ilaçlarını işe
gitmeden önce alması gerekir” diye konuştu.

Farklı sıvılar suyun yerini tutmuyor

Medicana Internatıonal Ankara Hasta-
nesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet
Emin Demir, özellikle yaz aylarında yeterli
su tüketiminin böbrek sağlığı için oldukça
önemli olduğunu söyledi. Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre 65 yaş ve üstü, kronik kalp
ve böbrek hastalığı, şeker hastalığı ve hiper-
tansiyonu olan kişilerin böbrek sağlığının
korunmasında su tüketimine daha da dik-
kat etmeleri gerektiğini ifade eden Demir,
“Böbrekler, vücudumuzda su ve tuz denge-
sini koruyan, bir takım az veya fazlası vü-

cuda zarar  veren maddelerin atılımından
sorumlu organlardır. Böbreklerin bu işlevle-
rini sürdürmesi için yeterli su tüketimi son
derece önemlidir. Herhangi bir hastalığı ol-
mayan yetişkin birinin tüketmesi gereken
günlük su miktarı kabaca kilogram başına
30 mililitredir. Örneğin; 70 kilogram ağırlı-
ğına sahip yetişkin birinin günlük alması
gereken su miktarı kabaca 2 litreden az ol-
mamalıdır; ancak sıcak yaz aylarında su ih-
tiyacı, güneşe maruz kalma ve özellikle
yürüyüş, bisiklet sürme, doğa yürüyüşleri

gibi sosyal aktivitelerle önemli ölçüde arta-
caktır” diye konuştu.

Doğru bir yaklaşım değil

Doç. Dr. Demir, yetersiz su tüketimi sonu-
cunda böbreklerin yeterince işlevlerini ye-
rine getiremeyeceğini kaydederek, şunları
söyledi: “Yetersiz su tüketimi sonucunda
kişi kendini yorgun hisseder ve genelde de
bu duruma baş ağrısı eşlik eder. En büyük
yanlışlardan biri su yerine farklı içecek türle-
rinin tercih edilmesidir. 

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, yaz aylarında yeterli su tüketimine dikkat
edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Su ihtiyacını gazlı ve alkollü içecekler, ayran, soda ve çeşitli 
miktarlarda besin maddesi içeren farklı sıvılarla yerine konmaya çalışılmamalıdır” dedi
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G ümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı
binanın 4'üncü katından duman
yükseldiğini gören komşuları it-

faiye ve polisi aradı. Kısa sürede gelen
ekipler duman çıkan, yalnız yaşayan 85
yaşlarında olduğu belirtilen Emine N. adlı
kadının kapısını defalarca çaldı. Açan ol-
mayınca kapı zorlanarak açıldı. Kapıyı
açan itfaiye erleri dumanın yanı sıra her
tarafta çoğu kullanılamayacak durumda
ve oldukça kötü kokan eşyalarla dolu 'Çöp
ev' olduğunu gördü. Evdeki bütün bölüm-
ler tek tek aranırken kimsenin olmadığı,
dumanın ocak üzerinde unutulan bir ye-
meğin yanmasından kaynaklandığı belir-
tildi. Üst kattaki komşu, dumanların
çıkması üzerine önlem amacıyla bu kattaki
bütün evlerin doğalgazını kapattığını söy-
ledi. Ocaktaki tencerede kömürleşmiş
yemek olduğu ve gazın kesilmesi üzerine
duman çıkmasının durduğu belirlendi.

Defalarca başvurmuşlar

Komşulardan Nurten ile Atilla Çevik çifti,
bir alt katında oturan Emine N.'nin sokak-
larda ve çöp konteynerlerinden topladığı
eşyaları sürekli evine taşıdığını, burasının
çöp ev olduğu ve evlerine sürekli böcekle-
rin bastığını, defalarca belediyeye bildirme-
lerine rağmen bu konuda bir şey
yapılmamasından yakındı. Salgın hastalık
döneminde bunun ciddi sağlık sorunu
oluşturduğunu belirten, Ertan Seçkin,
"Yaşlı kadını yürüyemez halde görenler
onun elindekileri alarak, evine kadar getiri-
yordu" diye konuştu. Polis, evde inceleme
yaparken, kadının gelmesi beklendi. Ma-
halledeki çocukların da seferber olması ile
kısa süre sonra elinde torba bulunan
Emine N., bina önüne gelirken, polis
ocakta yemek unuttuğunu, itfaiyenin bu
nedenle kapıyı zorlayarak içeri girmek zo-
runda kaldığını anlattı. Ne pişirdiğini hatır-
lamadığını belirten kadın, neden bu kadar
gereksiz eşya topladığı konusunda konuş-
mak istemedi. DHA

lEvEnt Mahallesi Aydın So-
kak'taki dört katlı işyerinin
giriş katındaki jeneratör

henüz belirlenemeyen bir nedenle yan-
maya başladı. Birden alev alan jenera-
törü görenler yangın söndürme tüpleri
ile müdahale etti. Yangının büyümesi ve

içeriye duman dolması nedeniyle çalı-
şanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üze-
rine olay yerine Beşiktaş ve Seyrantepe
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri
yangına müdahale ederek söndürdü.
Görgü tanığı Emre Şahin "Ben kuaför-
deydim. Buradan dumanlar yükseldi.

Kısa sürer dedim ama kısa sürmedi.
Yangın kafenin altındaki jeneratörden
çıkmış. Burada kafe var. Altında da jene-
ratör var. Buradaki herkes çok yardımcı
oldu. Herkes yangın tüpleriyle geldi yan-
gını söndürmeye çalıştı. Daha sonra it-
faiye geldi söndürmeye çalışıyor" dedi.

FilmlEri aratmayacak olay İstanbul Ar-
navutköy'de yaşandı. İran uyruklu Payam
K. ile karısı Zahra K., İtalya'ya gitme ha-

yallerini yasadışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi.
İnternetten tanıştıkları Afgan uyruklu kişilerle belirli
bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray'da
bir buluşma gerçekleştirdi. Afgan uyruklu kişiler,
İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arna-
vutköy'e getirdi. Burada otelde kalacaklarını söyle-
dikleri İranlı çifti bir apartmanın ikinci katındaki
daireye koyan Afgan gaspçılar, elleri ve ayaklarını
bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep
telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran'da yaşayan
akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen
Afgan gaspçılar, İranlı çiftin el ve ayakları bağlı
halde çektikleri videolarını da akrabalarına gön-
derdi.

Karı koca zor kurtuldu

12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman daire-
sinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayak-
larındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti,
odanın penceresini açarak apartman girişindeki
marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ar-
dından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attı-
lar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını
anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise
haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark
eden Afgan çete üyeleri evden kaçmak istedi. Kaç-
maya çalışanlardan 1'i mahalle sakinleri tarafından
yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3'ü de
mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu
yakalandı. Polis ekipleri Afgan uyruklu 4 gaspçıyı
gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı çitf ise ifade-
leri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin
kaçan 3 Afgan gaspçıyı yakalama çalışmaları
devam ederken adliyeye sevk edilen 4 Afgan ise tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Ar-
navutköy'de son bulan İranlı çift ise resmi
işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine
geri gönderildi.

Mahalleli yakaladı

Rehin tutuldukları apartman dairesinin ikinci katın-
dan bir marketin tentesine atlayarak kurtulan İranlı
çiftin yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber
vermesi üzerine olay yerine gelen market sahibi
Fahrettin Kızılağıl, "Sabah 5 buçuk sıralarında oldu
olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen gel-
dim buraya. Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı
gasp etmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir
yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki
brandaya atlayarak kurtulmuşlar. Geldiğimizde bu-
rası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki
arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybet-
mişler. Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak
evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik.
Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşa-
yınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete
oluyormuş zaten" dedi. DHA

Canlarını zor kurtardılar

Avcılar'da evden
duman yükselmesi
üzerine sevk edilen 

itfaiye ekipleri kapıyı
kırarak içeri girdi.

İçeride kimse 
bulunmayan, ocakta
yemek unutulan evin

"Çöp ev" olduğunu
ortaya çıktı

yangına gıttıler
COp ev buldular

İstanbul'dan İtalya'ya yasadışı yollarla gitmek
isteyen İranlı çift, internetten tanıştıkları 
Afganistan uyruklu kişilerce gasp edildi. 
12 saat boyunca rehin alınan İranlı çift, rehin
tutuldukları evin penceresinden atlayarak 
kurtuldu. Mahalle sakinlerinin yardımına
koştuğu İranlı çiftin pencereden atladıkları ve
bir marketin tentesinin üzerine atladıktan
sonra yere düştükleri o anlar güvenlik
kameraları tarafından anbean kaydedildi

Yine Afganlar
Yİne olAY! Beşiktaş'ta işyerinin giriş katındaki jeneratör odasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina

duman altında kaldı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarak yangının söndürülmesini izledi

Tavuk için
köpek dövdü!
Ataşehir'de bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle
"Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar
güvenlik kamerasına yansıdı. Kafasında kırıklar oluşan köpek 
hayvanseverler tarafından tedavi için kliniğe götürüldü. Tavuk ve 
civcivlerin sahibi Hasan Kızıl "8 tane tavuğumu boğdu, öldürdü. Ben
de sopayla 1-2 defa vurdum. Kendimi korumaya çalıştım." dedi

Olay, dün sabah Ferhatpaşa
Mahallesi yaşandı. İddiaya
göre, mahalle sakinlerinin

"Duman" adını verdikleri sokak köpeği,
Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kova-
ladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı
sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Ma-
halledeki hayvansever, kendisine bildiri-
len yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de
bulunan veteriner kliniğine götürdü. Ka-
dının götürdüğü klinik görevlileri yaptık-
ları tetkiklerde ciddi darbeler alan
köpeğin kafatasında kırıkları oluştuğunu
ve daha donanımlı bir kliniğe götürül-
mesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine
kadın Sokak Hayvanlarını Koruma Ya-

şatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği
(SUHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz'a du-
rumu bildirdi. Gelen Yasin Yılmaz, kö-
peği alarak daha donanımlı cihazların
bulunduğu başka bir kliniğe götürdü.
Köpek burada tedavi altına alındı.
Kendimi korumak istedimTavuk ve civ-
civlerin sahibi Hasan Kızıl "8 tane tavu-
ğumu boğdu, öldürdü. Kümesin orada
yem yerken dışarı çıkıp baktığımda ta-
vukların içine girmiş katliam yapmış.
Ben de kovalayıp tavuğu almaya çalışır-
ken bana saldırdı. Ben de sopayla 1-2
defa vurdum. Kendimi korumaya çalış-
tım. Başka bir şey yok." diye konuştu.
DHATrafik kavgasında

tükürük saçtı!
Şarkıcı Irmak
Arıcı, Kadı-
köy'de trafikte

korna çalma nedeniyle
tartıştığı sürücünün yü-
züne defalarca tükürdü.
Cep telefonu kamerasıyla
kaydedilen olay sonrası
yüzüne tükürülen Recep
Karaaslan, 23 yaşındaki
şarkıcıdan şikayetçi oldu.
Olay geçen pazartesi
akşam saatlerinde Cadde-
bostan'da meydana geldi.
Şarkıcı Irmak Arıcı tra-
fikte korna çalma nede-
niyle Recep Karaaslan

(26) isimli sürücü ile tar-
tışmaya başladı. 
Yaşanan tartışma sıra-
sında Arıcı, Karaaslan'ın
yanına gelerek yüzüne tü-
kürdü. "Senin gibi insan-
lara nasıl tükürüyorum.
Allah'ın eziği" diyen ve
Karaaslan'ın kolunu sıkan
şarkıcının o anları cep te-
lefonu kamerasıyla saniye
saniye kaydedildi. Yaşa-
nan tartışma sonrası
Arıcı, olay yerinden ay-
rıldı. Recep Karaaslan'ın
şarkıcıdan şikayetçi ol-
duğu öğrenildi. 

35 kaçak göçmen
yakalandı

BEyoğlu'nda yapılan dene-
timlerde yurda kaçak yollarla
giriş yapan ve yasal kalış hakkı

olmayan 35 göçmen yakalandı. 35 kişi
sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne
teslim edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişilere
yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetim-
lerde sorgulanan 435 kişiden 35'inin yurda
kaçak yollardan giriş yaptığı ve kalış izni-
nin olmadığı belirlendi. 35 göçmen, emni-
yetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi
Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Böyle kaçış 
filmlerde olur!

EsEnyurt'ta tırmanarak çık-
tığı dairede ev sahibine yakala-
nan şüpheli, balkondan cipin

üzerine atlayarak kaçtı. Şüphelinin 2 ay
önceki hırsızlık girişiminde de yine yakala-
nıp aynı cipin üzerine atlayarak kaçtığı gö-
rüntüler ortaya çıktı. Olay, 3 Temmuz Salı
günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Ata-
türk Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerin-
deki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki
daireye elektrik direği sayesinde tırmana-
rak çıkan şüpheli, ev sahibine yakalandı.
Korkan şüpheli, balkondan hemen daire-
nin altındaki cipin üzerine atlayarak kaçtı.
Hırsızın atladığı cipin tavanında hasar
oluştu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay önceki gi-
rişiminde de yine ev sahibine yakalanıp,
aynı cipin üzerine atladığı öğrenildi. Yaşa-
nan her 2 hırsızlık girişimi de apartmanın
güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören komşuları itfaiye ve polisi aradı.
Kısa sürede gelen ekipler duman çıkan, yalnız yaşayan 85 yaşlarında olduğu belirtilen Emine N. adlı kadının kapısını 
defalarca çaldı. Açan olmayınca kapı zorlanarak açıldı. Kapıyı açan itfaiye erleri dumanın yanı sıra her tarafta çoğu 
kullanılamayacak durumda ve oldukça kötü kokan eşyalarla dolu 'Çöp ev' olduğunu gördü.
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M anavgat, Milas, Bodrum gibi bir-
çok bölgede meydana gelen yan-
gınlar sonrası hepimizin yüreği

yandı. Bu noktada Türkiye'nin birçok şehri
birçok ilçesi bölgeye giderek yardım sefer-
berliği başlattı. Kuşkusuz her biri çok özeldi
ama ben bu anlamda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne ayrı bir parantez açmak iste-
rim. 29 Temmuz'dan beri bölgede canlarını
ortaya koyarak büyük bir mücadele örneği
sergileyen İBB ekipleri ve İstanbul itfaiyesi
alkışı hak ediyor.

Gelin bu anlamda Büyükşehir Belediye-
si'nin paylaştığı bülteni okuyalım ve İstanbul
İtfaiyesi'nin verdiği mücadeleyi okurken zih-
nimizde canlandıralım;

İBB’nin bölgeye 29 Temmuz Perşembe

günü gönderdiği ilk itfaiye ekibi Antalya
Manavgat’a ulaşır ulaşmaz, Gazipaşa ve
Alanya ilçelerindeki orman yangınlarını
söndürme çalışmalarına katıldı. Alınan ih-
barlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah
yangınlarına da müdahale eden ekipler, böl-
gedeki yangınların kontrol altına alınması-
nın ardından Muğla Yatağan’a hareket etti.
Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler 1
Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde mü-
dahale çalışmalarına başlayarak; Yatağan
ilçesi Hacıveliler Köyü mevkiindeki yangın-
lara müdahale etti. Ekiplerin söndürme ve
soğutma çalışmaları devam ederken, Orman
Bölge Müdürlüğü ekiplerine su takviyesi ça-
lışmaları da sürüyor.Antalya ekibi ile aynı
gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 101

personel ve 14 araçtan oluşuyor.
30 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde
bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile ko-
ordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgele-
rine geçerek yangınlara müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları ile 5 Ağustos
öğlen saatlerinde bölgedeki yangınların
kontrol altına alındı. Ekipler, Marmaris’ten
ayrılarak Muğla’nın Menteşe ilçesindeki
yangınlara müdahale için bölgeye geçti.
Bölgede yangın söndürme çalışmalarına ka-
tılan ekipler, çalışmalarını tamamlamasının
ardından Cumartesi günü de Köyceğiz’e ge-
çerek yangınlara müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin Köyceğiz ilçesi Sazak, Çayhisar
Çövenli mevkilerinde yangınlara müdahale

çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Pazar günü
yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 per-
sonel ve 9 araçtan oluşuyor. 2 Ağustos Pa-
zartesi günü bölgeye ulaşan ekipler;
Milas’ın Çökertme ve Yeniköy, Salı günü de
Türkevleri mevkiindeki yangınlara müda-
hale etti. Yangının yerleşim alanlarına ve
Kemerköy Termik Santraline de sıçraması-
nın önüne geçmek için çalışmalar yürüten
ekip; Milas ilçesi Bayırköy, Gürceğiz, Akça-
kaya, Fesleğen mevkilerindeki yangınlara
müdahale çalışmaları devam ediyor. 

Veterinerler de sahadaydı
Yangın bölgelerinde zarar gören yaban

hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta ya-
şayan can dostlarımız için İBB’nin veteriner
hekimleri de tıbbi müdahale çalışmalarına
katkı veriyor. Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdür-
lüğü’nden 2 araç ile beraber 5 veteriner
hekim, bir veteriner teknikeri, ilaç, tıbbi
sarf malzeme ile kedi ve köpek mamasını
yanında götürdü. Ekipler, Manavgat ve

Köyceğiz ilçeleri ile köylerindeki çalışmala-
rını sürdürüyor.

İSKİ su desteği verdi
İBB’nin bölgeye ilk hareket eden ekiple-

rinden bir diğeri de İSKİ oldu. 8 personel, 4
araç ve 2 adet 2030 kVA jeneratör ile Antal-
ya’nın Manavgat ilçesine hareket eden İSKİ
destek ekibi, 30 Temmuz Cuma’dan bu yana
destek hizmetlerini sürdürüyor. Antalya Su
ve Atıksu İdaresi ile koordineli çalışan İSKİ
ekibi, beraberinde götürdüğü jeneratörleri
bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine
takviye ederek altyapıyı güçlendirdi. Ekiple-
rin takviye çalışmaları devam ediyor....

Teşekkürler itfaiye teşekkürler İBB
Yukarıda okuduğunuz gerçeklikler sonrası

herhalde siz de benim gibi hem büyükşehir
belediyesine hem de itfaiye ekiplerimize te-
şekkür edersiniz. Ben kendilerine canları pa-
hasına orada mücadele edenlere teşekkür
ediyorum. Bir gazeteci olarak sizlere dair bu
övgüyü yazmazsam haksızlık etmiş olurdum.
Çok yaşayın, var olun...

İBB yangına karşı büyük 
bir mücadele verdi

B aşakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri-
nin sağlığı ve huzuru için sivrisi-
nekler başta başta olmak üzere

vektörlerle mücadele çalışmalarına sis-
temli bir şekilde devam ediyor. Başakşehir

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 1
Mart itibariyle başladığı sivrisinek larvala-
rıyla mücadele kapsamında sivrineklerin
üreyebileceği 2 bin 200 nokta kayıt altına
alındı. 7 günlük periyotlarda, 21 binin
üzerinde kontrol işlemi gerçekleşirken bu
noktalarda 5 bin 800 defa ilaçlama ya-

pıldı. Başakşehir Belediyesi, gerçekleştir-
diği tüm bu çalışmaları CBS Karar Des-
tek Sistemi ile kayıt altına alarak, işlemleri
anlık takip ediyor. Haziran ayı itibariyle 15
araçla başlatılan gece ilaçlama çalışmaları
da, bu sistem üzerinden anlık takip edili-
yor. İlaçlama çalışmasına katılan araçların

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği
15/20 km hızda ilerleyip ilerlemediği,
hangi noktalardan geçtiği, bıraktığı ilaç
miktarı gibi birçok veriye de anında ulaşı-
lıyor. Bu sayede çalışmalar, sağlıklı bir şe-
kilde denetlenirken gerekli müdahaleler de
anında sağlanıyor.

