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Sivrisinek 
vızıltısı!

SAYFA 4Osman KÖSE 

Türk 
Telekom...

İstanbul'da artan sivrisinek 
sorununa tepki gösteren AK

Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, İBB'yi eleştirerek
“İşinizi ciddiye alın. Bir hıfzıssıhha
meselesidir” dedi. Kabaktepe, “Bir
tweet ile müsilajı temizleyen CHP'li
İBB bir kısa mesajla da sivrisinekleri
temizlemeyi
hedefliyor. 
Sivrisineklerle
mücadelede
neden geç 
kaldınız? İstan-
bullunun yaşam
kalitesini düşü-
rüyorsunuz”
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 9

ç

SİVRİSİNEK ELEŞTİRİSİ

Yaşam kalitesini
düşürüyorsunuz!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kaya resimleri, minyatür ve
tabletlerden yola çıkarak kaybo-

lan çeşitli enstrümanları yeniden ha-
yata kazandıran Luthier Feridun
Obul, “Bugüne kadar ürettiğim ens-
trümanlar arasında tarihi en eskiye
dayanan 14 bin 500 yıllık kam davulu.
Bu enstrümanı Azerbaycan’da Go-
bustan Kayalıkları’nda dans eden ve
davul çalan insan figürlerine bakarak
tasarladım” dedi.  I SAYFA 4

ç

14 BİN 500 YILLIK DAVUL

Yeniden hayata
döndürüyor

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

KÜÇÜLTMEDE 
YENİ YÖNTEM 

Arnavutköy’de minibüsçüler, kahyalık sistemine tepki 
göstererek eylem yaptı. 20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını
söyleyen Bilal Aslan, “Kimin gücü yetiyorsa önünü kesiyor.
Parayı vermediğin zaman tehdit ediyor, dövüyorlar” dedi

Yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve
hat sahibi, Sultangazi Arnavutköy

Yolu Kayabaşı Mevki'nde bir araya gele-
rek kontak kapattı. Minibüslerini yol ke-
narına park eden şoförler, kahyalık adı
altında zorla kendilerinden para toplandı-
ğını iddia ederek, eylem yapmak istedi.
Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emni-
yet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış

bir uygulama olduğunu ve araçların olay
yerinden kaldırılmasını istedi. 20 yıldır mi-
nibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Bilal
Aslan, “Kahyalık sistemi yasal değil.
Kimin gücü yetiyorsa önünü kesiyor
arabanın parasını alıyor. Pa-
rayı vermediğin zaman teh-
dit ediyor, camını kırıyor ve
dövüyorlar” dedi. I SAYFA 3
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

KAHYALIK SiSTEMi YASAL DEĞiL

Müsilajdan zarar gören küçük ölçekli balıkçılıklar
için başlatılan destek programında konuşan İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP grubu tara-
fından reddedilen İSKİ zammına ilişkin, “Zam meselesi-
nin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne
Büyükşehir Belediyesi’dir. Zammın kaynağı, hükümettir;

ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2;
4’tür” dedi. “İSKİ olarak bütçemizin ne-
redeyse yüzde yirmisini elektrik parası
olarak ödüyoruz” diyen İmamoğlu, “1
milyar 200 milyonu aşan elektrik faturası
var İSKİ'nin” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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İYİ Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanlığı’nın düzen-

lediği Halk Buluşması etkinliğinin
konuğu İYİ Parti İstanbul İl Baş-
kanı Buğra Kavuncu ve İstanbul
Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
oldu. Büyükçekmece Anfi Tiyat-
ro'da yapılan söyleşinin modera-
törlüğünü İstanbul Gazeteciler
Derneği Başkanı ve Damga Ga-
zetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet

Mert üstlendi. Etkinlikte konuşan
Yavuz Ağıralioğlu partililere
önemli uyarılarda bulunarak,
“Seçmenin iradesinin gözden 
çıkardınız mı, sözlerinizi
unuttunuz mu bu size
geri döner. Millete vediği-
miz sözü unutmaktan
korkacağız. Onlar gibi 
olmaktan korkacağız”
açıklamasını yaptı. 