YAKUP TEZCAN

Silivri’de bal gibi üretim
Başkan Volkan Yılmaz’ın “Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek” vizyonuyla 50 kovanda
üretim yapan Silivri Belediyesi, elde ettiği 500 kilogram doğal balın sağım işlemini gerçekleştirdi

Yerli ve milli tarıma yönelik
araştırma ve geliştirme ça-
lışmaları kapsamında seb-
zeden meyveye, tohumdan
fideye, bakliyattan tahıla
kadar pek çok ürün yetişti-
ren Silivri Belediyesi, bir
yandan da arıcılık faaliyetle-
rine devam ediyor. Geçtiği-
miz yıl Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğüne ait arazilerde
atıl durumda bulunan 45
kovanı onararak 450 kilo-
gram bal üreten Silivri Bele-
diyesi, bu yıl ise 50 kovanda
toplam 500 kilogram bal
üretti. 75 çeşit tıbbi bitki ve
zengin bitki florasıyla, ta-
mamen doğal yöntemlerle
üretilen balın sağım işlemi
tamamlandı. Tarımsal üre-
tim faaliyetleriyle ilçenin
ekonomisini canlandıran Si-
livri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın “Katma
değeri yüksek ürünler yetiş-

tirmek” vizyonu doğrultu-
sunda gerçekleştirilen kali-
teli bal üretimi önümüzdeki
dönemde artarak devam
edecek.

Sağlıklı bal üretimi var

Bal sağım işleminin ardın-
dan açıklamalarda bulunan
Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz
yıl Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğümüze ait arazide atıl
durumda bulunan, kullanıl-
mayan 45 arı kovanının
onarımını yaparak 450 kilo-
gram bal elde etmiştik. Bu
yıl ise çıtayı daha yukarıya
taşıyarak 50 kovanda top-
lam 500 kilogram kaliteli bal
ürettik. Tamamen doğal
yöntemlerle gerçekleştirdiği-
miz nitelikli ve sağlıklı bal
üretimimize her geçen yıl,
üzerine biraz daha koyarak
devam edeceğiz.” dedi.
MÜGE CESUR ÖZMEN

Çocuklara
‘Beyaz Gezi’yle
Bağcılar turu
Bağcılar Belediyesi tarafından
düzenlenen “Beyaz Gezi”ye
katılan TÜGVA’lı (Türkiye Gençlik
Vakfı) çocuklar ilçenin gözde
mekanlarını ve müzeleri gezdi.
Yaşadıkları ilçeyi yeniden tanıma
fırsatı bulan minikler, akranlarıyla
da eğlenceli bir gün geçirmiş oldu
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
Bağcılar Belediyesi’nin “Beyaz Gezi” adı al-
tında ilçe sakinlerine Bağcılar’ı gezdiriyor.
Beyaz Gezi’nin son konukları Türkiye Genç-
lik Vakfı (TÜGVA) oldu. TÜGVA’nın girişi-
miyle bir araya gelen 50 ilkokul öğrencisi
araçlarla tura çıkarıldı. Ziyaretçilerin ilk ad-
resi Fuat Sezgin Bilim Merkezi oldu. Çocuk-
lar burada deney yapma ve keşfetme
heyecanını yaşadı. Minikler, girdap tünelin-
den jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan
fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölümde
uygulamalara katıldı. Ayrıca 8D Sinema sa-
lonunda uzayın derinliklerinde bilimsel yol-
culuğa çıktılar.

Eğlenceli ve yararlı bir gün
geçirdiler

Daha sonra ise Çanakkale Zafer Müzesi zi-
yaret edildi. Öğrencilere rehberler eşliğinde
bilgiler verildi. Aynalı Çarşı kapısından mü-
zeye giriş yapan çocuklar, Çanakkale Savaş-
larının anlatıldığı Diaroma resmi ve
seslendirmesini çok beğendi. Beyaz Gezi sa-
yesinde hem yararlı hem eğlenceli bir gün
geçiren TÜGVA’lı çocuklar, bu imkanlardan
dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’ya teşekkür etti. ARİF ELMAS

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bay-
rampaşa Sebze ve Meyve Haline ziyarette bu-
lundu. Tekin’e Çetin Soysal eşlik etti. Sabah
08.30'da Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne
gelen Tekin, burada İstanbul Sebze Meyve ve
Bostancılar Derneği üyelerinin hale ilişkin so-
runlarını dinledi, CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, Bayrampaşa Meyve ve Sebze
Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının dertlerini din-
leyen Tekin, “İstanbul’da devamlı Pazar yerle-
rini dolaşıyorum. Pazarlarda şu anda yangın
var. Pazarcı memnun değil, hal esnafı mem-
nun değil, üretici memnun değil, hele vatandaş
bu durumdan hiç memnun değil. Demek ki,
burada bir sorun var” dedi. Geçen hafta
Eyüp’te Rami Toptancı Esnaf’ını ziyaret eden
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve
Çetin Soysal bugünde Bayrampaşa Meyve ve
Sebze Hali'nde incelemelerde bulundu. Hal
esnafı ile görüşen Tekin ve Soysal esnafın so-
runlarını dinledi. Tekin, sebze meyve fiyatları
ile ilgili de bilgi aldı. Sorunları Tekin'e anlatan
esnaf, ekonomik kriz sebebiyle satışların düş-
tüğünü belirtti. Sebze meyve fiyatlarının cep
yaktığını belirten Gürsel Tekin, şöyle konuştu:
“Hal esnafında şu anda yangın var. Hal esnafı
memnun değil, üretici memnun değil, hele va-
tandaş bu durumdan hiç memnun değil.
Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunlar
çözülmediği takdirde derinleşerek için çıkıla-
maz bir hal alacaktır. Ülkeyi yönetenler hama-
seti bırakıp tıpkı benim gibi esnaf gezecekler.”

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 
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Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerle mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor. Gerçek-
leştirilen tüm çalışmalar CBS Karar Destek Sistemi ile kayıt altına alınarak anlık takip ediliyor. İlaçlama
çalışması yapan araçların Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 15/20 km hız kuralına uygun ilerleyip
ilerlemediği, hangi noktalardan geçtiği ve bıraktığı ilaç miktarı gibi birçok veri sisteme işleniyor

Hal esnafı
can çekişiyor



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve An-
talya’daki yangınlarda verdiği

mücadeleyle tüm ülkenin takdirini kazanan
İstanbul İtfaiyesi personelini karşıladı. İBB
üst yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu
karşılama etkinliğinde İmamoğlu’na İtfaiye
Daire Başkanı Remzi Albayrak eşlik etti. Yan-
gın bölgesinden, beraberlerindeki 29 araçla
geri dönen 211 itfaiye erini ve onlara eşlik
eden sağlık personelini tek tek selamlayan
İmamoğlu, İstanbul halkı adına minnet duy-
gularını iletti. Konuşmasını itfaiye personeli-
nin önünde gerçekleştiren İmamoğlu,
sözlerine, “Sırtımı size dönüyorum ama ‘Ku-
sura bakmayın’ derken bir yandan da gü-
cümü hissediyorum. Arkamız sağlam yani
bütün İstanbul halkı adına” şeklinde başladı.

Bir ekosistem kayboldu

Kahraman itfaiyecilerle bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren İma-
moğlu, “Öncelikle, ülkemizin gerçekten bu
yaşadığı yangın, hepimizi çok derinden üzm-
üştür. Ne yazık ki, çok büyük bir orman ara-
zisini kaybettik. Yaşamlarını yitiren
vatandaşlarımız, görevlilerimiz oldu. Hepsine
rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.
Ne yazık ki, yangında yuvalarını, bir kısım
varlıklarını kaybeden yurttaşlarımız oldu.
Onlara, ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Bir yandan
ormanlarda hem bir yeşil alanı kaybetmek,
ormanı kaybetmek, insanın ciğerlerinin tahrip

olması gibi bir duyguyu yaşattı bize. Bir yan-
dan da orada belki de sayısız canlıları da yi-
tirdik. Bir ekosistem ortadan kayboldu.
Elbette bu konuda tedbir alınması, tedbirlerin
artırılması, koruma konusunda yapılması ge-
rekenlerin en üst seviyeye çıkartılması önemli
bir başlık, önemli bir konu” ifadelerini 
kullandı. 

300'ü aşan personel gitti

Yangınların başladığı andan itibaren hızlıca
olay yerine intikal ettiklerini aktaran İma-
moğlu, “İstanbul'un da olası -Allah korusun-
bir kısım yangın tedbirlerini de zafiyete dü-
şürmeden, en yüksek sayıda itfaiye çalışanla-
rımız ve diğer ekipleri, bunun içinde
sağlıkçılarımız var, veterinerlerimiz var, bun-
ları da katarak büyük bir ekiple yangın bölge-
sinde var olduk. 300’ü aşan personelimiz,
50’ye yakın aracımız, farklı konularda destek
olan ekipmanlarıyla beraber, bölgede var ol-

dular. Fedakarca görev yaptılar. Çok cesur
davrandılar. Tarifsiz bir biçimde bölge halkın-
dan övgü dolu cümleler, övgü dolu hikayeler
bizi buldu. Bizi aradılar. Yöneticilerden, va-
tandaşlardan, çocuklardan, gençlerden, ka-
dınlardan, annelerden muazzam övgü dolu
cümlelerle bize teşekkür ettiler. İstanbul hal-
kına teşekkür ettiler. Tabii ki itfaiye teşkilatı-
mıza teşekkür ettiler” dedi. 

İstanbul halkı adına kutluyorum

İstanbul İtfaiye teşkilatının 300 yılı aşan bir
tarihe sahip olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, duygularını, “Bu milletin duygularını
göğsünde taşıyan, zihninde taşıyan en akılcı,
en doğru teknikleri uygulama becerisini, işte
bu yüz yıllardır var olan geleneklerin her
daim üstüne koya koya geliştirdiği bir teşkilat
olmanın o becerisiyle, o kabiliyetiyle, o dene-
yimiyle sahada olmuştur. Ben, bu manada it-
faiye teşkilatımızı bütün İstanbul halkı adına

kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum ve en
üst seviyede hizmetlerinin burunları kanama-
dan, ayaklarına taş değmeden devam etme-
sini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür
ediyorum. Onları alkışlamanızı istiyorum”
sözleriyle dile getirdi. 

Liyakatli biçimde alımlarımız sürüyor

İtfaiye teşkilatını sayısal ve ekipman anla-
mında geliştirmeye devam ettiklerinin altını
çizen İmamoğlu, “Bu deneyimli teşkilat,
şunu ifade etmiştir ve göstermiştir ki; itfaiye
birimimiz, sadece İstanbulluların değil, yakın
bölgenin, tüm Türkiye'mizin, bütün coğraf-
yamızın ihtiyaç duyduğu anda koşup giden
depremde, afette, yangında birçok konuda
marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. O
manada İstanbul'un da 20 milyonluk bir yapı
olduğunu düşündüğümüzde, böylesi bir ken-
tin, deprem başta olmak üzere, güncel afetle-
rin karşısında verdiği mücadelede yine en
güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için
en başta sayısal anlamda yeteri düzeye eriş-
mesi için alımlarımızı sürdürüyoruz. Liya-
katli bir biçimde alımlarımızı sürdürüyoruz.
Ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiği-
mizde daha güvenceli bir yapıya sahip olaca-
ğız. Sadece bu değil; karadan, denizden,
havadan birçok noktadan en etkin bir bi-
çimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve
ortaya koyması noktasında da bütün teknik
hizmetlerin alınması, araçların yenilenmesi
noktasında da en üstün, dünya çapında yatı-
rımları yapma konusunda da kararlıyız” diye
konuştu. 

Ömer MEŞE
omermese@gmail.com

damgaweb@gmail.com

BARIŞ KIŞ
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A rtvin, Rize Ve Düzce İllerinde Meydana Gelen
Sel Felaketi Nedeniyle Sgk Prim Borçları Ve
Bazı Belgelerin Verilme Sürelerinin Ertelen-

mesine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı
Yayınlandı

Artvin, Rize ve Düzce illerinde meydana gelen sel fe-
laketi nedeniyle Sgk Prim borçları ve bazı belgelerin
verilme sürelerinin ertelenmesine ilişkin E-75938450-
202.99-28737606 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
genel yazısı yayınlandı.

l06.07.2021 tarihinde Düzce ili Akçakoca ilçesinde,
l14.07.2021 tarihinde; Rize ili Güneysu, Çayeli, Ar-

deşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize
merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu bel-
delere komşu köylerinde,

l22.07.2021 tarihinde ise Artvin ili Arhavi ve Mur-
gul ilçelerinde, meydana gelen sel felaketlerinin genel
hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 5510 sayılı
Kanunun 91 maddesinin  Kurumumuza  vermiş olduğu
yetkiye istinaden; sel felaketinin meydana geldiği Düzce
ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Arde-
şen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize
merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu bel-
delere komşu köylerde, Artvin ili  Arhavi  ve  Murgul
ilçelerinde,  sel  tarihleri  itibarıyla  faaliyet  gösteren
5510  sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası-
nın (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve
kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b 
kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel
sağlık sigortalıları 5510 sayılı Kanunun 91 inci mad-
desi kapsamına alınarak aşağıdaki yükümlülükleri 
ertelenmiştir;

1. Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila
31.07.2021, Rize ilindeki yerler için  14.07.2021  ila
31.07.2021,  Artvin  ilindeki  yerler  için  22.07.2021
ila  31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk
geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri  ara-
sında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü ol-
dukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş
kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç)
26.08.2021 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde
yasal süresi içinde verilmiş sayılması, 26.08.2021
tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine
getirilebilecek.

2. Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilin-
deki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için
22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mev-
cut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağus-
tos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının,
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın
31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelendi.

3. Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila
31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021  ila
31.07.2021, Artvin  ilindeki yerler için 22.07.2021
ila  31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk
geldiğinden  02.08.2021 bu tarih  dahil) tarihleri ara-
sında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri-
nin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin
26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumu-
muza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile Düzce
ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için
14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ön-
cesi  yasal ödeme süresi geçmiş borçların
31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi
kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlanabilecek,

4. Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin
meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim
borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçla-
rının 31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu  yok-
tur  belgelerinde borç olarak gösterilmeyecek,

5. Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fa-
tura bedellerinden kesinti yapılmayacak,

6.  Ödeme  vadesi  geçmiş  borçları  çeşitli  kanunlar
uyarınca  yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı
Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce
ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için
14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ta-
rihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri
bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak 
sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için
06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, 
Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021
tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022
tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde
ödenmiş sayılacak,

7. Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin 
durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip 
dosyalarının açılmayacak,

8. Erteleme kapsamındaki  borçlar için daha önce
haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar
üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli 
malların satış işlemlerinin erteleme süresince
yapılmayacak,

9. 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi 
kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin 
kaldırılacak,

10. Borçların, 6183  sayılı  Kanununun  48  inci
maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay
süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsa-
mında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla
tecil ve taksitlendirilmesi, gerekmektedir.

Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Ça-
yeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde,
Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile
bu  beldelere komşu  köylerde, Artvin  ili
Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faa-
liyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştı-
ran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun
4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve
genel sağlık sigortalılarının, herhangi bir başvuruya
bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan
esaslar uyarınca işlem yapılabilecek.

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Muğla ve 
Antalya’daki yangınlarda
verdiği mücadeleyle gönülleri
kazanan İstanbul İtfaiyesi 
personeliyle bir araya geldi.
Tüm personeli tek tek 
selamlayan İmamoğlu, 
“300’ü aşan personelimiz,
50’ye yakın aracımız, farklı
konularda destek olan
ekipmanlarıyla beraber,
bölgede var oldular. Fedakarca
görev yaptılar. Çok cesur
davrandılar. Tarifsiz bir biçimde
bölge halkından övgü dolu
cümleler, övgü dolu hikayeler
bizi buldu” dedi

Sel felaketleri sonrası
borçlar ertelendi...

ItfaIyecIlerI kahraman
gIbI karSIladI

İtfaiye teşkilatının, “Destek olun, meslek ola-
lım” şeklindeki sloganlarından haberdar oldu-
ğunu belirten İmamoğlu, “Yani bu
teşkilatımızın, sadece yangın anlarında, dep-
rem anlarında, selde ya da bir kısım afet anla-
rında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten
itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Öylesine
söylenmiş bir cümle ya da bir an bir afetle or-
taya konmuş duygusal bir cümle değil. Mes-
lekleri bir kere şunu emrediyor: Bütün teknik
hizmetlerine hazır et, bütün eğitimlerini al ve
her konuda donanımlı ol ama gözünü kırpma-
dan en tehlikeli noktaya dal ve görevini yerine
getir. Şimdi bu, her meslekte yok. Dolayısıyla

meslek olma noktasındaki taleplerini çok çok
önemsiyorum” dedi. İtfaiyeciliğin bir meslek
olarak tanınması noktasında ellerinden gelen
çabayı göstereceklerinin altını çizen İma-
moğlu, bu konunun merkezi idare ve TBMM ta-
sarrufunda olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu,
kurmaylarına, İstanbul halkı adına kahraman
itfaiyeciler ve aileleriyle bir araya gelecekleri
bir etkinlik hazırlamaları talimatını verdi. İma-
moğlu’nun ardından söz alan İstanbul İtfaiyesi
4. Bölge Avrupa Müdür Yardımcısı Abidin
Vişne ve İtfaiye Eğitim Merkezi Müdür Yardım-
cısı Hakan Karabulut, yangın bölgesinde yaşa-
dıklarını katılımcılarla paylaştı.

DESTEK OLUN, MESLEK OLALIM!

Öğrenciye ev veren yok!
Üniversitelerin, eylülden itibaren yüz yüze eğitim vermesi planlanıyor. O nedenle
öğrenciler de ev veya yurt bulma arayışına girdi. Ancak artık kiralık ev bulmak
çok zor. Kiralık ev bulanların ise önceki yıllara göre daha yüksek kiralar ödemeleri
gerekiyor. Öyle ki bazı şehirlerde yüzde 36’ya varan oranlarda kiralar arttı

Yks sonuçlarının 4 Ağus-
tos'ta açıklanmasıyla gay-
rimenkul piyasasında

hareketlilik başladığını belirten Tüm
Girişimci Emlak Müşavirleri Der-
neği (TÜGEM) Başkanı Hakan Ak-
doğan “2020 yılı ikinci çeyreği
üniversite öğrencilerinin, korona ne-
deniyle evlerini boşalttıkları hatta bu
evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu.
Gelecek aydan itibaren ise tekrar bir
ev bulma telaşı başlayacak. Tercih
sonuçlarını tahmin edenler ve yer-
leşmesini garanti gören kişiler son
bir aydır ev arayışındalar. Gelecek
ay bunun etkileri daha da artacak”
dedi.Yüzde 40 arttıSon bir yılda ki-

raların ülke genelinde ortalama ola-
rak yüzde 20 seviyesinde artış gös-
terdiğine dikkat çeken Akdoğan,
özellikle büyükşehirlerde bu artışla-
rın yüzde 30 - 40 seviyesinde oldu-
ğunu belirtti. Akdoğan, şehirlere
göre artışlar hakkında şunları söy-
ledi: “Şimdilik Kütahya, Edirne, Es-
kişehir gibi bazı sınırlı iller için
kiraların pek artış göstermediğini
söyleyebiliriz. Ama diğer şehirlerde
kiralar öğrencileri yoracak seviyede.
Son bir yılda İstanbul'da yüzde 36,
Ankara'da yüzde 23, Çanakkale'de
yüzde 20, Bursa'da yüzde 18, İz-
mir'de yüzde 22, Eskişehir'de yüzde
8 seviyesinde artış gösterdi. Örneğin

İstanbul’da pandemiden önce 1000
TL kira veren bir öğrencinin eylül-
den sonra 1400-1500 TL vermesi
gerekecek. Özellikle İstanbul’da
Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde
bu artışlar daha fazla.”Şehirlere
göre kiralarÖğrencilerin yoğun ya-
şadığı şehirlerde kiralar ortalama şu
şekilde:

İstanbul: 1.500 TL - 4.000 TL
Ankara: 1.500 - 2.500 TL
İzmir: 1.200 - 2.500 TL
Eskişehir: 900 TL - 1.200 TL
Çanakkale: 700 TL - 1.300 TL
Konya: 1.000 TL  1.300 TL
Antalya: 1.200 TL  2.000 TL

GOP'da danışmak 

bedava!
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite
adaylarına ücretsiz danışmanlığı hizmeti veriyor.
500 Evler Caddesi, Küçükköy Meydanı ve Pazariçi
Mahallesi’nde kurulan Tercih Danışma Noktaları,
öğrencilerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite
tercihlerine çevrildi. Gaziosmanpaşa Beledi-

yesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kari-
yerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite
adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini
doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak
amacıyla 500 Evler Caddesi, Küçükköy Saat Kulesi
yanı ve Pazariçi Mahallesi Çeşme Taksi Durağı arka-
sında YKS Tercih Danışma Noktaları kuruldu.

Doğru tercih önemli

Gaziosmanpaşa Belediyesi Tercih Danışma Noktala-
rında rehber öğretmenler gençlere, puan, başarı sırala-
ması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi kriterler
doğrultusunda, tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.
Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler
veren öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz
önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleşti-
riyor. Tercih Danışma Noktaları, 20 Ağustos tarihine
kadar 10.00-18.30 saatleri arasında öğrencilere hizmet
vermeye devam edecek. SEFA KARA

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu
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K onut fiyatları ve kiralarda meydana
gelen artışlar hakkında Finans Uz-
manı Dr. Hakan Yıldırım açıkla-

malarda bulundu. Aylık bazda meydana
gelen artışların, konut sahibi olmayı zorlaş-
tırdığını belirten Dr. Yıldırım, “Bu artışın al-
tında birden fazla nedenin yattığı
azımsanamaz bir gerçek. Döviz kurlarının
devamlı artış trendi içerisinde davranması,
buna bağlı olarak artan enflasyon, salgın
dönemi ile birlikte oluşan belirsizliğin yol
açtığı algı ve bu duruma bağlı olarak konut
fiyatlarının devamlı artacağına inanan bir
popülasyonun oluşmasıyla talepte bir artı-
şın meydana geldiğini söylemek pek de yan-
lış olmayacaktır” diye konuştu.

Maliyet artışları fiyatları vurdu

Artan döviz kurlarının ve enflasyonun inşa-
atta kullanılacak malzemeler ile işçilik mali-
yetlerinde önemli artışlara sebep olduğunu
ve maliyetteki artışların konut fiyatlarına
yansıdığını belirten İstanbul Gelişim Üni-
versitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldı-
rım, “Diğer taraftan belirsizliğin
beraberinde getirdiği aşırı talep fiyat balon-
larının da oluşmasında önemli bir etken ol-
maktadır. Özellikle 2021 yılında konut
fiyatlarındaki artış, beraberinde kira bedelle-
rinin de önemli artışlar yaşamasına sebep
olmuştur. Ev sahiplerinin kiracılara enflas-
yon oranlarının üzerinde zam yapma yarı-
şına girmesi ya da çeşitli bahaneler ile
mevcut kiracıyı çıkartma ve daha yüksek
kira ödemeye razı yeni kiracı bulma gayesi
içine girmesi, ayrıca kiralanabilecek konut-
ların da kıt olması kira bedellerinin yüksel-

mesinin önemli nedenleri olarak karşımıza
çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi olumsuz etkiler

“Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin bu
yaz patlama yaşaması hem konut fiyatla-
rında hem de kiralarda önemli artışlara
sebep oldu” diyen Dr. Yıldırım şöyle devam
etti: “Ancak şu ayrımı yapmakta fayda var.
Döviz kuru, enflasyon oranı ve demografik
temelli değişimlerin sebep olduğu fiyat ar-
tışları zaman içinde düzelme eğilimine gire-
bilir. Ancak oluşan fiyat balonlarının daha
büyük balonlara dönüşmesi ve bu balonla-
rın belirli bir süre sonra sönmesi, konut pi-
yasasında ciddi problemlerin oluşmasına
sebep olabilir. Bu durum ise inşaat sektörü
ve konut sahiplerini zor bir duruma sokabi-
lir. Özellikle son dönemde ekonomik büyü-
menin yapı taşlarından biri olan inşaat
sektörü için gerekli önlemler alınmazsa fiyat
balonları sebebiyle yaşanabilecek ani fiyat
düşüşlerinin ülke ekonomisini olumsuz etki-
leyeceği su götürmez bir gerçektir.”

Cazip konut yapımına yoğunlaşmalı

“Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde TOKİ
desteğiyle vade ve fiyat açısından cazip
konut yapımına yoğunlaşılması gerek” diye
konuşan Dr. Yıldırım, “Böylece konut ar-
zında meydana gelecek artış, fiyatlardaki
artışı bir nebze frenleyecek ve talep tara-
fında da canlılığın devam etmesi olağan
olabilecektir. 2008 küresel krizinin en
önemli sebeplerinden birinin de konut piya-
sasında oluşan balonların patlaması ol-
duğu unutulmamalıdır” dedi.

Konut fiyatları ve kiralarda gözle
görülür artışlar yaşandığını kaydeden
Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım,
“Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerde
bu yaz patlama yaşanması hem konut
fiyatlarında hem de kiralarda önemli
artışlara sebep oldu” dedi

DUGUNLER ARTINCA
KIRALAR DA ARTTI

İnşaat maliyetleri
rekor seviyede
TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bu veriye göre
maliyette 2015'ten bu yana yaşanan en yüksek yıllık artışı kaydedildi

TüİK verilerine göre, inşaat
maliyet endeksi 2021 Hazi-
ran'da bir önceki aya göre

yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 42,48 arttı. Malzeme en-
deksi bir önceki aya göre yüzde 4,23
artarken, işçilik endeksi yüzde 0,40
azaldı. Ayrıca, malzeme endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
53,70, işçilik endeksi ise yüzde 19,88
arttı.Böylece 2015'te başlayan veri seti-
nin en yüksek yıllık artışı kaydedilmiş
oldu.

Bina maliyeti yüzde 42 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki
aya göre yüzde 2,85, önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 42,49 arttı. TÜİK ve-

rilerine göre, malzeme endeksi bir ön-
ceki aya göre yüzde 4,15 artarken, işçi-
lik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Ayrıca
malzeme endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 53,90, işçilik endeksi
ise yüzde 20,08 arttı.

Dış yapıların maliyetinde 
yüzde 42 

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet en-
deksi, bir önceki aya göre yüzde 3,05,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
42,46 arttı. Bir önceki aya göre mal-
zeme endeksi yüzde 4,49 arttı; işçilik
endeksi yüzde 0,81 azaldı. Ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre malzeme
endeksi yüzde 53,06, işçilik endeksi
yüzde 19,15 arttı.

Çok elektirik tüketiyoruz
İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ’ın verilerine
göre, 2020 yılında beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavat saat
olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavat saate çıktı

aşı uygulamaları ve ülke gene-
linde atılan normalleşme adım-
larının Kurban Bayramı’nda

elektrik tüketim rakamlarına da yansıdığı
kaydedildi. İstanbul Avrupa Yakası’nda elek-
trik tüketimi arife günü de dâhil olmak üzere
19-23 Temmuz tarihleri arasında pandemi-
nin etkilerinin çok daha yoğun olarak hisse-
dildiği 2020 yılı bayram günlerine göre
yüzde 6 arttı.İstanbul Avrupa Yakası’nda
elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elek-
trik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) Genel Müdürü
Murat Yiğit, bayram boyunca kesintisiz
enerji için ekiplerin 7/24 görev başında ol-
duklarını ifade ederek, “Abonelerimizin bay-
ramda enerji sıkıntısı yaşamaması için
yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettik.
Çalışanlarımızın vardiyalarını bayrama özel
olarak yeniden düzenledik. 2020 yılına göre
tüketimin arttığı bir bayram yaşadık. Türki-
ye’nin ve dünyanın gözbebeği İstan-
bul’umuza bayram tatili boyunca en iyi
hizmeti vermek için çalıştık ve başarılı bir
süreç yönettik” dedi.

2019 rakamlarının da üzerinde

BEDAŞ’ın verilerine göre 2020 yılında kısıt-

lamaların etkisi ile Kurban Bayramı’nın kut-
landığı 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde
260 bin 974 megavat saat olan elektrik tüke-
timi, bu yıl 19-23 Temmuz’a denk gelen bay-
ram günlerinde yüzde 6’lık bir artışla 276 bin
808 megavat saate çıktı. Kovid-19’un henüz
görülmediği 2019 yılında beş günlük Kurban
Bayramı tatili sürecinde toplam tüketimin
264 bin 103 megavat saat olduğu düşünül-
düğünde, bu yıl bayramda 2019’un da
yüzde 4.8’lik üzerinde bir artış söz konusu
oldu. Hafta sonları da dâhil 9 günlük tatil
boyunca ise İstanbul Avrupa Yakası’ndaki
toplam elektrik tüketimi 520 bin 640 mega-
vat saati buldu.

THY pandemide 
5,6 milyar TL
zarar etti 

TürK Hava Yolları (THY), 2021 yılı ikinci
çeyrek bilançosunu dün akşam açıkladı. Buna
göre, şirket, nisan, mayıs ve haziran aylarını

kapsayan dönemde 497 milyon TL'lik net zarara imza
attı. Piyasada beklentiler, THY'nin ikinci çeyrekte 811 mil-
yon TL net kâr açıklaması yönündeydi ancak beklentilerin
tam tersi oldu. THY'den ikinci çeyrekte Ak Yatırım 301
milyon TL, İş Yatırım 795 milyon TL net zarar bekli-
yordu. Yapı Kredi Yatırım ise 48 milyon TL'lik net zarar
bekliyordu. 2021'in ilk yarısında THY’nin toplam yolcu
sayısı, 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 54 düştü.

Beşinde zarar etti

Böylece pandeminin etkili olduğu Ocak 2020 ile Haziran
2021 arasındaki son 1,5 yıllık dönemde THY'nin toplam
net zararı 5 milyar 647 milyon TL'ye ulaştı. 2020 yılının
ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL net zarar açıklayan
THY, ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL, üçüncü
çeyrekte 946 milyon TL ve dördüncü çeyrekte 385 milyon
TL zarar açıklamıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde 438 mil-
yon TL net kâr açıklayan THY, ikinci çeyrekte tekrar
zarar bölgesine döndü ve son altı çeyreğin beşinde zarar
etmiş oldu.Hava yolu şirketleri için pandemi öncesi dö-
nemle karşılaştırma önem taşıyor. 2019 yılı ikinci çeyre-
ğinde THY, 133 milyon TL (26 milyon dolar) net kâr elde
etmişti.

Zarar kur farkından  

THY'nin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen faali-
yet performansına rağmen, net kâr tahminlerindeki
sapma, beklenenden daha yüksek kur farkı giderlerinden
kaynaklandı. THY'nin ikinci çeyrekte finansal faaliyetler-
den kaynaklanan kur farkı zararı 1 milyar 604 milyon TL
oldu. Bu kalemde geçen senenin ikinci çeyreğinde zarar
732 milyon TL olmuştu.Yapı Kredi Yatırım'ın bugün ya-
yımladığı araştırma notunda “196 milyon dolar tutarında
ve doların Euro ve Japon Yeni karşısında değer kaybı son-
rası artan kur farkı zararları, operasyonel taraftaki iyileş-
menin net kara yansımasını engellemiştir” denildi.

Net borç 121,9 milyar 

THY'nin net borç pozisyonu 2020 yılının aynı dönemine
göre yüzde 39,3, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarak
bu dönemde 121,9 milyar TL'ye ulaştı. Dolar cinsinden
net borç pozisyonu ise 2020 sonundaki 14.9 milyar dolar-
dan ve 2021 yılı birinci çeyrek sonundaki 14.3 milyar do-
lardan 13.95 milyar dolara geriledi. Şirketin Haziran 2021
itibarıyla net yabancı para açık pozisyonu 88,8 milyar TL
seviyesinde. THY'nin 86,2 milyar TL'si Euro, 14 milyar
TL'si Japon Yeni cinsinden açığı olup, 8,1 milyar TL ise
fazlası bulunuyor.

Kargo gelirleri arttı 

THY, pandemi döneminde yolcu gelirlerindeki artışı telafi
etmek üzere kargo gelirlerini artırmayı hedefledi. 2019'un
ilk yarısında 4 milyar 492 milyon TL olan THY'nin top-
lam kargo geliri, 2020'nin ilk yarısında 7 milyar 979 mil-
yon TL'ye, 2021'in ilk yarısında ise 13 milyar 938 milyon
TL'ye yükseldi. Böylece iki yılda TL bazında kargo gelir-
leri, yaklaşık üçe katlanmış oldu. 2019 yılı ikinci çeyre-
ğinde THY'nin konsolide gelirlerinin yüzde 13'ünü
oluşturan kargo operasyonları, bugün toplam cironun
yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Piyasa 811 milyon TL net kâr beklerken THY 
ikinci çeyrekte 497 milyon TL net zarar açıkladı.
Pandemideki toplam net zarar 5,6 milyar TL'yi
aştı. Net borç 121,9 milyar TL'ye ulaşırken, 
kargo gelirlerindeki artış dikkat çekiyor

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak
üzere toplamda yüzde 21'lik zam yapıldığını, en düşük ücretlere yapılan zam oranının yüzde
34,6 olduğunu açıkladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.

Kamu kurum ve kuruluşla-
rındaki 700 binden fazla işçiyi
ilgilendiren 2021 Yılı Kamu

Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
görüşmeleri sonuçlandı. 2021 Yılı Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, ilk 6 ay için yüzde
12, ikinci altı ay için yüzde 5 artık enflas-
yon farkı kadar zam yapıldığını, en düşük
ücretlere yapılan zam oranının yüzde
34,6 olduğunu açıkladı. Kamudaki işçile-
rin taban ücreti 4 bin 100 liraya yüksel-
tildi. En düşük ücrete 500 TL bir
seyyanen düzeltme yapılacağını belirten
Bilgin, ortalama zammın yüzde 27 oldu-

ğunu söyledi.

Ortalama ücret 5 bin 835 lira

Bilgin, söz konusu taban ücretin, taşe-
rondan kadroya geçen yaklaşık 315 bin
işçiyi ilgilendirdiğini söyledi.Bilgin, ka-
muda aylık ortalama ücretin 5 bin 835
TL’ye ulaştığını söyledi.Bilgin, toplam
orana yüzde 3 olarak yansıyan bir hizmet
zammına imza at-
tıklarını ve orman
işçisinin kadroya
alınması konu-
sunda da anlayış
birliğine vardıkla-
rını söyledi.
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Toz zerresi kadar çalışma yapmadım

NERGİZ DEMİRKAYA

C HP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, KRT TV'de Şimdiki Zaman
programında CHP'nin cumhur-

başkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Adaylık için Mehmet Şimşek
isminin geçmesiyle ilgili Özel, “Mehmet
Şimşek ismini ortaya CNN'deki bir tar-
tışma programında attılar. Ertesi gün
Sayın Faik Öztrak'ın basın toplantısında
soru ATV-A Haber'den yandaş basın-
dan…Demek ki bizim içimizde bir Meh-
met Şimşek tartışması sokmaya
çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Öyle bir
adaylık teklifi de yok. Öyle bir ihtimal de
yok. Cumhuriyet Halk Partilileri rencide
edecek, rahatsız edecek, sandıktan soğu-
tacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekme-
ğine yağ sürecek bir adayımız olmadı,
olmayacak. Söz veriyoruz” dedi.

Fedakarlığını defalarca kanıtladı

Özel, CHP’nin adayının seçilmesiyle il-
gili şöyle konuştu: “Millet İttifakı'nın bi-
leşenleriyle oturulacak, yöntemi
konuşulacak. Herkes ilk turda en çok
oyu alacak en güçlü adayını mı, yoksa

seçimi ilk turda kazanacak ortak bir
aday mı buna karar verilecek. Doğru,
namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen
anketlerle tek aday mı, çok aday diye
karar vermek gerekiyor. Çok aday
olunca CHP'nin adayı söz konusu olur.
Ona resmi cevabı meclis grubu karar ve-
recek. Meclis grubuyla belirleniyor ana-
yasaya göre. Son karar meclis grubunda
kapalı oylamayla. Ama partinin yetkili
kurulları genel başkanı. Bir partinin
genel başkanı adaysa, buna o partinin
bütün yöneticileri çok memnun olur.
Çünkü onun kazanmasıyla partiniz res-
men iktidar olur. Ama partinin genel
başkanının şöyle bir özlemi var. ‘Aday
değilim' demiyor, dememeli, hiç deme-
meliydi. Ama şöyle bir gerçeklik var.
Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Biz bu ül-
keyi yeniden demokrasiye taşıyacağız.
Tek adam rejimini bitireceğiz.’ Bunun
için kendisinin aday olması gerekiyorsa
aday olacak. Kendisinin fedakarlık yap-
ması gerekiyorsa bunu defalarca kanıt-
ladı. Ben grup başkanvekili olarak
vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaş-
kanı olursa bu benim için en büyük
mutluluk.” Belediye başkanlarının cum-

hurbaşkanı adaylığı için konuşulma-
sıyla ilgili Özel, şunları söyledi: “Bele-
diye başkanlarımızın hepsi anketlerde
çok iyi gidiyor. CHP'li 11 büyükşehir-
den seçildiği günden geride bir tane
yok. 10-12 olan ilerde olan var. Ortala-
ması 4-5 puan ilerdeler. Böyle olunca
CHP'nin bu büyükşehirleri alıp üstüne
koyması hepimizin en önemli dileği.
Ama ilerleyen zamanlarda sayın genel
başkanın Türkiye siyasetine bakıp da
bir başka yöneticileriyle birlikte, parti-
nin yetkili kurullarıyla birlikte bir başka
görevlendirmesi olursa, o bambaşka bir
düzlem olur. Ama işin normali herkesin
seçildiği görevini en iyi yapıp yeniden
orada başarı elde etmesidir.”

Meral Akşener, çeşitli ziyaretler için gel-
diği Erzincan'da Ordu Caddesi'ndeki es-
nafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve
vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener,
burada yaptığı açıklamada, vatandaşlar-
dan öğrendiklerini kamuoyu ile 
paylaştığını söyledi.

Propaganda yapmıyorum

Dükkanlardan içeri girdiğinde iktidarı
yermediğini, kendi partisini övmediğini ve
propaganda yapmadığını aktaran Akşe-
ner, öznenin vatandaşlar olduğunu be-
lirtti. Akşener, 20 Ocak 2020'de başlattığı
esnaf ziyaretleri kapsamında geldiği Er-
zincan il merkezinde esnafın bir bölü-
münü gezdiğini ve onları dinlediğini ifade
ederek, "Tüm siyasetin dikkatinin bura-
lara çekilmesi lazım. Esnafı seçme nede-
nim hem ekonominin bel kemiği hem de
ciddi anlamda istihdam yaratan bir alan.
Bir de bu nobran dili ortadan kaldırabile-
ceğimiz, gerçeklerin ve dertlerin konuşul-
duğu, bunların üzerinden projelerin
üretildiği bir yeni makul siyasi anlayışı ge-
çirebilir miyim diye bütün amacım bu."
diye konuştu.