ç

AĞIRALiOĞLU: ONLAR GiBi 
OLMAKTAN KORKACAĞIZ

Etkinlikte konuşan İYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Buğra

Kavuncu ise “Siyasi sahnede strateji
önemli ama ondan önce yürek, he-
yecan, motivasyon lazım. Bir hikaye
yazdık. Bu sizin hikayeniz, buna
sahip çıkın. Çünkü biz ortaya canı-
mızı koyduk. Geleceğimizi, çoluğu-
muzun çocuğumuzun vaktini
koyduk. İnşallah heyecanımızı kay-
betmeyiz. Yoldan çıkıp çıkmamayı

birilerinin iyi niyetine bırakamayız.
Devlet mekanizması ciddidir. Sancılı
bir doğumumuz oldu. Ergenlik 
dönemimizi de zor atlattık. Haksız-
lığa, iftiraya uğradık. Şimdi olgunluk
dönemine girdik mi bilmiyorum
ama biz artık kim olduğumuzu değil
ne olduğumuzu anlatmaya başladık.
Proje ortaya koymaya başladık. 
Bu bizim için çok kıymetli” diye 
konuştu. I SAYFA 8
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KAVUNCU: ARTIK NE 
OLDUĞUMUZU ANLATIYORUZ
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ARADA BiZi DE SORUYORLAR!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Cumhurbaşkanlığı

adaylığı konusunda CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu'nun ‘ittifak belirler' 
açıklamasını yorumladı ve “Henüz
Millet İttifakı'nda kaç kişi
aday olacak belli değil”
açıklamasını yaptı. Akşe-
ner, Ekrem İmamoğlu ve
Mansur Yavaş'ı kast ede-
rek, “Çok ilginç bir biçimde
iki belediye başkanımızın
anket şirketleri tarafından

düzenli olarak onların isimlerinin
sorgulandığını gördük. Sayın 
Kılıçdaroğlu ve benim de o arada
sorulduğumuzu gördük” siteminde
bulundu. I SAYFA 7
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KARDEŞİM AMA 
İRTİBATIM YOK!

Güveni kötüye kullanmak suçundan
aranan Canan Kaftancıoğlu'nun kar-

deşi C.Ş. Muğla Fethiye’de gözaltına alındı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından

açıklama yapan Kaftancıoğlu,
“Kendisinin biyolojik olarak
kardeşim olduğu doğrudur
ancak annesinin, babasının ve
ailesinin yüzünü yere düşür-

düğü andan itibaren ve iyi ni-
yetle kendisine uzanan elleri de
görmezden gelmesi üzerine

kendisiyle çok çok
uzun yıllardır
hiçbir irtibatımız

yoktur” açıkla-
masını yaptı. 
I SAYFA 7

ç
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Srebrenitsa Soykırımı’nda
hayatını kaybeden 8 bin 372

Müslüman Boşnak, Bağcılar Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen
bir törenle anıldı. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bun-
dan 26 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde
insanlığın nasıl soykırıma tabi tutul-
duğunu dünya maalesef seyretmişti.
İkinci dünya savaşından sonra yaşa-
nan en büyük insanlık trajedisi olarak
da aynı zamanda tarihe geçti”
açıklamasını yaptı.  I SAYFA 5
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BİR İNSANLIK TRAJEDİSİ

Soykırımı bütün 
dünya seyretti

İSPARK tarafından İstanbul’da
her yaş grubuna ücretsiz ders

veren bisiklet okulu açıldı. Kursa ilk
günden beri yoğun talep olduğunu
belirten İSPARK Genel Müdürü
Murat Çakır, en yoğun başvurunun
ise yaşlı kesim tarafından yapıldığını
söyledi. 70 yaşındaki Erdoğan Yıldız
ise “Bisiklet kullanmayı yeniden öğ-
renmek için geldim” dedi.  I SAYFA 5