Seçim Erdoğan’a yaramadı

Basın mensuplarının erken seçim konu-
sundaki soruları yanıtlayan Akşener, şun-
ları kaydetti:"Ben erken seçim için iki şey

söylüyorum. Birincisi partili cumhurbaş-
kanı yaramadı Türkiye'ye. İlginç bir bi-
çimde Sayın Erdoğan'a da yaramadı.
Türkiye'nin bu partili cumhurbaşkanı sis-
teminden vazgeçmesi lazım. Bu konuda
memleket masası önerdim. Vatandaş,
ekonominin bozulmasından, fakirleşme-
den kaynaklanan aslında bu sistemden
kurtulmak amaçlı bir an evvel erken
seçim istiyor. Kulağıma söylüyorlar, yük-
sek sesle bağırmıyor insanlar. Ben bura-
dan öğrendiklerimi anlatıyorum. Kendi
fikrimi henüz ortaya koymadım."

Türkiye'nin önünü tıkamayacağım

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığına iliş-
kin bir soru üzerine de şunları dile ge-
tirdi:"Ben cumhurbaşkanlığı ile ilgili
olarak net bir şey söyledim. Şahsıma dair
yarına kendimi böyle bir yere atabilmek
için toz zerresi kadar bir çalışma yapmı-
yorum. İkinci bir şey daha söyledim Tür-
kiye'nin önünü tıkamayacağım dedim.
Mesele Sayın Erdoğan'a düşmanlık mese-
lesi değil. Konu Sayın Erdoğan da değil.
Türkiye'deki konu şu an itibarıyla şu anda
içinde bulunduğumuz partili cumhurbaş-
kanlığı sistemi. Bunun değişmesi gereki-
yor. Önceliğim kendimin bir şey olması
değil. Bunu laf olsun diye söylemiyorum.
Birinci önceliğim bu ucube sistemden 
kurutuluşun yolunu açmak." 
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GEREKIYORSA
ADAY OLACAK
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayıyla
ilgili açıklamalarda bulunan partinin grup başkanvekili
Özgür Özel, "Bizim içimizde bir Mehmet Şimşek tartışması
sokmaya çalışıyorlar. Öyle bir adaylık teklifi de yok. Kılıç-
daroğlu aday olması gerekiyorsa aday olacak" dedi

Adayımız millet
CHP'nin adayının millet olacağını anlatan
Özel, “Bizim bu seçimlerde Recep Tayyip
Erdoğan'ı yenecek bir cumhurbaşkanı
adayımız olacak. Onun da ismini şimdiden
açıklayayım…50+1'i alan kazanıyor. O
zaman cumhurbaşkanı adayı şimdiden
belli. Fatma Öğretmen Hanım var arkada
oturuyor. Benim cumhurbaşkanı adayım o.
Ekrem Usta oturuyor burada, Edremit
sanayi sitesinde kaportacı, cumhurbaşkanı
adayımız Ekrem Usta. Şurada 25 yaşında
üniversite öğrencisi Aylin oturuyor, benim
cumhurbaşkanı adayım o. En arkada 30 yıl
önce Burdur'da askerliğini yapmış, çok
muhafazakar ama onu hiç kırmayacak bir-
birine canlarına emanet ettikleri
arkadaşıyla Ekrem oturuyor. Aday o. Veya
şurada Mansur kardeşim var liseden terk.
Aday Mansur bey. Aday Özgür, aday Kemal,
aday Semra…Aday belli olana kadar hep-
imiziz.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı aday-
lığına ilişkin "Ben cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak net bir şey
söyledim. Şahsıma dair yarına kendimi böyle bir yere atabilmek
için toz zerresi kadar bir çalışma yapmıyorum.” dedi

Dışişleri Bakanı anlatmalı
MHP Lideri Meral Akşener göçmenlerle ilgili de-
mografik sorun yaşanacağını aktardı ve şunları
söyledi: "Dışişleri Bakanı hem millete hem de
muhalefete ne olup ne bittiğini anlatmalı. İşte
bununla beraber hepsini bir araya koyduğunuz
zaman Türkiye'ye yönelik iç itişme kakışmanın
olabilme ihtimali dahi beka ile alakalıdır. De-
mografinin değişmesi ve beka ile ilgili sorun el-
bette olabilecektir, bunun önüne geçmemiz
lazım. Bu da nedir şeffaflıktır, açık bilgidir." 

Çözüm üretmeye
mecburuz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, sığınmacılar konu-
sunda başta siyasi partiler olmak
üzere sosyologlar, göç uzmanları,
tarihçiler, bu konuyla doğrudan doğ-
ruya ilgilenen akademisyenler, yetkin
isimlerden oluşan bir komisyon 
oluşturulması gerektiğini kaydetti

Karamollaoğlu, haftalık basın
toplantısında, Sivas'ta İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener'e yapılan "provokatif
müdahaleyi üzüntüyle karşıladığını" söyledi. As-
lında yaşanan hadiseyi medyanın daha farklı
gündeme getirdiğini ifade eden Karamollaoğlu,
bunu doğru bulmadığını belirtti.Eğitim döne-
mine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanının
değiştiğine işaret eden Karamollaoğlu, AK
Parti iktidarları döneminde, 19 yılda 8 Milli Eği-
tim Bakanı değişikliği yapıldığını, bu konuda bir
sistemin oturtulamadığını dile getirdi.

Başımıza musallat ettiler

Son günlerde sığınmacı konusunun gündemi en
çok meşgul eden mesele olduğunu dile getiren
Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"İktidar bu ko-
nuda maalesef başarılı bir sınav veremedi. As-
lında dış politikada yapılan yanlışlar, bugünkü
sonuçları doğurdu. Suriye'de bir problem yoktu.
Ama ne zamanki bu arkadaşlar Suriye'nin içinin
karışmasına vesile olacak, Suriye'yi kan gölüne
çevirecek politikaları ABD'nin telkiniyle benim-
sediler işte ondan sonra başımıza bugünkü so-
runlar çıktı. Bu arkadaşlar iktidara
geldiklerinde Irak, Suriye, Libya diye bir prob-
lem yoktu, bu arkadaşların dış politikadaki yan-
lışları bu problemleri başımıza musallat etti."

Komisyon kurulsun

Karamollaoğlu, sığınmacı meselesinde Türkiye'de
toplumsal bir uzlaşı sağlamaya, herkesle mutabık
kalınacak bir yol haritası belirlemeye mecbur
olunduğunu belirterek, "Başta siyasi partiler
olmak üzere sosyologlar, göç uzmanları, tarihçi-
ler, bu konuyla doğrudan doğruya ilgilenen aka-
demisyenler, yetkin isimlerden müteşekkil bir
komisyon oluşturulmalı. İster buna göç komis-
yonu, ister mülteciler, sığınmacılar komisyonu
deyin ama bu konuyu her yönüyle ele alıp çözüm
üretmeye mecburuz." dedi.Son günlerde kadına
şiddet ve cinayet vakalarının arttığına dikkati
çeken Karamollaoğlu, kadına ve sağlıkçılara yapı-
lan şiddetin karşısında olduklarını, şiddetin ön-
lenmesi için tedbir almak gerektiğini söyledi.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

ulKemizi teKRAR
yeSeRtecegiz Lüleburgaz’ın

alev savaşçıları

İSPARK araç kapasitesini yükseltti

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz
Cumartesi günü meydana gelen
yangına 2 dakika gibi rekor sürede
müdahale ederek olası facianın önüne
geçti. Tam donanımlı personeliyle 24
saat Lüleburgaz için canla başla
çalışan alev savaşçıları, Lüleburgaz
içerisinde bu yıl meydana gelen 234
yangına ortalama 7 dakikalık süre
içerisinde müdahale etti

İşletme alanlarında kalite standartlarını yükselterek sürücülerin hızlı ve daha kolay parklanmasını sağlayan İSPARK,
2019 yılında 97 bin olan araç kapasitesini 2021’de 117 bine çıkardı. İSPARK, kent genelinde açık, katlı ve yol üstü
otoparklarıyla Anadolu Yakası’nda 37 bin 200, Avrupa Yakası’nda ise 79 bin 800 araç kapasitesiyle hizmet veriyor

lüleburGaz’ın can güvenliği için 24
saat esasına göre görev yapan Lülebur-
gaz İtfaiyesi gerçekleştirdikleri çalışma-

larla ön plana çıkıyor. En son Marmaris
yangınına ekip gönderen Lüleburgaz İtfaiyesi,
geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen bir ev
yangınına rekor sürede müdahalede bulundu.
Atatürk Mahallesi’nde 7 Ağustos tarihinde 112
Acil Çağrı Merkezi üzerinden saat 15.00’da yan-
gın ihbarı alan itfaiye ekipleri tam 2 dakika gibi
kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın sonu-
cunda ev kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekip-
lerinin zamanında müdahalesiyle alevler diğer
dairelere sıçramadan söndürüldü. 

Gerenli’den inceleme

Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr.
Murat Gerenli, gerçekleştirdiği başarılı müdaha-
lelerle Lüleburgaz’ın gözbebeği kurumlarından
biri olan Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlü-
ğü’nün komuta merkezinde incelemelerde bu-
lundu. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen
ihbarlar ve müdahale süreleri hakkında bilgi alan
Başkan Gerenli, itfaiye personeline görevlerinde
kolaylıklar diledi. 

Bütün canlılar için varız

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 7
gün 24 saat boyunca tüm canlılar için hazır oldu-
ğunu kaydeden İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl,
“Ekiplerimiz sadece bu yıl içerisinde 30 trafik ka-
zası, 234 yangın ve 333 arama kurtarma faaliye-
tinde bulundu. Bunların içinde 3 personelimiz 1
hafta boyunca Marmaris’teki yangını söndürme
faaliyetlerinde canla başla görev yaptı. Lülebur-
gaz İtfaiyesi olarak tam donanımlı araç ve perso-
nelimizle sadece insanlarımız için değil, doğadaki
bütün canlılar için göreve hazırız” ifadelerini 
kullandı. İRFAN DEMİR

Beylikdüzü Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla’nın Bodrum, Milas ve Marmaris
ilçelerinde saha çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye ikinci yardım tırının çıktığını ve yetkililer tarafından belirle-
nen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli desteğin sağlandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Dayanışma köprüleri kurarak emekle ve iş birliğiyle güzel ülkemizi tekrar yeşerteceğiz” dedi

B eylikdüzü Belediyesi, yurt genelin-
deki orman yangınlarının yaşan-
dığı bölgelerden biri olan

Bodrum’a verdiği desteğin ardından
Milas ve Marmaris ilçelerinde de incele-
melerini sürdürüyor. Belediye Başkan
Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Meclis
Üyesi Nazife Figen Karahan, Projeler ve
İletişim Koordinatörü Cihan Şehla ve
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ön-
cülüğünde bölgede saha ziyaretleri ger-
çekleştiren Afet Koordinasyon Heyeti,
Bodrum, Milas ve Marmaris Belediyeleri
Yangın Koordinasyon Merkezlerini ziya-
ret etti. Afet bölgesinde incelemelerde bu-
lunan ve belediye yetkilileriyle yaptıkları
görüşmeler sonucu yangında zarar gören

vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyen
heyet, gerekli desteğin sağlanması adına
kapsamlı bir çalışma başlattı.

İkinci afet destek tırı Muğla’ya ulaştı

Öte yandan Beylikdüzü’nden Bodrum Be-
lediyesi’nin hizmetlerinin aksamaması
adına bölgeye gönderilen 2 adet katı atık
toplama aracı ve 13 kişiden oluşan ekibin
ardından yangın bölgesine gönderilmek
üzere yola çıkan ikinci afet destek tırı da
Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordi-
nasyon Merkezi’ne ulaştı. İçerisinde seyyar
duş, seyyar tuvalet, plastik su tankı ile sıvı
el sabunu, şampuan, ıslak mendil, dezen-
fektan, maske, yanmaz eldiven ve el feneri
gibi ihtiyaç malzemeleri bulunan destek tırı
Muğla Belediyesi yetkililerine teslim edildi.
Ayrıca Bodrum Belediyesi Yangın Koordi-

nasyon ekibiyle yangına ve yangın sonrası
hasara dair görüşme yapan Afet Koordi-
nasyon Heyeti, bu görüşmenin ardından
Afet Koordinasyon Merkezi şantiyesini de
ziyaret etti. Mumcular bölgesi, Mazı, Gök-
bel ve Çökertme (Milas) bölgeleri ziyareti-
nin ardından vatandaşlarla da görüşen
heyet, yanan zeytinlik alanları gezerek, Mi-
las’a bağlı Beyciler Köyü’nde inceleme-
lerde bulundu ve yanan evler ile bahçelerin
durumunu tespit etti. Marmaris’te yangın-
dan en çok etkilenen İçmeler, Turunç, Os-
maniye, Bayır, Hisarönü ve Datça yolunu
ziyaret eden heyete Belediye Meclis Üyesi
Emine İhtiyar da eşlik etti. Heyet daha
sonra Menteşe Fesleğen Yangın Sön-
dürme ekipleri toplanma ve koordinasyon
merkezine geçerek burada yangınla müca-
dele eden İBB İtfaiye ekiplerini de ziyaret

etti. Yangından etkilenen tüm bölgelerde
yaraları dayanışmayla saracaklarını belir-
ten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Çalışma arkadaşlarımız
yangın bölgelerinden Marmaris, İçmeler
ve Turunç’u da ziyaret etti. Yangının izle-
rini Bayır Köyü sakinleriyle konuşarak göz-
lemlediler. Artık çok daha tedbirli
davranmak gerekiyor. Yaraları birlikte sara-
cağız. Bodrum’u, Marmaris’i Milas’ı ve
diğer tüm bölgeleri birlikte yeşerteceğiz.
Bölgede yetkililerce belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda organize olarak gerekli des-
teğimizi sürdüreceğiz. Dayanışma köprü-
leri kurarak emekle ve iş birliğiyle güzel
ülkemizi yeniden yeşerteceğiz. Dayanışma-
mız omuz omuza sürecek ve zarar gören
tüm bölgelerimiz en kısa sürede eski haline
gelecektir.” dedi.

BEYLİKDÜZÜ
AFET 

BÖLGESİNDE
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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) iştiraklerinden İS-
PARK AŞ., modern şehirciliğin

gerektirdiği çözümleri ve teknolojik sis-
temleri kullanarak İstanbul’a güçlü ve
toplu taşımaya entegre bir otopark alt-
yapısı kazandırmak için proje ve yatırım-
larını sürdürüyor.  İSPARK, şehrin çok
sayıdaki farklı noktası ile özellikle oto-
parka yoğun ihtiyaç duyulan ilçelerde
trafik yoğunluğunu azaltıp sürücülerin
hayatını kolaylaştırmak için; açık, katlı ve
yol üstü otoparkları hizmete açmaya
devam ediyor. İSPARK, 2021 yılında
yeni otoparkları hizmete alarak büyük
bir atılım yaptı. 2019 yılında 97 bin olan
araç kapasitesini 2021’de 117 bine çıkar-
tan İSPARK, aynı zamanda dijital sis-
temlerde de dönüşüme imza attı.

İstanbulluların farklı ulaşım araçlarında
hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda di-
jital ve mobil uygulamalar, yaşam kalite-
lerini yükseltecek teknolojik yenilikler
hızla hayata geçmeye devam ediyor. Di-
jital çözümleriyle vatandaşların beğeni
ve güvenini kazanmaya devam eden İS-
PARK, açık, katlı ve yol üstü otoparkla-
rında kredi kartı, istanbulkart ve
temassız ödeme imkanı sağladığı müşte-
rilerine yeni bir seçenek sundu. İSPARK
otoparklarını kullanan araç sahipleri,
otopark ödemelerini İSPARK Mobil Uy-
gulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir
şekilde yapabiliyorlar. İSPARK mobil
uygulamasını akıllı telefonlarına indiren
sürücüler, araç plakası ve kart bilgilerini
sisteme kaydederek temassız ve nakit zo-
runluluğu olmadan tek tuşla otopark üc-

retlerini ödeyebiliyorlar.

36 ilçede hizmet veriyor

İstanbul’un 36 ilçesinde otopark sıkıntı-
sının yaşandığı merkezi yerlerde, hiz-
mete açtığı açık katlı ve yol üstü
otoparklarla büyük çözüm sunan İS-
PARK, üzeri park ve spor alanlarından
oluşan modern zemin altı katlı otopark-
ların yanı sıra toplu ulaşım noktalarına
yakın yerlerde de açık ve yol üstü oto-
parkları sürücülerin kullanımına açtı.

Günde 150 bin araç

İSPARK, kent genelinde açık, katlı ve yol
üstü otoparklarıyla Anadolu Yakasında
37 bin 200  araç kapasitesiyle , Avrupa
Yakası’nda ise 79 bin 800  araç kapasite-
siyle hizmet veriyor. Her gün yaklaşık

150 bin aracın kullandığı toplam 117 bin
araç kapasitesine sahip otoparklar, trafik
yoğunluğunun azalmasına katkı sağlı-
yor.

Pandemide kolaylık sağladı

Dijital yeniliklerle, otopark giriş ve çıkış-
larını hızlandırarak sürücülere büyük ko-
laylık sağlayan İSPARK, sürücü ve araç
güvenliğini takip edecek sistemleri de ha-
yata geçirmeyi başardı. Kent genelinde
katlı, açık ve yol üstü otoparklarda kredi
kartı, İstanbulkart, mobil ve temassız
ödeme seçeneklerini devreye alan İS-
PARK, nakit ödeme zorunluluğunu or-
tadan kaldırarak zaman kaybının da
önüne geçti. Özellikle pandemi döne-
minde binlerce sürücü otopark ücretle-
rini temassız olarak ödedi.

Öğrenciler için burs imkanı var
Gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim
desteği veren Anadolu Vakfı’nın burs
başvuruları başlıyor. Anadolu Vakfı

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Prog-
ramı kapsamında burs desteği almak isteyen
üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2021 tarihleri
arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden
başvuruda bulunabilecek. Kurulduğu 1979 yı-
lından bu yana sürdürdüğü burs programı ile
eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu
Vakfı’nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı
Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor. Bu-
güne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yo-
luyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu
Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yarar-
lanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30
Eylül 2021 tarihleri arasında www.anadolu-
vakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda
bulunabilecek. Burs programıyla akademik ve
sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini
dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Ned-
ret Aydemir, “Burs programımızda, gençlerin

eğitimlerini tamamlayabilmeleri için maddi
destek vermenin yanı sıra onların kişisel geli-
şimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük
önem taşıyor. Gençlerin hayallerinin farkına
varmalarına, hayatlarını daha kontrollü şekilde
kurgulamalarına, ülkemiz ve insanlık için daha
etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağla-
mayı hedefliyoruz” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK AŞ., modern şehirciliğin 
gerektirdiği çözümleri ve teknolojik sistemleri kullanarak İstanbul’a güçlü ve toplu taşımaya
entegre bir otopark altyapısı kazandırmak için proje ve yatırımlarını sürdürüyor.
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BirleşmişMilletler'in en kap-
samlı küresel ısınma raporunun
ardından değerlendirmede bu-

lunan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Küresel
ısınmanın sonunda dünyadaki deniz sevi-
yesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek.
Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu
an bulunduğumuz mekanların çoğu sular
altında kalacak. İstanbul 3 aday bölüne-
cek" dedi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Po-
litikaları Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Levent Kurnaz, BM iklim rapo-
runa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurnaz, "BM İklim Raporu ilginç şeyler
söylüyor. Raporda, önümüzdeki 100 sene
içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80
santim ile 1 metre arasında yükselme ola-
cağı belirtiliyor. Tabi bu deniz seviyesin-
deki yükselme İstanbul'la da tehlike
getirecek. Yine rapora göre deniz seviye-

sindeki 1 metrelik yükselmeyle Haliç'in iç
kesimlerinde ve Küçükçekmece civarında
deniz sorunlar yaşanabileceği söyleniyor"
diye konuştu.

Deniz seviyesi artacak

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerine şu şekilde
devam etti: "BM İklim Raporunda, 'Batı
Antartika'nın artık tam olarak ne zaman
eriyeceğini tahmin edemeye biliriz' cüm-
lesi yer alıyor. Yine bu bölgedeki buzların
çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar
erken eriyecek olursa, İstanbul, İzmir gibi
kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir
şekilde birkaç metre artacak. Bu duruma
vatandaş açısından bakarsak, ev alacak
kişilerin deniz kenarlarını tercih etmeme-
leri gerekecek. Yine belediyeler yapacak-
ları metro çıkışlarının ağzını, denize değil
de karaya vermeyi tercih etmesi gereke-

cek."Deniz seviyesi bir metre artacak
olursa İstanbul Boğazı'nda sorunlar yaşa-
nacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz, "De-
nize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne
duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu
anda Türkiye'nin tarım alanlarının önemli
bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek.
Deniz seviyesi bir metre yükselecek
olursa, deniz yüz metre içeri girecek" şek-
linde konuştu.

Birçok yer sular altında kalacak

Küresel ısınmayla sadece Avrupa'nın
değil, dünyanın da haritasının değişece-
ğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "Küresel
ısınmanın sonunda dünyadaki deniz se-
viyesi yaklaşık olarak 70 metre yüksele-
cek. Deniz seviyesi 70 metre
yükseldiğinde şu an bulunduğumuz me-
kanların birçoğu sular altında kalacak.

İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu
durum yakın bir zamanda olmayacak
ama biz böyle devam edersek eninde so-
nunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın
neresi buzul, neresi çöl, neresi orman ol-
duğu tamamen değişecek. Şu an Sahra
Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye ka-
yacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl
olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya
başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstan-
bul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin
iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya,
Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kul-
landı. Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şu şe-
kilde tamamladı: "İklim değişikliğiyle
yangın, sel gibi olayların şiddeti, sıklığı
ve görüldüğü alan genişletiyor. Yani 10
yılda bir görülen bir doğa olayı 2 yılda
bir görülmeye başlıyor. Ya da kuraklık 6
ay süreceğine 2 yıl sürüyor."

KIMI DERTLI KIMI MUTLU
2 buçuk yıldır Silivri Belediye Başkanlığı

koltuğunda oturan MHP'li Volkan Yıl-
maz'ı, hemşehrilerine sorduk. Vatandaş-

lardan kimisi önceki dönem belediye başkanı
Özcan Işıklar'ı eleştirerek Volkan Yılmaz'dan
fazlasıyla memnunuz dedi kimisi de Silivri'nin
eksik çalışmaları gündeme getirdi. Silivri'ye ve
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın 2 buçuk
yıllık siyasi karnesine ilişkin birçok izlenim
sunan haberimizi, keyifle okuyacaksınız...

Çetin Özdemir: 

VATANDAŞIN İÇİNDE DEĞİL

Başkanın esnafı ve çevreyi dolaştığını
hiç görmedim. Vatandaşa bir şey sor-
duğu yok. Pandemi süresi boyunca
birgün sahada görmedim. 15 yıldır
burada çalışıyorum. Eskisi de buda
aynı şeyi yapıyor. Vatandaşın içinde
değiller. İnsan birgün halkını sorar.

Selim Temel: 
YAPABİLDİĞİNİ YAPIYOR

Memnunum. Yapabildiği kadar
yapıyor. Yolları, alt yapıyı yeniliyor.
Sosyal faaliyetleri her alanda yeni-
ledi. Önceki hiçbir şey yapmadı ki.
Yorum yapayım. Silivri ileriki za-
manlarda bir Kadıköy olacak.

Bahar Türkmen: SİLİVRİ ÇOK GELİŞTİ

Memnunum. Sadece kiralarda fi-
yatlar çok yüksek. O konuda sıkıntı
yaşıyoruz. Önceki döneme baktığı-
mızda Silivri çok gelişti. Taş Köprü
yıllardır öylece bekliyordu. Bele-
diye başkanının gelmesiyle yapımı
tamamlandı. Bu proje  bile bir şey-
leri gösteriyor. Görünüm olarak
Silivri çok değişti.

Elham Kurt: SİLİVRİ'DE DEĞİŞİM
GÖRÜLÜYOR

Başkanımız çok güzel çalıştı. So-
kakların, yolların aydınlatmala-
rında çok memnunuz. Şimdiye
kadar elinden geleninin fazlasını
yaptı. Kendimce eksiklik göremiyo-
rum. Sadece internet çekme konu-
sunda sıkıntı yaşıyoruz. Burası eski
bir pasaj olmasına rağmen internet
çekemiyoruz. Çünkü alt yapı yok.

Pandemide de çok iyi çalıştı. Bir esnaf olarak 
sürekli her konuda uyarıldık. Eskiye baktığımızda
çok çok fark var. Ailem yeni geldi ve Silivri'nin 

bu kadar değişmesine inanamadı. 

Nuri Arslantaş: 
HERKESE EŞİT HİZMET

Önceki döneme göre çok çok iyi.
Ayrım yapmadan herkese aynı hiz-
meti veriyor. Kendisinden memnu-
num. 

Zekiye Yıldız: 
MUHALİFİM BEĞENİYORUM

Muhalif düşünceden biri olarak
belediye başkanının çalışmalarını
beğeniyorum. Şimdiye kadar Silivri
için iyi çalıştı.

Serdar Tunç: 
PANDEMİDE ÇOK İYİYDİ

Şuan için çok iyi çalışıyor. Pandemide
daha iyiydi. Hangi projesi daha iyi
oldu bilemiyorum ama bir CHP'li
olarak kendisinden memnunum.

Birol Demiral:
HEP BÖYLE DEVAM ETSİN

Çok memnunum. Umarım böyle
devam eder. Önceki dönem bele-
diye başkanını herkes biliyor ne
kadar çalıştığını. Silivri'nin çevresi
güzelleşti. O görüşte biri değilim
ama bizim için hizmet önemli.

İsmail Beldek: 
GEÇMİŞTEN ÇOK İYİ

Çalışmalarını beğeniyor ve destek-
liyoruz. Yolları, parkları, sahilleri
hepsini yeniledi. Önceki dönem bir
ağaçları sulardı o kadar.

Ressam Kadriye Akbaşak:
SİLİVRİ DOĞRU YOLDA

Çok memnunum. Çok güzel çalış-
malar yapıyor. Silivri yıllardır hiz-
mete aç bir yerdi, hizmete
kapatılmıştı. Belediye başkanı kısa
zamanda çok iyi işler yaptı. Kendi-

sine çok teşekkür ediyorum. Silivri İstanbul'un en
güzel ilçelerinden biri. Önceki dönem belediye
hiçbir şey katmadı. Eğerki hizmet olsaydı turistik
bir ilçeye dönüşürdü. Bütün projeleri çok iyi oldu.
Özellikle 32 Köprü'yü Silivri'ye kazandırdı. Ön-
ceki dönemle kıyaslamıyorum. Çünkü hizmet
yoktu. Şuan Silivri Volkan başkanımızla değişti,
yenilendi diyebilirim. 

Halim Doğan: TEMİZLİĞE
ÖNEM VERİYOR

Gördüğünüz üzere her yer terte-
miz. Buda belediyenin iyi çalıştı-
ğını gösteriyor. Çalışmalarını
beğeniyorum. Böyle devam etme-
sini temenni ediyorum. En beğen-

diğim çalışması; çevreye verdiği duyarlılık
diyebilirim. Silivri tertemiz. 

Ahmet Başkan: 
SİLİVRİ HİZMET GÖRÜYOR

Memnunum. Ne yaptıysa iyi yaptı.
Silivri hizmet görüyor. 

Nurettin Abonaz: 
IŞIKLAR'A GÖNDERME

Silivri çok güzelleşti. Bu konuda
çok memnunuz. Önceki dönemle
de çok fark var. 

Ersin Bakan: HİZMETLER SÜRÜYOR

Silivri'de bir artılaşma olmaya başladı. Çevre dü-

zenlenmesi, çöplerin toplan-
ması bu konularda Silivri'de
değişimler oldu. Önceki dö-
nemde de işler iyiydi. Şuanda
hizmetler yapılıyor. 

Özay Demir: BAZI SIKINTILAR VAR

Memnunuz ama yollarda sıkıntı var.
bazı yollar yapılmış, yarım kalınmış.
Sürekli arabayı yaptırıyoruz. Önceki
döneme göre daha ciddi çalışıyor
fakat hizmetler yeterli değil. 

Celal Atabey: 
ESNAFI İHMAL 
ETMİYOR

Çalışmalardan memnu-
nuz. Esnafı sürekli ziya-
ret ediyor. Yollar bayağı
düzeldi. Şuan hizmet 
yönünde çalışıyor. 

Coşkun Akman:  EMLAK
VERGİSİ MEMNUN
ETMEDİ

Belediyenin yapmış olduğu
emlak vergilerinden memnun
değiliz. Yüzde 800-1000 kö-
misyon kararı alarak zam
yaptı. Vatandaşlar bu parayı
ödeyemeyiz. Burada vatan-
daşın çoğu da çiftçilik yapı-
yor. Paraların
ödenmeyeceğine göre satın
demek isteniliyor. Kendisini

göremediğimiz için pek hizmetlerini de göremiyo-
ruz. Kavun festivali yapılıyor ama kavun eken
yok. Başka taraflardan alıp getiriyorlar. Bizden al-
dığı yerlerden çiftçilik yapıyor. Belediye yapıyorsa
neden bizden aldı? 2018'den kalan yerleri bele-
diye ekip biçiyor ama bu yerlerin yollarını açsın.
Alt yapısını düzenlesin. 

Ayhan Ulu: 

ŞİKAYETİM YOK

Başkanımızın çalışma-
ları çok iyi. Herhangi
bir şikayetim yok. Ön-
cekiyle çok fark var.
çevremiz güzelleşti.
Şuan memnunuz.

Akın Geniş:  
SELİMPAŞA'DA BİR ŞEY YOK

Selimpaşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanı,
düğün salonu yok. Yaptık dediler ama görü-
nürde hiçbir şey yok. Pazar günü pazar kuru-
yorlar, mahallede hayat duruyor. Hareket
edemiyoruz. Hafta içine almaları gerekiyor.

Sait Saatçioğlu:
ÇALIŞMALAR
YETERSİZ

Selimpaşa'nın hali
şuan hiç iyi değil.
Yettiği kadar yap-
maya çalışıyor ama
yetersiz. 

Selahattin Erkan: 
SİLİVRİ SİNEK DOLU

Belediyeden mennunum ama İstan-
bul Belediyesi'nden memnun değilim.
Almadığı önlemler yüzünden Silivri'de
sivrisinek doldu her yer. Biran önce
buna çözüm bulsunlar.

Erkan Güçlü: 25 BİN LİRAMIZI ÖDESİN

Başkana buradan şunu söylemek istiyo-
rum; belediyeden emekli olanların 25 bin
lirasını ödesin. Emekli olup sendikalardan
olan hakkımızı ödemesi lazım. Mahke-
meye verdik şuan belediye ile mahkemeli-
ğiz. Hizmeti de bu kadar olur. 

Damga'ya konuşan Silivri halkı ilçede devam eden çalışmaları ve Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz'ın hizmetlerini değerlendirdi. Yılmaz'ın geçmiş yönetime
göre çok daha iyi bir çizgi tutturduğunu kaydeden vatandaşlar, çalışmalardan

memnun olsa da çok daha güzel işlere imza atılabileceği fikrini paylaşıyor.

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL HABER

İstanbul 3 adaya bölünecek
Prof. Dr. 
Levent Kurnaz

2019 yılından bu yana Silivri Belediye Başkanı olan Volkan Yılmaz'ın hizmetlerini Silivri halkına sorduk. Kimi “oldukça başarılı
buluyorum” dedi kimi ise “eskisinden hiçbir farkı yok” yorumunda bulundu. Silivri'ye dair edindiğimiz izlenimler haberimizde

Silivri halkı Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz'a ilişkin genel itiba-
riyle olumlu yorumlarda bulundu
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İyi ki BAKUT var
GOP ilaçlanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi başta sivrisinek olmak
üzere haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek
için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan
sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan
her türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik tüm
mahalle ve sokaklarda ilaçlama yapılıyor. İlaç-
lama çalışmalarıyla hastalık taşıyan mikropların
haşereler vasıtasıyla yayılmasının ve zararlı canlı
türlerinin üremesinin de önüne geçiliyor. Ekipler
cadde ve sokakların yanı sıra yeşil alanları, piknik
yerlerini ve ağaç diplerini de hummalı biçimde
ilaçlıyor. Teknik donanımlı araçlar ve uzman per-
sonellerle yürütülen ilaçlama çalışmalarında,
insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar
kullanılıyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek
ve karasinek larvası ile de mücadele eden ekipler,
yaz boyunca ilçedeki 16 mahallede ilaçlama çalış-
ması yapmaya devam edecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
sivrisinek ve haşere türleriyle
mücadele etmek için her akşam
cadde ve sokaklarda ilaçlama
çalışması gerçekleştiriyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Antalya Manavgat’ta çıkan yangınlarda bölge ekiplerinin yangın 
söndürme ve kurtarma çalışmalarına desteğinden dolayı BAKUT (Büyükçekmece Arama Kurtarma) ekibine teşekkür etti.
Manavgat’ta toplam 5 noktada müdahale eden BAKUT ekibi zorlu süreci Manavgat halkının yaralarını destek olarak sardı

A ntalya’nın Manavgat ve Gündoğ-
muş ilçeleri ve bağlı köylerinde
çıkan yangınlarda 10 gün bo-

yunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ekip-
leriyle koordineli bir çalışma yürüten
BAKUT ekibi yangınların söndürülmesi
kontrol edilmesinin ardından Büyükçekme-
ce’ye döndü. Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı
nezaretinde canla başla mücadele eden
BAKUT ekiplerine teşekkür eden Başkan
Akgün şu sözleri söyledi: “Değerli arkadaş-
lar öncelikle hepinizi kutluyorum. Özellikle
Muhittin Böcek Başkanım, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanım ve diğer Bele-
diye başkanları güzel sözlerinden şahsınız
üzerindeki tespitleri, övücü ifadelerinin
önemini çok iyi anlıyorum ve bu nedenle de
sizleri kutluyorum. Bugün Türkiye tarih bo-
yunca yaşadığı bölge bakımından çok geniş
bir alanda yaşamış olduğu en büyük yan-
gın felaketini geçirdi ve geçirmeye devam
ediyor. Hala yanan yerler mevcut. Siz üzeri-
nize almış olduğunuz Antalya bölgesindeki
görevi oradaki yöneticilerin de ifadeleriyle
tamamlayarak geri döndünüz. Her birinize
şahsım, Büyükçekmece Meclis’i ve Büyük-
çekmece halkı adına kurtarmaya gittiğiniz,
yardıma gittiğiniz oradaki Manavgat An-
talya halkı adına teşekkür ediyorum.’’
Başkan Akgün yaşanılacak felaketler için

BAKUT ekibinin hazırda bekleyeceğini be-
lirterek tüm önlemlerin alındığını ifade etti.
Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam
etti: “Bu ilk deneme bizi şunu gösterdi.
Bugün yangın felaketi, bu gece Bartın’da
olduğu gibi sel felaketi, yarın deprem fela-
keti her türlü felaketlere karşı hazır olması

gerektiğini bu millet bir kez daha anladı. Bu
gelişmeleri dikkate alarak iyi bir arama, kur-
tarma ekibini BAKUT’u en iyi şekilde do-
natıp eğitimlerini sürekli kılarak Türkiye’de
BAKUT’un uzman olduğunu ortaya koy-
masını istiyorum. Bunun için de başımız-
daki yönetici arkadaşımızın bilgi ve becerisi

yeterlidir. Artık deprem hazırlığı
yapacağız.  Aynı zamanda yangın, sel, de-
nizde kurtarma. Bu hususta devlet ve bele-
diye bütün kurumlar hazır olduğu taktirde
vatandaşımız daha az sıyırıklarla büyük fe-
laketleri atlatır. Hazır olmak zorundayız.
Hepinize başarılar diliyorum.’’

Çocuklar için yaz atölyesi
Kadıköy Belediyesi Çocuk

Sanat Merkezi Yaz Atölye-
leri başladı. Çocuklar okul-

ların açılmasına sayılı
günler kala, yazı eğlenerek

ve öğrenerek bitirecekler

Her yıl üç binden fazla çocuğa ücretsiz
sanat eğitimi veren Kadıköy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi’nin yaz atölye-
leri başladı. Kadıköy Belediyesi Baş-
kanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit
23 Nisan Parkı’na kurulan atölyelere 5
- 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olma-
dan,  katılabilecek. Her salı, çarşamba
ve perşembe günleri saat 11.00’de baş-
layacak atölyeler, 40’ar dakika sürecek
ve 15.40’da son bulacak. 2 Eylül’e

kadar sürecek atölyelerde çocuklar;
gitar, flüt, bağlama, baget kullanma,
keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar
gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle
müzik dünyasını keşfedecek; bezden
afişler yaparak el becerilerini geliştire-
cek ve ritim, dans atölyelerinde gönül-
lerince eğlenecek. Atölye çalışmalarının
gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı
bilgi Kadıköy Belediyesi’nin internet
sayfasında yer alıyor.
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T aliban militanları, Afganistan'ın ku-
zeyindeki Baglan vilayetinin mer-
kezi Pul-i Humri şehrini ele geçirdi.

Baglan İl Şura Vekili Hayatullah Vefa, ba-
sına yaptığı açıklamada, Taliban militanla-
rının yaklaşık bir hafta önce Baglan'ın
merkezi Pul-i Humri şehrine saldırı başlat-

tığını söyledi. Saldırı sonucu akşam saatle-
rinde Pul-i Humri kentinin Taliban kontro-
lüne geçtiğini kaydeden Vefa, güvenlik
güçlerinin kentin dışına çıktığını belirtti. Ta-
liban ise Pul-i Humri'deki tüm kamu bina-
larını ele geçirdiklerini iddia etti. Ülkenin
kuzeyi ve kuzeydoğusunu başkent Kabil'e
bağlayan ana yol üzerinde bulunan Bağlan
vilayeti yaklaşık 750 bin nüfusa sahip. Ül-
kenin batısındaki Farah vilayetinin merkezi
de gün içinde Taliban'ın eline geçmişti.

Kuzey vilayetlerine yöneliyorlar

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini
çekme kararının ardından saldırıları zirve
noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya
ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetleri-
nin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.
ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha
Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son
çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce
vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan
eden Taliban, ABD hava saldırılarını ge-
rekçe göstererek vilayet merkezlerine yö-
neldi. Taliban, son 5 günde biri ülkenin

güneybatısında, biri batısında, diğer beşi
kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam
8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçle-
rinden aldı. Afgan hükümeti, 34 vilayet
merkezinden 26'sını halen kontrolünde tu-
tuyor.Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki
ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulu-
nan tüm mahkumları serbest bırakmak
oluyor.