ç
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde, Gürpınar Sahili’ni 

dolduran yüzlerce çocuk, uçurtma ve boyama atölyelerinde
kendi uçurtmalarını yaparak gönüllerince eğlendi. Şenliğe 
katılan Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, çocuklarla bir-
likte uçurtma uçurdu. I SAYFA 9

ç

70 YAŞINDA ÖĞRENCİ

İSPARK’tan 
bisiklet okulu

Osman N. Kabaktepe

Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM), 15 Temmuz darbe

girişiminin 5'inci yıl dönümünde özel
bir programla 15 Temmuz şehitlerini
andı. KADEM Başkan Yardımcısı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “15
Temmuz, darbeler tarihinde milli ira-
deyle engellenen ilk darbe girişimidir.
Sokağa inen halk bu cesareti nereden
bulmuştu? Elbette Çanakkale'den,
Milli Mücadele'den, yere düşmemiş
bayraktan, şehitlerin dipdiri ruhun-
dan bulmuştu” dedi.  I SAYFA 10
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ŞAHİTLER KONUŞTU

Milli iradeye
darbe girişimi

Geçen sezon 
çok gol yedik!

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası

Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'nin
Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. Gustavo,
“Çalışmalar çok iyi gidiyor. Şampiyon
olmak zorundayız” dedi. Gustavo, “Geçen
sezon şampiyonluğa oy-
nayan bir takım olarak
çok gol yemiştik. Bunu
düzletmeliyiz. Hocamız
geçen sezonu en iyi 
şekilde analiz
edecektir”
dedi. 
SAYFA 15
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İYİ Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanlığı’nın düzenlediği
Halk Buluşması’na katılan 
İstanbul Milletvekili Yavuz

Ağıralioğlu partililere 
önemli uyarılarda bulundu. 

AK Parti’yi kast ederek,
“Onlar gibi şımarmayın.

Onlar gibi olmaktan korkun”
mesajını veren Ağıralioğlu,

“Yolun başında bismillah
deyip yolun sonunda kibire,

şatafata, lükse teslim 
olmaktan korkacağız”

uyarısını yaptı

ÜLKE YÖNETiMiNE YENiDEN AKORD YAPMAMIZ GEREKiYOR!
“Ülke yönetimine yeniden akord yapmamız gerek” diyen Ağıralioğlu İyi Parti'nin bu anlayışla yola 
çıktığını ve başarılı olabilirlerse bunun Türk Milletine bir can suyu olacağını vurguladı. Ağıralioğlu iktidarın
şımarık bir hal aldığını da söyleyerek AK Parti hükümetinin siyasi uslubunu eleştirdi. Ağıralioğlu, “Benzer 
şımarıklığı muhalefet de yapsa o da kaybeder. Kırklareli'ni kaybetti mesela” açıklamasını yaptı. 

MÜGE
CESUR
ÖZMEN

ÖZEL
HABER

ŞATAFATA TESLiM
OLMAYACAĞIZONLAR GIBI
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BÜYÜK SAYGISIZLIK!
Kadıköy'deki Surp 
Takavor Kilisesi'nin

kapısına çıkıp dans eden 
şahısların görüntüsü infial
yarattı. İbadet mekanına 
yapılan saygısızlıkla ilgili 
3 kişi gözaltına alınırken,
Cumhurbaşkanlığı ve 
kabine üyeleri başta olmak
üzere, olaya ilişkin çok 
sayıda kınama açıklaması
geldi. İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, “Kiliseye saygı-
sızlığı yapan zanlılar, sabah
5.30'da İstanbul Emniyeti

tarafından gözaltına alındı,
hukuk süreci devam ediyor”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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Uçurtmalar gökyüzünde

KAHYA MISINIZ
MAFYA MISINIZ!

ZAMMIN NEDENi
HÜKÜMETTiR!

Ekrem 
İmamoğlu

Canan 
Kaftancıoğlu



Y ayımlanan çalışmasında hastalarda
ameliyat süresinin çok önemli oldu-
ğuna değinen Doç. Dr. Kelahme-

toğlu, yöntem sayesinde ameliyatların daha
kısa sürdüğünü ve kişinin 2-3 gün içinde
normal hayatına dönebildiğini dile getirdi.
Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 74 yaşındaki bir
hastaya da uygulanan yöntemden kişilerin
genel olarak memnun kaldığını aktardı.
Meme büyüklüğünün insanların sosyal ya-
şamlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi,
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uz-
manı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu,
“Omuz, boyun ve sırt ağrıları hastaların en
çok şikâyet edilen konuların başında geliyor.
Bu ağrılara bel ve boyun fıtıkları da eşlik ede-
biliyor. Ayrıca,  meme altındaki pişikler de ol-
dukça rahatsızlık veriyor. Memelerinin
büyüklüğünden şikâyet eden kadınlara 18
yaşından itibaren küçültme ameliyatları ya-
pılabiliyor. Eğer ek bir hastalığı yoksa 40-45
yaşına kadar bu ameliyatları güvenli bir şe-
kilde yaptırabilir” dedi.

Yaş ilerledikçe riski artıyor

Özellikle ileri yaşta bu ameliyatların yapıl-
masının daha da önem arz ettiğine değinen
Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Çünkü menopoz-
dan sonra memenin de şekli değişir. İçindeki
meme dokusu azalır, yağ dokusu artar. Bu-
nunla birlikte yaş ilerledikçe insanlar daha az
hareket ettiği için kilo da artmaya başlıyor.
Kas ve kemik gücündeki azalmaya bağlı ola-
rak omurga sorunları gelişebiliyor. Bu
durum da hayatı ciddi rahatsız eder” diye
konuştu.

Ameliyattan korkmayın

İleri yaştakilerin meme küçültme ameliyatı
olmaktan korktuğunu, çekindiği belirten
Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Öncelikle bu ame-
liyatlardan korkulmaması gerektiğini bilmeli-
ler. Üstelik meme küçültmeyle birlikte
hayatlarına gelecek sağlık ve konfor bu cer-
rahinin önemini daha da artıyor. Ameliyat
öncesi hastanın genel bir değerlendirmesi
yapılır. Ek hastalıkları, kullandığı ilaçları öğ-
renilerek ameliyat sonrasında olası riskleri
incelenir. Anestezi doktoru yaptığı değerlen-
dirmede ‘ameliyata uygun değil’ raporu ver-
mesi durumunda ameliyat yapılmıyor.
Ancak şunun altını çizmek gerekirse, şeker,
tansiyon rahatsızlığı durumunda da ameli-
yat güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Geliştir-
diğim yöntem ile ameliyatın daha kısa
sürede tamamlanmasını sağlayarak aneste-
zinin olası riskleri azaltılıyor ve hasta konfo-
runu artırmaya odaklanıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Vücuda göre orantılı olmalı 

Meme küçültme işleminde boyutun kişinin
vücuduyla orantılı olmasına dikkat edilmesi
gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Osman
Kelahmetoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Boyunda bulunan çukurdan (sternal çen-
tik) meme ucuna olan mesafe normalde
yaklaşık 20-24 santim arasında değişir.
Büyük memelerde bu mesafe 30-40 santime
kadar çıkılabiliyor. Öncelikle kadının vücu-
duna göre orantısız olup, olmadığına belli
parametrelere göre bakılır. Ameliyat öncesi
ölçümlerde meme hariç göğüs çevresinin öl-

çüsü alınarak genel muayene yapılır. Bu,
hastanın beden ölçüsünü verecektir ve ame-
liyattan sonra değişme-
yecektir. Ameliyat
sonrası sadece cup
-size dediğimiz
ölçü değişir. Ameli-
yattan çıkınca o
bölgede ağrı olaca-
ğını söyleyen Doç.
Dr. Kelahmetoğlu,
“Fakat hasta ilk
ayağa kalkışında
bir ‘oh’ diyecektir.
Farkı hemen hisse-
decektir. Çünkü
bazen 1 bazen de 6
kilo yükü bir anda
alınmış oluyor.
Ameliyat aksamı
çoğu hasta o ağırlı-
ğın üzerinden alın-
dığını fark edince
ameliyat ağrısını dahi
unutuyor. Hasta 2-3 gün içinde , özel sutyen
giymek suretiyle normal hayatına dönebili-
yor. Ancak bu süre kişiden kişiye ve ameliya-
tın tekniğine göre değişebiliyor” 
diye konuştu.