Asıl sorumluluk Afganlarda

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganis-
tan'da Taliban'ın hızlı ilerleyişinin farkında
olduklarını, ancak Afgan yönetiminin ve
güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı koyacak
güce sahip olduğunu söyledi. ABD'nin 20
yıl boyunca Afganistan'da güvenliğin sağ-
lanması ve 11 Eylül'ün sorumlularının ce-
zalandırılması için elinden geleni yaptığını
savunan Psaki, ABD Başkanı Biden'ın za-
manı geldiği için ülkedeki Amerikan asker-
lerini çekme kararı aldığını belirtti.Psaki,
Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişinin
farkında olduklarını, ancak burada asıl so-
rumluluğun Afgan güvenlik güçlerinde ol-

duğunu ifade ederek, "Bizim görüşümüz
şu ki Afgan ulusal güvenlik güçleri (Tali-
ban'a karşı) savaşabilecek yeterli ekipman
ve eğitime sahiptir ve bu durum onların
masada elini güçlendirebilecek bir unsur-
dur. Afganistan'a istikrar ve barışı getirebi-
lecek tek çözümün siyasi süreç olduğuna
inanıyoruz." dedi.

Siyasi irade çağrısı

Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçlerine ve
Kabil yönetimine her türlü desteği vermeye
devam edeceklerini vurgulayan Psaki,
"Fakat günün sonunda kendi geleceklerinin
nasıl olacağına Afganlılar karar verecekler."
değerlendirmesinde bulundu. Afgan gü-
venlik güçlerinin şimdiye kadar aldıkları
eğitim ve ekipmanları mobilize ederek Tali-
ban'a karşı durması gerektiğini belirten
Psaki, "Başkan, Taliban'ın Kabil'i ya da ül-
keyi ele geçirebilmesinin imkansız olmadı-
ğına inanıyor, ancak (Afgan yönetiminin)
bu noktada buna karşı durması için siyasi
bir irade göstermesi de gerekiyor." şeklinde
konuştu.

Afgan hükümet güçlerinin son 5 günde
Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet
merkezi sayısı batıdaki Pul-i Humri 
kentiyle 8'e yükseldi. Beyaz Saray 
Sözcüsü Jen Psaki Afgan yönetiminin ve
güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı 
koyacak güce sahip olduğunu söyledi

ABD’li senatörlerden Türkiye karşıtı hamle
ABD Temsilciler Meclisi'nin 28 üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin
geliştirdiği İHA ve SİHA'ların bazı bölgelerde istikrarsızlığa sebep olduğu ve büyük endişe yarattığı dile getirildi

cUmhUrbAşkAnı Erdoğan ile
Biden’ın geçen aylarda bir araya
gelmesiyle yumuşayan ilişkileri ge-

recek bir adım ABD Temsilciler Meclisi’nden
geldi… Rhode Island temsilcisi David Cicil-
line ve Florida temsilcisi Gus Bilirakis’in ön-
ayak olduğu ve 28 temsilcinin imza attığı bir
mektubu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken’a gönderdi.

SİHA rahatsızlığı

Mektupta, “Türkiye’nin İHA (insansız hava
aracı) ve SİHA (Silahlı insansız hava aracı)
programları ile ilgili endişe dile getirildi. Bu
program dünya çapında birçok bölgede istik-
rarsızlığa sebep oldu ve ABD’nin çıkarlarını,
müttefiklerini ve partnerlerini tehdit ediyor”
dendi. Son yıllarda başta S-400 gerilimi

olmak üzere birçok sorun yaşayan ABD ile
Türkiye hattında tansiyonu yükseltecek ham-
leyi yorumlayan uzmanlar, Kongre’nin Türki-
ye’nin İHA programını hedefine aldığını
aktardı. İki hafta önce Senatör Robert Me-
nendez, bakan yardımcısı Victoria Nuland’ı
Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde dinlemişti.
Şimdi ise benzer bir bilgilendirme toplantısı
Bakan Anthony Blinken’dan isteniyor.

Bilgilendirme talep ediyorlar

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilirakis,
“CAATSA yaptırımlarına sebep olan sorunla
paralel olarak bu adım atıldı. F-35 ve S400
krizlerinde olduğu gibi bir araya gelerek ABD
silah ve teknolojilerinin bizim ulusal güvenli-
ğimizi olumsuz etkileyecek ya da yasaları or-
tadan kaldıracak bir şekilde kullanmasına izin

veremeyiz. Dolayısıyla biz de Biden yöneti-
minden bu konuda bir bilgilendirme talep
ediyoruz” dedi.Mektupta, “Türkiye’nin dro-
neları son 1 yılda Azerbaycan’da, Suriye’de
Libya’da kullanıldı. Türkiye, Polonya ve Pa-
kistan ile drone anlaşması imzaladı ve Rusya
ve Pakistan’la da ortak üretim süreci gün-
demde. Türkiye ayrıca Kıbrıs’a kalıcı bir
drone üssü kurmayı da düşündüğünü açık-
ladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin
drone üretimi ile ilgili bir brifing talep ediyo-
ruz. Türkiye’nin İHA üretirken kullandığı ma-
teryal ve teknolojilerin yaptırımları delip
delmediğini ya da NATO kurallarına aykırı
olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Tür-
kiye’ye herhangi bir drone teknolojisinin
ABD’den gönderilmesinin askıya alınmasını
istiyoruz” ifadesine yer verildi.

AfgAnlAr
ICIn mesAj
verDI

BM: Yeni bir insani kriz!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'daki
çatışmaların yeni bir insani krize neden olacağı uyarısında bulundu. Michelle Bachelet, 
Taliban'dan saldırılarına son vermesini ve müzakere masasına dönmesini istedi

michelle Bachelet, “Tüm taraflar mü-
zakere masasına dönmediği ve barışçıl
bir siyasi anlaşmaya varılmadığı sürece,

çok sayıda Afgan için zaten çok kötü olan durum
daha da kötüleşecek” dedi. ABD Afganistan Özel
Temsilcisi Zalmay Halilzad, çatışmaların durması
için temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti
Doha’ya gönderildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre Halilzad, Taliban’a saldı-
rılarını durdurması ve bir siyasi anlaşmaya varıl-
ması için baskı yapacak. Halilzad’ın Afgan
yetkililer ve Taliban temsilcileri ile önümüzdeki bir-
kaç gün müzakereler yürütmesi bekleniyor. Afgan
Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah
liderliğindeki heyetin de Doha’ya gittiği bildirildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen
hafta yaptığı açıklama ülkede güvenlik durumunun
kötüleşmesinden, “birden askerlerini çekme” kararı
alan ABD’yi sorumlu tutmuştu.

Dışişleri
İsviçre’den
izahat istedi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
"İsviçre’nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör
örgütü iltisaklı gayrımeşru “Kuzey ve Doğu
Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği” adı altında
sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması 
üzerine, İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek
protesto edilmiş ve izahat istenmiştir" denildi

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Ce-
nevre kentinde PKK/YPG terör ör-
gütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir

temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İs-
viçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüza-
rı’nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve
izahat istendiğini açıkladı.

PKK mücadelesi sürdülücektir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsviçre ma-
kamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış
olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve
iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum ör-
gütü gibi isimler altında propaganda ve meşrui-
yet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin
verilmemesi ve terör propagandasına derhal son
verilmesi gerektiği vurgulanmıştır” denildi. Te-
rörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım
yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada,
“Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine
kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de
vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tara-
fından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK
ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde ka-
rarlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Somali 
yoksulluk içinde

UlUslArArAsı Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu, Somali'de 3
milyon kişinin gıda krizi ve salgın has-

talıklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Uluslar-
arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu
(IFRC) Afrika Bölge Direktörü Muhammed
Mukhier, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de
gıda krizi ve hastalıklara karşı acil önlem alınması
çağrısında bulundu. Nüfusu 15 milyonu aşan ül-
kede 3 milyon kişinin gıda krizi ve hastalıklarla
karşı karşıya olduğunu belirten Mukhier, 5 yaş
altı 800 binden fazla çocuğun, önlem alınmaması
halinde yetersiz beslenme riski bulunduğunun al-
tını çizdi. Mukhier, "Somali yaşamak için en riskli
yerlerden biri. Çatışmalar, iklime bağlı hastalıklar
ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mil-
yonlarca kişinin hayatını etkiliyor." ifadelerini kul-
landı. Somali Kızılay Derneği ve diğer
kuruluşlarla çözüm için arayış içinde olduklarını
belirten Mukhier, mevcut kaynakların yetersiz ol-
duğuna dikkat çekti.

Aşı yerine ‘tuzlu
su çözeltisi’
Almanya'da aşı karşıtı olduğuna inanılan bir
hemşirenin insanlara corona virüs aşısı yerine
tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği öne sürüldü. Ülkeyi
ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturma sürüyor

AlmAnyA’nın Friesland böl-
gesinde yürütülen soruş-
turma, bir hemşirenin

insanlara corona virüs aşısı yerine tuzlu
su çözeltisi enjekte etmiş olabileceğini or-
taya çıkardı. Kuzey Almanya’daki yetkili-
ler, bir polis soruşturmasının sürdüğünü
belirtirken, binlerce kişiye bir kez daha aşı
yaptırmaları çağrısında bulundu. Yerel bir
meclis üyesi olan Sven Ambrosy, Facebo-
ok’ta yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin
bu olaydan etkilenmiş olabilecek yaklaşık
8.600 kişiden söz ettiğini açıkladı.

Yeniden aşı olmaya çağırdılar

Yerel meclis üyesi Sven Ambrosy, olayın
ortaya çıkmasının ardından “Tamamen
şok oldum“ tepkisini gösterirken, vatan-
daşları da yeniden aşı olmaya çağırdı. Ya-
pılan incelemeler sonucunda, tuzlu su
solüsyonuyla aşılanan kişilerin yaşlarının
daha yüksek olduğu ve risk taşıma ihti-
mallerinin de yüksek olduğu vurgulandı.
Polis müfettişleri, ismi açıklanmayan
hemşirenin amacının net olmadığını,
ancak sosyal medya paylaşımlarında aşı-
larla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdi-
ğini söyledi. Hemşirenin aşı karşıtı olduğu
için böyle bir yöntem uyguladığı öne sü-
rülürken, soruşturma sürüyor.

Beyaz Saray 
Sözcüsü Jen Psaki

ZAYİ İLANI 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim

Başkanlığı Tarafından adıma düzenlenen 151749
numaralı Sürekli Basın Kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Mehmet MERT
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Tarih meraklıları
bu kitabı okusun

VakıfBank Kültür Yayınla-
rı’nın (VBKY) okurla buluş-
turduğu “Roma Katolikliği ve

Politik Form”, 1920’lerin Almanya ve
Avrupa’sında hegemonya kurmakta ol-
duğuna inandığı politik aktörlere ve on-
ların dünya tasavvurları ile söylemlerine
karşı Roma Katolik Kilisesi’nin temsil et-
tiği siyasi duruşu anlatıyor. 20. yüzyılın
önde gelen hukuk ve siyaset teorisyenle-
rinden biri olan Carl Schmitt, Katolik
Kilisesi’ne daha yakın durduğu
1920’lerde kaleme aldığı bu incelemede,
Katoliklik ve Protestanlık ekseninde bir
Avrupa tarihi tartışmasının ötesine geçe-
rek, Türkiye tarihindeki siyasî veya fikrî
fırkalar hakkında da okurları değerlen-
dirme yapmaya davet ediyor.  Çevirmen-
liğini Gültekin Yıldız’ın yaptığı “Roma
Katolikliği ve Politik Form” kitabında
Schmitt, devletin yerini hangi siyasi for-
mun alabileceği sorusunu soruyor. Her
dünya imparatorluğunun, mevcut gö-
rüşlerin renkliliğine oportünist bir hoş-
görüye sahip olduğundan bahseden
yazar, dünyanın iki büyük imparatorlu-
ğuna dair şu yorumda bulunuyor.Em-
peryalizm ve birtakım zıtlıklar“Roma ve
İngiliz dünya imparatorlukları bu nok-
tada kâfi miktarda benzerlikler gösterir.
Kuru gürültüden ibaret olmayan her
emperyalizm kendi içinde birtakım zıtlık-
ları gizler; muhafazakârlık ve liberalizm,

gelenek ve ilerleme – hatta militarizm ve
pasifizm gibi. İngiliz siyasetinde bu,
Burke ile Warren Hastings arasındaki
zıtlıktan Lloyd George ile Churchill veya
Lord Curzon’unkine dek, hemen hemen
her nesilde kendini göstermiştir. Bununla
beraber, evrenselliğin hususiyetlerine işa-
retle Katolikliğin siyasî fikri henüz hiçbir
surette tarif olunmamıştır. Bu zikredil-
mek durumundadır, çünkü evrensel
idare cihazı karşısındaki korku hissi, ço-
ğunlukla millî ve mahallî heyecanların
haklı tepkisiyle kendini ifade etmekte-
dir.”Tabiat, sanat ve akıl İçinde bulunu-
lan devirde esaslı bir ikiliğin hâkim
olduğuna dikkat çeken Schmitt, bu zıtlığı
tabiat kavramı üzerinden açıklamaya ça-
lışıyor.  “Bunun genel olarak esası, teknik
ve endüstri vasıtasıyla değiştirilmiş yer-
yüzünde kendi gerçekliğini bulmuş bir
tabiat kavramıdır (Naturbegriff). Bugün
tabiat, yeryüzünde taştan, demirden ve

camdan kristalleriyle muazzam küpler
gibi duran büyük şehirlerin mekanik
dünyasının zıt kutbu gibi görünüyor. Bu
teknik imparatorluğunun antitezi, vahşî,
hiçbir medeniyetin elinin değmediği
barbar tabiat, “insanın ıstırabıyla dâhil
olamayacağı” korunaklı bir hayat alanı-
dır. Romalı-Katolik halklar, toprağı,
toprak anayı, bir başka sever gibidirler;
hepsinin kendi “terrisme”leri vardır. Ta-
biat onlar için sanat ve insan eserinin
zıddı değildir, zihin ve hissiyatın ya da
gönlün de. Aksine, beşerî amel ve orga-
nik büyüme, tabiat ve akıl bir bütün-
dür.”Akademisyen ve filozof Carl
Schmitt, Türkçeye kazandırılan ese-
rinde, belirli bir çağın yarattığı dünyanın
metafizik imajı ile siyasi bir örgütlenme
biçimi arasında yapısal bir kimlik ol-
duğu varsayımından ilerleyerek kapita-
list ekonomi çağında, ekonomi merkezli
dünya tasavvurlarına dikkat çekiyor. 

T ürkiye’nin kültür varlıklarına
karşı gösterdiği korumacılık anla-
yışının bir göstergesi olarak 12

tarihi eser Çanakkale Troya Müzesi’nde
İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartho-
lomeos’a teslim edildi.Gökçeada’nın
Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy Ma-
hallelerindeki tarihi kiliselerde gerçekle-
şen hırsızlık olayına ilişkin olarak
Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde
görülen davada ele geçirilen eserler Ça-
nakkale Arkeoloji Müzesi’nde koruma al-
tına alınmıştı.

Bartholomeos teşekkür etti

Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen tö-
rende konuşan İstanbul Rum Ortodoks
Patriği Bartholomeos, “Bu güzel günü
sayın bakanımızın hassasiyetine ve hoş-
görüsüne borçluyuz. İkonalar dinimizce
kutsal emanetler sayılır. Tabii ki tahtaya
veya boyalara tapmıyoruz. İkonaların

üzerindeki şahısların, azizlerin, azizelerin,
özellikle Mesih İsa ve Meryem Ana'nın
önünde dualarımızı yapıyoruz. İkonaları
muhafaza eden kiliselerimiz en önemli
ibadet yerlerimizdir, Hristiyan dinine göre.
Bu kiliselerde dualarımız için kullandığı-
mız tasvirlere, ikonalara büyük bir önem
veriyoruz. Elimizden herhangi bir şekilde
alındığı, çalındığı zaman büyük üzüntü
duyuyoruz. Emniyet mensupları saye-
sinde adadaki kiliselerimizden çalınan bu
12 ikonanın bize iade edilmesi çok önemli
bir olaydır. Sayın bakanımıza, emniyet
mensuplarına patrikhanemiz, Gökçeada
ve Bozcaada metropolitliğimiz, cemaati-
miz ve şahsım adına en samimi şükranla-
rımızı ifade ediyorum" diyen Patrik, "Son
zamanlarda çok tarihi bir değeri olan, biz
Hristiyanlar için dini önemi olan Sümele
Manastırı'nın onarımındaki çok kıymetli
rolü biliyoruz ve takdir ediyoruz. Sayın
bakanımız bu hassasiyetiniz kültürel mira-
sımıza karşı tutumunuz takdire şayandır"
diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri Ersoy ise, "Ülkemizde kül-
tür varlıkları devlet malı niteliğindedir.
Bunları çalmak, izinsiz bulundurmak,
bulmak için kazı yapmak ve hatta tesa-
düfen bulup haber vermemek hapis ce-
zası ile yaptırıma bağlanmış olan
suçlardır. Yurt dışına kültür varlığı çıkar-
mak ise beş yıldan on iki yıla kadar hapis
cezası gerektirir. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yürürlüğe girmiş ilk yasal
düzenlemelerden tutun da bugün yürür-
lükte olan mevzuatımıza kadar uzanan
süreçte, kültür varlıkları hiçbir zaman
din, dil, ırk gibi ayrımlara maruz bırakıl-
mamıştır. Ülkemizde kültür varlıkları ait
oldukları dönem, işlev ve üretim amaç-
ları gözetilmeden hassasiyetle korun-
makta, her bir parça yasalarımızın
güvencesi altında titiz bir şekilde muha-
faza edilmektedir. Dilerim ki herkes me-
deniyetimizin bu hoşgörü ikliminden
feyz alsın; kültür varlıklarının barış,
dostluk, kardeşlik ve diyalog unsuru ol-
duğunu anlasın." şeklinde konuştu.

4 bin 122 eser ele geçirildi

Anadolu Operasyonu’nda önemli geliş-
meler yaşandığını da kaydeden Bakan
Ersoy, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Daire Başkanlığı'nca uzun
süredir titizlikle yürütülen ve Bakanlığımı-
zın da uzman desteği sağladığı Anadolu
Operasyonu ilk sonuçlarını vermeye baş-
ladı. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin
suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi
eser kaçakçılığı operasyonudur" dedi. Eş
zamanlı olarak Hırvatistan, Sırbistan, Bul-
garistan ve Türkiye’de gerçekleştirilen
operasyonlarda toplam 4 bin 122 tarihi
eser ele geçirildiğini söyleyen Ersoy, "Ülke-
mize ait pek çok eserin yurtdışına kaçırıl-
madan yakalanmış olmasının yanında
sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede
evlerinde satılan çok sayıda eserin de tes-
piti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine
yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumla-
rımızla koordineli olarak gerçekleştirece-
ğiz" diye konuştu. 

İlk kitabı “Derin”’den ile büyük çıkış
yakalayıp, geniş bir okuyucu kitlesi
edinen ve yeni kitabı ile ezberleri
bozmaya hazırlanan yazar Banu
Yüksel’in ikinci kitabı “Kimse Fahişe
Doğmaz” raflarda yerini aldı

Yayımlanmadan önce sipariş rekoru kıran
“Kimse Fahişe doğmaz” yazar Yüksel’in
ikinci yüksek lisansına ait tezinde yer verdiği

pavyon hayatını tüm gerçekliğiyle aktarıyor.  Fraksiyon
Yayınları etiketiyle yayımlanan, çarpıcı içeriği ve özel-
likle finaliyle dikkat çeken “Kimse Fahişe Doğmaz”
pavyonda çalışan bir kadının hayat öyküsünden yola
çıkarak, insanların zaman içinde nasıl birer ruh fahişe-
sine dönüştüğü anlatılıyor.

Ses ve duygular bir arada

Başarılı dil anlatımıyla o çok merak edilen pavyon
dünyasını cesurca gözler önüne seren yazar Banu
Yüksel’in ayrıca okuyucularına bir sürprizi de var. Ki-
tabın baş kahramanı Hayat karakterinin duygularını
okuyucularına daha net geçirebilmek amacı ile yazarın
kendi yazıp bestelediği stüdyoda bizzat kendisinin ses-
lendirdiği  “Hayat” adlı şarkısını okuyucuları ile buluş-
turuyor.Şarkıyı tüm dijital platformlardan dinlemek  ve
video klibini  Purleandmore production youtube  ka-
nalında izlemek mümkün. Uludağ Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nde lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve Mersin Üniversi-
tesi Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalında ise ikinci
yüksek lisansını tamamlamış olan yazar, halen Ameri-
ka’da Conley Üniversitesi’nde Davranış Bilimleri üze-
rine doktora çalışmasına devam etmektedir.  Yazar
Banu Yüksel yazdığı kitaplarla ilgili: “Bir romanın en
etkili okunma şekli okurun kendini kahramanlardan
birinin yerine koymasıdır.  Bu gerçekleşmediğinde ve-
rimsiz ve keyifsiz bir okuma gerçekleşir. Kitaplarıma
yaptığım şarkıların, ana amacı  kahramanın hissettiği
duyguların aynısını hissedebilen, bir okuyucu profili
oluşturmak.  Bu bağlamda ben  bir müzisyen değilim,
beste ve güfteyi kitap karakteri ile  birleştiren bir proje
uzmanıyım’’ diyor.

“Cenk Yüksel; Nefes-
Ses-Hareket ve Kut-
sal Dönüşüm” adlı

kitabında mucizevi araçları
doğru kullanarak yaşamımızı
nasıl değiştirebileceğimiz konu-
sunda yeni kitabıyla bizlere reh-
berlik ediyor. Bedenin yakıtı ve
spiritüel dönüşüm için vazgeçil-
mez bir araç olan nefes, ruhsal
titreşimimize etki ederek bir tit-
reşimler denizi olan dünyayla
uyumlanmamızı sağlayan ses ve hem dolaşım, hem
sağlık, hem de trans halinde olabilme açısından muci-
zelere neden olan hareket gündelik yaşamın kaygıları
içinde önemini fark edemediğimiz mucizelerdir. Şim-
diye kadar ancak dış etkenlerle aktive edilebildiği sanı-
lan dmt hormonunun aslında doğru ses, nefes ve
hareketle etkinleştirilebildiğini anlatan “Cenk Yüksel”,
bu yolla ilahi bilgiye açılan kapıyı nasıl aralayabileceği-
mizi ve evrenle bütün olmak için yapılması gerekenleri
de açıklıyor. 2006-2009 seneleri arasında Tarkan’ın
yurtiçi ve yurtdışı konserlerine vokal olarak eşlik eden
“Cenk Yüksel”; diğer yandan profesyonel müzik ve
akademik kariyerine devam ederken yeni şarkılarını da
çok yakında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanı-
yor. “Cenk Yüksel”in yazdığı Nefes-Ses-Hareket ve
Kutsal Dönüşüm Destek Yayınları’ndan çıktı.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizi-
sinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Ka-
radeniz kadını Hayriye Ana karakterini

canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kay-
betti. Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener,
sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Tozi-
ya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık.
Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve seenlerine baş-
sağlığı dileriz" mesajıyla duyurdu. Usta oyuncu, Eş-
kıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen
sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.Kuzey Ma-
kedonya'nın başkenti Üs-
küp'te 1946'da dünyaya gelen
Toziya, Üsküp Devlet Tiyat-
rosu'nda oyunculuk eğitimi
aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizi-
sinin yanı sıra sinemada da
"Bal Kaymak" ve "Annemin
Yarası" filmlerinde rol aldı.

HABER MERKEZİ

Gökçeada’da 2007'de tarihi kiliselerden çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi

IKONALAR
SAHIBINE GITTI
IKONALAR
SAHIBINE GITTI
IKONALAR
SAHIBINE GITTI
IKONALAR
SAHIBINE GITTI
IKONALAR
SAHIBINE GITTI
IKONALAR
SAHIBINE GITTI

VakıfBank Kültür Yayınları,
Alman siyaset kuramcısı

Carl Schmitt’in yazdığı
“Roma Katolikliği ve Poli-

tik Form” adlı kitabı
yayımlıyor. Schmitt, Roma

Katolik Kilisesi’ni Roma
sonrası Avrupa tarihinde
işgal ettiği siyasi iktidarı

üzerinden ele alıyor

Kimse fahişe
doğmaz!

Carl Schmitt kimdir? 
20. yüzyılın önde gelen hukuk ve siyaset teorisyenlerinden biri olan Carl
Schmitt (11 Temmuz 1888-7 Nisan 1985) Plettenberg, Westphalia’da
dünyaya geldi. Wilhelm Prusya’sından Weimar Cumhuriyetine uzanan
sancılı bir çağda Berlin, Münih ve Strazburg’da siyaset bilim ve hukuk
öğrenimi gördü. 1933’te Berlin Üniversitesinde hukuk profesörlüğüne
atandı. Aynı yıl Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (NSDAP) üyesi oldu. İkinci
Dünya Savaşı’nın sonuna dek Nazizmle bağlarını koparmayan Schmitt,
siyasal düşünceye dost-düşman, olağanüstü hâl, politik romantizm gibi
kavramlar etrafında pek çok tartışma ve kavramsallaştırma sundu.
Schmitt’in Hamlet ya da Hekuba’yla beraber VBKY tarafından okura
sunulan kitapları arasında Kara ve Deniz: Bir Dünya Tarihi İncelemesi
ile Roma Katolikliği ve Politik Form adlı eserleri bulunmaktadır.

Evrensel 
bilgiyi aralayın

Sabina Toziya’ya veda

Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan
İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, “Bu
güzel günü sayın bakanımızın hassasiyetine ve
hoşgörüsüne borçluyuz. İkonalar dinimizce kutsal
emanetler sayılır. Tabii ki tahtaya veya boyalara
tapmıyoruz. İkonaların üzerindeki şahısların, aziz-
lerin, azizelerin, özellikle Mesih İsa ve Meryem
Ana'nın önünde dualarımızı yapıyoruz” dedi.
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Parisli Messi zirvede kalmak istiyor

TURU AL GEL ASLANIM

P erth kentindeki McDiarmid Park'ta
oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de
başlayacak. Letonyalı hakem Andris

Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D
Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.İs-
tanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması
1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasa-
ray, rövanşı kazanması halinde üst tura
yükselecek. Müsabakanın beraberlikle ta-
mamlanması durumunda uzatma devrele-
rine geçilecek, burada da eşitliğin
bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı
penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım,
yenilmesi durumunda ise bu organizas-
yona veda edecek. Galatasaray, turu geç-
mesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda

Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off tu-
runda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avus-
turya temsilcisi LASK arasındaki
eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılama-
yan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildiri-
len listede yer almayan Alexandru
Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando
Muslera, karşılaşmada forma giyemeye-
cek.

Avrupa'da 292. maçına çıkacak

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında
292. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı

takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291
müsabakanın 101'inden galibiyetle ay-
rıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağ-
lup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise
beraberlikle tamamladı. Avrupa arena-
sında rakip fileleri 386 kez havalandıran
sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole
engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde 85. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde Avrupa kupalarında 85. mü-
sabakasına çıkacak. Fatih Terim yöneti-
minde Avrupa arenasında 84 karşılaşma
oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet,
18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu

maçlarda 113 kez fileleri havalandıran
Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.

Kamp kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya
göre, St. Johnstone maçının kamp kadro-
sunda yer alan oyuncular şöyle: DeAndre
Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk,
Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu,
Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail
Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Chris-
tian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Tei-
xeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz,
Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika,
Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha
Boey, Berk Balaban.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1430491)

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

M5 Hattı Personel Dinlenme Odaları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/409184
1-İdarenin
a) Adı :METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
b) Adresi :YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2125689970 - 2125688900
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :M5 Hattı Personel Dinlenme Odaları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :600 m2 kapalı inşaat alanın ince inşaaat işleri, mekanik ve 

elektrik-elektronik işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :M5 hattı (Altınşehir, Çakmak, Çarşı, Çekmeköy, Dudullu, 
Ihlamurkuyu, İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl, Ümraniye, Yamanevler 
ve Dudullu Depo Güvenlik Binası) ilgili mahallerinde dinlenme odası 
ve bay-bayan soyunma odası yapım işidir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 Esenler/ISTANBUL 

adresinde bulunan Ihale ve Sözleşmeler Şefliği
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve  30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği" Benzer İş Grupları Listesinde yer alan;  BII veya BIII veya  grubu işler ayrı ayrı veya birlikte ben-
zer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksi-
zin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında
bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak

Fenerbahçe
formasındaki
yıldızları
kaldırdı

Vurduğun gol
olsun Yiğido

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giy-
diği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kal-
dırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan
açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Fut-

bol Federasyonu (TFF)
ve birimleri ile yayıncı ku-
ruluş başta olmak üzere
tüm ilgililere, kulübün yıl-
dızlı armasının bulun-
duğu kayıt, görsel ya da
belgenin kullanılmaması
talebinde bulunulduğu
belirtildi. Açıklamada,
TFF'den kulübe gelen

cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlile-
rin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun fe-
derasyona gönderilen yeni logo ile
değiştirildiği vurgulandı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda bu
akşam saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Si-
vasspor-Dinamo Batum mücadelesinde İspanyol
hakem Ricardo de Burgos, görev yapacak. Av-
rupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kır-
mızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9
yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadele-
lerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol
gördü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde
2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sı-
rada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezo-
nunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı
elde etti.UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil
olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj
ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı,
rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur
atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Bra-
ga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi. Beşiktaş'ın 71 pu-
anla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66
puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı-
lar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza ata-
rak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma
hakkı kazandı. Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3.
eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına
deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını
3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu
kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde
devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın
güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Si-
vasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek
kupaya veda etti. Sivasspor, teknik direktör Ro-
berto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda
ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Av-
rupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen,
"futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupala-
rına gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan
sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I
Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Mac-
cabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eş-
leşti. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4
kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9
gole karşı kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşı-
laşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel
Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi
Paris Saint-Germain (PSG), yeni transferi
Lionel Messi'yi basına tanıttı. Taraftarlar,
basın toplantısının düzenlendiği başkent
Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın çevre-
sini saatler öncesinden doldurdu. Konfe-
rans salonuna ailesiyle gelen Arjantinli
yıldız futbolcu, PSG Kulübü Başkanı Nas-
ser Al-Khelaifi ile beraber kameraların kar-
şısına geçti. Altyapı da dahil 21 yılının
geçtiği Barcelona dışında bir takımın for-
masını ilk kez giyecek Messi, "Barcelo-
na'dan ayrılmak benim için çok zordu.

Fakat Paris'e geldiğim andan itibaren mut-
luyum. Görüşmeler çok hızlı sonuçlandı.
Teknik direktör Mauricio Pochettino ile
birbirimizi tanıyoruz. Ayrıca Di Maria, Pa-
rades, Neymar da hep konuştuğum kişiler.
Elbette onların varlığı da kararımda etkili
oldu. Başkana ve kulübe, bana gösterdik-
leri ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini
kullandı.
Burada olduğum için mutluyum

Son bir haftadır yaşadıklarından ötürü
duygusal açıdan yıprandığını ancak yapa-

cağı yeni başlangıçtan dolayı heyecanlı ol-
duğunu dile getiren Messi, "İçimdeki futbol
arzusu dinmedi. Kariyerimin başındaki
gibi mümkün olduğunca fazla kupa kazan-
mak istiyorum. Tüm kulvarlarda zirveye
çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih
ettim. Umarım amacımıza ulaşırız." dedi.
Kısa bir hazırlık sürecine ihtiyacı olduğunu
belirten 34 yaşındaki Messi, antrenman-
lara başlayacağını ve teknik heyet onay ver-
dikten sonra PSG formasını giyeceğini
söyledi. Messi, Ligue 1 hakkında ise şu yo-
rumu yaptı: "Giderek büyüyen bir organi-

zasyon. PSG lig için çok şey yaptı. Bence
eskiye göre daha rekabetçi bir lig var. Diğer
takımlar, PSG ile baş etmek için daha da
güçleniyor. Benim için yeni bir deneyim
olacak. Yeni rakiplerle karşılaşacağım için
heyecanlıyım."



2 020 Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları'nda altın madalya kaza-
nan milli boksör Busenaz

Sürmeneli, Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Dr. Hakan Bahadır'ı makamında
ziyaret etti. Başkan Bahadır Milli bok-
söre Cumhuriyet altını hediye etti.
Olimpiyat madalyası kazandığı için
çok mutlu olduğunu dile getiren Buse-
naz Sürmeneli, “Bu sene Olimpiyat
Oyunları’nda ilkleri yaşadık. Ringe
çıkan ilk kadın boksör oldum. 17 sene
sonra kadınlarda altın madalya geldi.
Bütün duyguları aynı anda yaşadım.
Olimpiyatın nasıl bir sevinç olduğunu
bilmiyordum. Rabbim bu sevinci bize
nasip etti. Sevinçlerin en büyüğünü
yaşadım. Bu madalya ‘Türk kadını ya-

pamaz’ diyenlere gelsin. Türk kadını
isterse her şeyi yapar. Bu madalya ge-
lecek hayali kuran çocuklarımıza ve
yangında zarar görenlere gelsin. Bu
madalya herkese umut ışığı olsun.
Eren Bülbül kardeşimizin bugün ölüm
yıl dönümü, kardeşime gelsin. Eren’in
annesi Ayşe Bülbül’ü ziyarete gidece-
ğim. Madalyayı alarak sözlerimi tut-
muş oldum. Türk kadını olmaktan
dolayı çok mutluyum. Kamp yapmak
için bize yardımcı olan Bahçelievler
Belediye Başkanı Hakan Bahadır’a te-
şekkür ediyorum. Bu madalya sadece
bir madalya değil, arkasında çok şey
var” diye konuştu.

Busenaz'ın adını vereceğiz

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır ise “Milli boksörü-

müzü tebrik ediyorum. Belediyemiz
her zaman sporcularımızın ya-
nında olacak. Spor Kenti proje-
mizle çocuklarımız spor alanında
en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyo-
ruz. Genç ve çocuklarımıza her
zaman kapımız açık. Bu başarının
arkasında ciddi bir azim var. Kadın
boksunda bizi temsil ettiği için ken-
disine teşekkür ediyorum. Busenaz,
Türk kadını istediği zaman her şeyi
yapabilirim en güzel örneği oldu.
Türk milleti adına milli boksörü-
müze teşekkür ediyorum. Olimpi-
yatlarda bayrağımızın
dalgalanması bizi çok mutlu etti.
Busenaz’ın ismini en kısa zamanda
yapacağımız spor tesisi ya da
parka vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.

BURAK ZİHNİ
T.C.

BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2021/306 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1430223)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz;  İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Atatürk Bulvarı,
1657. Sokak, No:37/3, mahallinde Lavender Fisto C'de kain, kain, 1535 ada, 37 nolu parselde kayıtlı 
binanın, 1. Bodrum katta, 296/4800 arsa payına tefrikli (2) nolu Mesken'in tamamıdır. 
Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel üzerinde bitişik nizamda Lavender Fisto C olarak adlandırılmış
bina bulunmaktadır. Bina konum olarak Atatürk Bulvarı ile bağlantılı 1657. Sokağa cepheli olup, Kiptaş 
Evlerinin doğusunda yer almaktadır. Taşınmaz Atatürk Bulvarına 290 m ve Tem Otoyoluna 3 km mesafede
bulunmaktadır. Yakın çevresinde Mim-San Sanayi Sitesi, Veysel Karani Camii, Orhan Gazi İlk ve Ortaokulu,
sağlık ocağı, Maksimoon Evleri, Dumankaya Modern, Muhtelif Siteler ve benzer nitelikte konut amaçlı 
kullanılan yapılar bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolay yapılabilmektedir. Konu Bina; 
Bodrum+Zemin+4 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 3 yıllıktır. 
Dış cephe mantolaması yapılmış olup, bodrum ve zemin kat cepheleri seramik kaplamadır.  
(2) Numaralı Mesken: Binanın 1. bodrum katında ve güney cephesinde yer almaktadır. Daire ara konumlu
olduğundan pencereleri doğu ve batı (sokak) cephelerine de bakmaktadır. Boş haldedir.     
Mesken; Projesinde 1 adet oda, salon, mutfak, banyo ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Arka kısımda
bina ortak alanı olan ama daire kullanımına proje harici alınan teras kullanım imkanı bulunmaktadır. Bina
arka bahçe çıkış alanı takribi 2,50 m2 alan ise proje harici daire içine katılmıştır.
Malzeme özelliği olarak; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan 
kartonpiyerli olup, salon, mutfak ve hol tavan kenarları dekoratif asma tavan gömme spotludur. Mutfak 
dolapları laminat, tezgah granittir. Ankastre ürünler bulunmaktadır. Mutfakta ufak bir yangın çıkmış olup, 
duvarları boya gerektirmektedir. Banyoda vitrifiye malzemeleri mevcuttur. Pencereler PVC doğrama olup, 
ferforje korkuluk bulunmaktadır. İç kapılar ahşap panel, dış kapı çeliktir. Kombi sistem petekli kalorifer tesisatı
bulunmaktadır. Daire standart malzeme özelliklerine sahip olup, mutfak boya gerektirmektedir.( Teras hariç )
Projesinde Meskenin Brüt alanı: 65,00 m2 , Net kullanım alanı: 51,83 m2 dir.
Adresi : Orhan Gazi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 1657. Sokak, No:37/3, Lavender

Fisto C, 1. Bodrum Kat, D:2 Esenyurt / İSTANBUL
Arsa Payı : 296/4800
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Taks:0.30 , Kaks:2.50 , Bitişik

Nizam, 5 Kat yapılaşma şartı ile 'Konut' alanında kalmaktadır. 
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 16/09/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 18/10/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri            : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerin-
den muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/306 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.07/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
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MADALYASINI
EREN’E ITHAF ETTI

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli Bahçelievler Belediye Başkanı
Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret etti. Sürmeneli, “Bugün Eren Bülbül
kardeşimin ölüm yıldönümü bu madalya Eren’e gelsin” dedi

Molde’den daha güçlüyüz
UEFA Konferans Ligi 3’üncü eleme turunda 3-3’ün rövanşında bu akşam deplasmanda
Molde FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakiplerinden
daha güçlü olduklarını belirterek, “İnşallah bir aksilik olmaz ve turu atlar geliriz” dedi
Bordo-mavili takımla birlikte Norveç’e giden Kulüp Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, yolculuk öncesi Trabzon Havalima-
nı’nda yaptığı açıklamada rakiplerinden daha güçlü
olduklarını söyledi. Zor bir karşılaşmanın kendilerini bekledi-
ğini kaydeden Ağaoğlu, “Ancak kazanamayacağımız bir maç
değil. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Pandemi-
den sonra ilk uzun yolculuğumuz olacak. 2 sene oldu. Uzun
yolculuk tecrübesini unutmuş durumdayız. İnşallah uçakta
sıkıntı yaşamayız. 4,5-5 saat gideceğiz. Takım hemen hemen
hazır. Molde’nin tek avantajı 19’uncu resmi maçlarına çık-
maları olacak. Ama her alanda onlardan daha güçlüyüz. İn-
şallah aksilik olmaz ve turu atlarız geliriz” dedi.Defansta
hatalar yaptıkMolde FK ile oynadıkları ilk maçtaki oyunu be-
ğendiğini kaydeden Ağaoğlu, “İlk maçta oldukça iyiydik, oy-
nanan oyunu beğendim. Defans zaafiyeti oluştu. Abdullah
hocanın en fazla önem verdiği şey savunma güvenliği. İleriye
dönük olarak sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Lig
başlasın göreceğiz. Sezon başında söylemiştim; şampiyonluk
mücadelesi verecek kadroyu oluşturuyoruz. Bundan sonra
hakemin başlama düdüğü ile ligi belirleyeceğiz” diye konuştu.
MUHTEMEL 11
Uğurcan- Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik,
Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Koita
CEZALI: Yok

Fatih Karagümrük'ün ikinci başkanı Serkan Hurma, transfer döneminin bitmesi için biraz
daha süre olduğunu söyleyerek, kadroya 1-2 oyuncu daha katmak istediklerini söyledi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te
ikinci başkan Serkan Hurma, yeni sezon öncesi
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Yeni sezon için heyecanlı oldukla-
rını dile getiren Hurma, "Futbol oynamayı özledik.
Bu seneki hedeflerimiz, geçen senekiyle aynı. Av-
rupa kupalarına çok yaklaştık geçen sene, ilk se-
zonumuz için iyi sayılabilecek bir yerde bitirdik
ligi. Bu sezon kadromuzun önemli bir bölümünü
koruduk ve iyi takviyeler yaptık. Avrupa kupala-
rına katılmak için oynayacağız. Taraftarlarımızla
buluşmayı bekliyoruz. Uzun süre sonra Süper
Lig'e çıktık ama gelip destekleyemediler. Cumar-
tesiden başlayarak güzel bir sezon geçirmeyi dili-
yoruz" ifadelerini kullandı.

Bize katkı sağlar

Taraftarların yeniden stadyumlara dönecek olma-
sından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Ser-

kan Hurma, şöyle konuştu: "Taraftar her spor için,
her takım için çok önemli. Onlar olmadan sporun
bir keyfi yok. Boş statlarda maç yaptık ama çok
keyifli olmadı geçen sezon. Şimdi çok heyecan
katacak. Bizim taraftarımız çok iyi bir taraftar, ku-
lübünü her şekilde destekleyen bir taraftar. Biz de
pozitif bir futbol oynayacağız, onlar da bize katkı
sağlayacak."

Genç oyunculara bakıyoruz

DHA muhabirinin "Transferler devam edecek mi"
sorusuna yanıt veren Serkan Hurma, "Önümüzde
biraz daha süreç var, transfer dönemi için. 1-2
oyuncu daha almak istiyoruz. Daha çok genç
oyunculara bakıyoruz. Zaten iyi bir takımımız var.
İleride iyi katkılar sağlayabilecek, yıldız olabilecek
oyuncular arayışı içerisindeyiz. Birkaç tane daha
oyuncu almak istiyoruz ancak şu an için net bir
şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.  DHA
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Şimdi hız yapma zamanı
11'inci yılında 13-21 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'den başlayıp Kars'ta tamamlanacak olan 
TransAnatolia Ralli Raid'de Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle dü-
zenlenen TransAnatolia Ralli Raid, 14 Ağustos Cumar-
tesi günü Eskişehir'de start alıyor. Zorlu mücadelenin
şampiyonları, 21 Ağustos'ta 'Serhat Şehir' Kars'ta belli
olacak. Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek ral-
lide katılımcılar 2 bin 300 kilometrelik par-
kuru geride bırakmaya çalışacak. 4x4
otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve
Quad kategorilerinde 88, Raid kategori-
sinde 31 araç, Eskişehir'den Çorum'a, Er-

zincan'dan Erzurum'a, son olarak da Kars'a giderek
mutlu sona ulaşmaya çalışacak.  TransAnotolia Rally
Raid'in bu seneki zorlu parkurunda Red Bull sporcusu
Camille Chapeliere de motosiklet kategorisinde şampi-
yonluk arayacak. Özellikle kum zemindeki performan-

sıyla dikkat çeken Fransız sporcu, geçen
sene de Türkiye'de yarışmıştı. Kariyerinde
Fransa Kum Şampiyonası'nda şampiyon-
luğu bulunan Red Bull sporcusu Chape-
liere, ikonik Enduropale Touquet'de de
podyuma çıkmayı başarmıştı.



İ stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü me-
zunu olan Seda Yılmaz, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Aile Danışmanlığı, Yeni Yüzyıl

Üniversitesi Boşanma Danışmanlığı ve alanla
ilgili birçok eğitimlerini tamamladıktan sonra
Aile Danışmanı olarak hayatına devam et-
mekte ve aynı zamanda alanıyla ilgili birikim-
lerini köşe yazarlığı yaparak okuyucularına
aktarmaktadır. “Okuduğum bölümlerle ol-

gunlaştım” diyen Yılmaz: İmmanuel Kant’ın aydınlanma fel-
sefesini referans aldığını, Sapare Aude ( Aklını kullanma
cesaretini göster! ) sözünü çok sevdiğini ve sevdiği işi yap-
tığı için kendini şanslı hissettiğini dile getirdi.

nSeda Yılmaz kimdir? Bize kendinizden kısaca 
bahseder misiniz?
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Yıldız Teknik
Üniversitesi Aile Danışmanlığı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bo-
şanma Danışmanlığı Eğitimlerini aldım. Ardından Cinsel Te-
rapi, BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), MMPI ( Minnesota
çok Yönlü Kişilik Envanteri) eğitimlerini tamamladıktan
sonra Aile Danışmanı olarak çalışıyorum. 35 yaşındayım, evli-
yim ve bir kızım var. 

nAile Danışmanlığı alanına nasıl yönlendiniz? Aile 
Danışmanlığı nedir?
İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyalleşmenin temellerini ailede
atar. Çok klişe olacak ama ; toplum denilince ilk akla gelen,
‘’toplumun en küçük yapı birimi ailedir’’  diyeceğim. Aldığım
eğitimler ve gözlemler doğrultusunda bu anlamda birilerinin
hayatlarına dokunmak istedim. Ve bu alanda elimden geldiği
kadar çalışmalara ve kendimi geliştirmeye devam etmekteyim.
Aile Danışmanlığı çok geniş bir yelpazedir. Az önce de dedi-
ğim gibi İnsan sosyal bir varlıktır. Birey için aile sosyal destek
kaynağıdır. Aile sevginin, sevmenin ve sevilmenin en güçlü ha-
lidir. Aile içinde zaman zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebi-
lir. Yanlış iletişim sonucu yanlış anlaşılmalar olabilir. Ortaya
çıkan bu sorunlar; diğer aile üyelerine yansıyarak, aile içeri-

sinde bir takım çatışmalara ve gerginliklere sebep olabilir. Bu
sorunlara zamanında müdahale edilmediği takdirde aile bağ-
larının bozulmalarına sebep olabilir. Biz Aile Danışmanları
tam da bu noktada devreye giriyoruz diye açıklayabilirim.

nSosyoloji ve Aile Danışmanlığının kişiliğinize katkı yaptığını
düşünüyor musunuz?
Elbette! Şahsım adına şunu diyebilirim; okuduğum bölümler
hayata çok farklı pencereden bakmamı sağladı. Zaten sosyo-
lojinin kapsamı akıl almaz bir genişliğe sahip. Ve bu genişlik
onun tanımına da yansımakta. Çünkü sosyoloji; insan ilişki-
leri ve etkileşimleri üzerine yoğunlaştığından toplumun insan
etkileşimlerini bilimsel açıdan inceleyen bilim dalıdır. Analiz
yapabilme, tarafsız düşünebilme, felsefik bakış açıları ve da-
hası… Aslında  Immanuel Kant’ ın referans aldığım felsefe-
siyle yanıt vermek istiyorum bu soruya;  ‘’ Aydınlanma,
insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama duru-
mundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın
kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kul-
lanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile
düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat
aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullan-
mak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda arama-
lıdır Sapere Aude! (Aklını kullanma cesaretini göster!) ‘’
Okuduğum bölümlerle olgunlaştım diyebilirim. Sevdiğim işi

yaptığım için de kendimi şanslı hissediyorum.

nSık karşılaşılan, çiftlerin temel sorunları şunlar diyebileceği-
niz ülkemize özel bir liste var mı?
Bildiğiniz üzere Türkiye geniş bir coğrafyaya sahip. Şudur
şudur diye bir sıralama yapmam çok yanlış olur. Coğrafyaya
ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermektedir.
Ancak en temel ve genel sorun iletişimsizlik. Bunu konuşmu-
yorlar diye algılamasın okuyucular. Zamanında konuşmama,
duyguları paylaşmama, yanlış iletişim dilleri bazen sorunların
büyümesine sebep olabiliyor. 

nBoşanma Danışmanlığı ülkemizdeki algısı çiftleri ayırma
olarak algılanıyor. Sizce neden?
Çok haklısınız. Ancak günümüzde bu algının yavaş yavaş kı-
rıldığını görmek açıkçası bizleri mutlu ediyor. Çünkü boşan-
maya gerçekten karar vermiş bir çift bize gelmez. Gideceği yer
zaten adliyedir. Bize geliyorsa hala evliliğine dair bir ümidi var
demektir. Öncelikle ailenin ne istediği ve kararları önemlidir.
Bizler yol gösteren, akıl veren, taraf tutan değiliz. Aldıkları ka-
rarlara kılavuzluk edenleriz. Ancak aile boşanma kararı al-
dıysa danışmanlık süreci Aile Danışmanlığı değil, Boşanma
Danışmanlığı olarak seyrini değiştiriyor. Bence boşanma ka-
rarı almış ailelere,  boşanma danışmanlığı zorunlu tutulmalı.
Onu da kısaca şöyle açıklamak isterim: ‘’zaten boşanıyoruz ne
gerek var’’ , ‘’bütün özelimizi bir başkasına mı anlatacağız’’
gibi düşünceler çok yanlış. Bizler bu anlam da sağlıklı boşan-
manın yollarını çiftlerimize anlatıyoruz. Hele hele çocuk sa-
hibi çiftlerimiz için sağlıklı boşanma büyük önem arz ediyor.
Çünkü bundan sonraki hayatlarına karı koca olarak devam
etmeseler bile anne ve baba olarak birbirlerinin hayatlarında
baki olacaklar. Boşanma kararı almış çiftler, bu anlamda sağ-
lıklı boşanmanın faydalarını görmektedirler.

nBoşanma aşamasına gelmiş çiftlerin boşanmasına ya da
boşanmamasına bir danışman olarak nasıl karar kılıyor ve
yönlendiriyorsunuz?
Danışman karar mekanizması mıdır? Toplumda var olan bir
çok yanlış algılar gibi bu da yanlış bir algı. Bu soru harika ön-
celikle teşekkür ederim. Sayeniz de İnsanların kafasındaki bu
yargıyı da silmiş oluruz. Bazen şöyle bir olayla karşılaşıyoruz.
Çiftler kapıdan girdikten sonra biz dinleyip dinleyip sonra ta-
raflardan birine dönüp’’ hımmmm  suç sende! Derhal ken-
dine çeki düzen ver!’’ diyeceğimizi bekliyorlar. Bu noktada
şunu söyleyebilirim; çiftler seanslarda birinin haklı, diğerinin
haksız ilan edilmesini istiyor. Ve ilişkinin sorunlu kişi diye suç-
lanan bireyiyle seanslara devam edeceğimizi sanıyorlar. Böyle
bir durum yok. İlişki de suçluyu ya da haksızı aramak değil
amacımız. Amacımız ilişkiyi güçlendirmek. Gözden kaçan, at-
lanan eksiklikleri birlikte farkına varıp yeniden yapılandırmak.
Biz elbette burada karar mercii değiliz. Karar tabi ki çiftleri-
mizde.

nGünümüz girift  ilişkilerinin altında yatan en belirgin
nedenleri nedir?
İletişimsizlik, saygı, sadakat. İlk aklıma gelen üçlü. Bunları da
şöyle açabilirim. Biliyorum çok fazla iletişim dedim ama inanın
iletişim çok önemli. Hiç kimse duygularını ifade etmekten ka-
çınmamalı. Ben buna çok önem veriyorum. İletişim kurarken
göz teması kurmak, doğru ses tonu kullanmak, suçlayıcı dilden
uzak durmak; yani sen dili yerine ben dili kullanmak gereklidir.
Ve tabi iyi bir dinleyici olmak… Evlilik demek; tamam artık ev-
lendik birbirimize hayatı zindan edelim, ayrı nefes almayalım,
bütün arkadaşlarını sil at demek değildir. Bireysel özel alan
ayırmamak ve buna müsaade etmemek yapılan en büyük ha-
taların başında gelir. Eşler bu anlamda anlayışlı olmalıdır. Özel
alanlara saygı, hassasiyet mutlaka olmalıdır. Evlilik demek biz
olmak, birlikte hayatı keyifli kılmak demektir. Birbirlerinin haya-
tını kısıtlamak değil. Gözlemlerim sonucu edindiğim bir şey
var; onu da yeri gelmişken söylemek istiyorum: evlendikten

sonra bir çok çift flörtleşmeyi unutuyor maalesef. İnanın geç-
mişte yaptıklarını anlatırlarken gözlerinde ki heyecanı görebili-
yoruz. Çiftler birbirlerine birlikte de özel zaman, yani baş başa
olacakları zaman ayırmalı. Çift olarak keyif alınan aktiviteler
yapılmalıdır. Her evlilikte inişler çıkışlar olabilmekte. Önemli
olan bu süreci birlikte göğüsleyebilmektir. Veeeee tabi ki sada-
kat. Çiftlerin birbirlerine olan saygının temeli…

nTam olarak iyileşme ile ilgili sizin görüşünüz nedir?
Bu noktada iyileşme kelimesi yerinde bir kelime olmayabilir.
Mevcut sorunların giderilmesi ilk hedefimiz. Sonrasında danı-
şanlarımızın bundan sonraki hayatlarında, benzer olaylarla
karşılaştığı zaman nasıl baş edeceğini öğretip seans sonlan-
dırma yapılmaktadır. Tabi ki daha sonra ihtiyaç duydukları
takdirde istedikleri zaman iletişime geçebiliyorlar.

nPandemi döneminin aileler üzerinde etkilerinden söz 
eder misiniz?
Ahhh elbette… Bu süreç; herkesin evde olduğu, hiç olmadığı
kadar birlikte vakit geçirdiği bir süreçti. Bilinmeyen virüs, her
gün televizyonda ölüm haberleri vs. Herkesin tahammül sınır-
ları zorlandı. Dünya genelinde alışılmışın dışında bir hayat sü-
rüldü. Bazı bireyler uzaktan çalıştı, bazıları işinden oldu. Tabi
bu ekonomik krizle sonuçlandı. Evde yapılabilecek tüm aktivi-
teler aile bireyleri ile birlikte yapıldı. Bu bahsettiklerim genel
sorunlardan bazıları. Özellikle kadın danışanların evde iş yü-
künün arttığı, evde geçirilen süre arttıkça yemek, bulaşık, ça-
maşır, temizlik gibi rutin işlerin hiç bitmediği, evin okula
dönüşmesinin zorluklarını da kapsayan geri dönüşler aldık.
Erkek danışanlar ise evde özel alanlarının kalmadığı ve de-
vamlı göze battığını dile getirdiler. Elbette bu evliliklere de yan-
sıdı. Bu süreci iyi idare eden çiftlerin yanı sıra  ayrılma kararı
almış çok fazla aile oldu.

nBir evliliğin uzun yıllar sürmesine neden olan en büyük
etken nedir?
‘’ Mutsuz ilişkilerin sebebi aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın
eksikliğidir…’’ diyor Friedrich Nietzsche. Harika bir tanım
değil mi? Bu tanıma ek ben bir de saygıyı eklemek istiyorum.
Saygının olmadığı yerde sevgi barınmaz diye düşünüyorum.
Saygımızı yitirmeyelim. Kızgınlıkla ağızdan çıkıveren sözcük-
ler derin yaralar açabiliyor. Bu konuda hassas davranmak ge-
rekli. Ailenin ne olduğunun bilincinde olmak! ‘’Senin ailen
şöyle dedi.’’ ‘’ senin ailen bunu yaptı.’’ Gibi konuşmalardan
olabildiğince uzak kalmaya çalışmak lazım.  Tarafların aileleri
elbette aileniz olsun ama çiftler şunu unutmamalılar. Eğer siz
olmasaydınız, evlenmeseydiniz, eşiniz sizin ailenizi tanımaya-
caktı. O yüzden bu dengeyi korumakta fayda var diyorum.
Her birey kendi ailesiyle çözmeli sorunu. Eşini bu konuda yüz
göz etmemeli. Sınırlar olmalıdır diyorum. Ve elbette sorumlu-
luk. Sorumluluklarının farkında olan, bencillikten arınmış, ge-
rekli özveride bulunan çiftlerin arasındaki bağ, gün geçtikçe
güçlenmektedir. Evlilik bireysel bir eylem değildir. Ekip işidir.
Ayrıca her çift uzun yıllar evli kalamayabilir. Bu da çok normal
ve olağan bir durumdur. İlişkinin devamlılığı çiftten bir şeyler
götürüyorsa bazen doğru karar ayrılık olabiliyor elbette.

nSize göre bir çift hangi noktada danışmana ihtiyaç duyar/
gitmelidir?
‘Problem olarak gördükleri her hangi bir konuyu çözümle-
mekte güçlük çekiyorlarsa hiç düşünmeden, arayı açmadan
bir uzmandan yardım alabilirler. Halının altına süpürülen her
bir sorun, ileride daha büyük bir sorun haline gelebilmekte.
Zamanla geçer, düzelir diye  beklemek yaşayacağınız güzel
günleri üzüntüyle boşa geçirmek olur. 

nÇift terapisinin kaç seans süreceği belli midir?
En sık duyduğumuz sorulardan biri. Her ilişkinin dinamiği
farklıdır. 5 seans, 10 seans gibi kısıtlama getirmek çok yanlış.
Seansın akışına göre değişkenlik göstermektedir diyebilirim.
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EvlEnsEniz bilE flort
EtmEyi unutmayin!

Sosyolog  Aile Danışmanı Seda 
Yılmaz ile bir araya gelerek Damga
okuyucuları için keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik. Sosyoloji bölümü

mezunu olan Yılmaz, aldığı eğitim-
lerin kişiliğine katkılarından tutun
da günümüz  ilişkilerine kadar bir-

çok şeyi anlattı. Yılmaz, “İlişkide
iletişim, saygı ve sadakat çok

önemli. Çiftler evlendikten sonra
flörtleşmeyi unutuyor maalesef.

İnanın geçmişte yaptıklarını anla-
tırken gözlerinde ki heyecanı göre-

biliyorsunuz” diye konuştu.

DİLEK
BOZKURT

SÖYLEŞİ

Günümüz ilişkilerinin
en temel eksikliğinin
çiftler arasındaki arka-
daşlığın yitirilmesi ol-
duğunu anlatan Seda
Yılmaz, aşk kadar ar-
kadaşlık edebilmenin
de ilişkiler için hayati
öneme sahip oldu-
ğunu anlattı.

Hiçbir şeyi
ertelemeyin

Son olarak okurlarımıza
ne söylemek istersiniz?

Öncelikle bu keyifli sohbet
için size çok teşekkür ederim.

Benim için inanılmaz keyif-
liydi. Okuyucularınıza şunu

söylemek isterim: danışman-
lık alanında her hangi bir ihti-

yaç duyup erteliyorsanız;
kendinize, ruhunuza, ilişki-
nize yapacağınız en büyük

yatırım bir uzmanla görüşme-
nizdir. Virginia Satır’ ın şu 

sözünü söylemek istiyorum:
“Hayat olması gereken şey
değil, neyse odur. Bununla
başa çıkma şeklinizse farkı

yaratan şeydir.”  Bu söze ba-
yılıyorum. O yüzden diyece-

ğim şu ki;  ertelemeyin, hayat
ertelenecek kadar uzun değil.

Sevgilerimle…