Yöntemlerin faydaları 

Geliştirdiği tekniğe ilişkin bilgi veren Doç.
Dr. Kelahmetoğlu, “Özellikle menopoz son-
rası, ileri yaşta ve kilolu hastalar için basitleş-
tirilmiş bir yöntem geliştirmeye çalıştık.
Çünkü ileri yaş, birçok kişide ek hastalığın
ortaya çıkması, obezite, diyabet gibi kişinin

sağ-
lık durumunu etkileyecek rahatsızlıkların or-
taya çıkması anlamına geliyor. Bu durumda
çok büyük memeye sahip olan hastalar için
ameliyat süresi uzayabiliyor. Bu da daha
fazla anestezi anlamına geliyor. Dolayısıyla
ameliyatın süresi uzadıkça gelişme riski
artan pıhtı atma v.b gibi ameliyata bağlı olu-
şabilecek riskleri azaltmak için operasyon
süresini kısaltmak gerekiyor. Bu yöntemle
birlikte süre kısalıyor. Hastanın beklentisini
karşılayacak şekilde memeye şeklini daha
kısa sürede vermiş oluyoruz” ifadelerini
kullandı.
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Güncel vaka sayısı ve can kayıpları-
nın yer aldığı günlük vaka tablosunu
paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka
sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tut-
mak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için
biran evvel aşınızı olun” ifadesini kullandı.
Bakan Koca’nın açıklamalarına tepki gösteren
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesa-
bından şu ifadeleri kullandı: “Şehirler arası ve
ülkeler arası dolaşım ve insan teması bu kadar
kontrolsüz olunca, hangi şehirlerde vakaların
arttığının önemi yok maalesef. Şu anda Delta
varyantı başta olmak üzere virüs yayılımını ön-
leyecek bir engel koymuyoruz. Aşılama oranı %
19'dan % 50'ye de yükselse, % 80 olmadıkça
vaka artışını durduramaz. En azından biz
maske ve mesafe önlemlerine uyalım”

KUCULTMEDE
YENI YONTEM 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 
Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, özellikle menopoz sonrası ileri yaşta, kilo 
problemi olan hastaların, meme küçültme ameliyatını güvenli bir şekilde yapmak
ve sonrasında yaşam konforlarını yükseltmek için yeni bir yöntem geliştirdi. 
Üstelik hastalar 2-3 gün gini kısa bir süre içinde normal hayatına dönebiliyor.

KOCA’YA
virüs tepkisi
Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın
11 Temmuz tablosunu
paylaşırken yaptığı
açıklamalara sosyal medya
hesabından tepki gösterdi

Türkler geliştirdi
Harvard satın aldı

Yöntemi şu ana kadar 30 hastada
(23’ü makalede yer alan) başarıyla
uyguladığını aktaran Yeditepe Üniver-
sitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Re-
konstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, “Has-
talar sonuçlardan oldukça memnun.
Elbette ileri yaşta örneğin 70’li yaş-
larda deri sarkmasından dolayı meme
kabul edilebilir şeklinden uzaklaşabili-
yor. Ancak bu grup hastalarda önemli
olan nokta ağırlığı almak olduğu için
bu hasta grubu da sonuçtan memnun
oluyor. Bu yöntemi uyguladığımız has-
taların en yaşlısı 74 yaşındaydı. Bugün
artık hastalarımızın çocukları ve torun-
ları bize ulaşıyor ve çözüm arıyor.” ifa-
delerini kullandı. 

74 YAŞINDAKİ 
HASTAYA 

UYGULANDI 

Diş iltihabına pratik çözümler 
Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar nede-
niyle oluşan diş eti iltihabı, ağız sağlığına
özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen

bir hastalık olarak biliniyor. Bununla birlikte genetik
yatkınlık, çevresel faktörler ve diğer sebepler de diş
etlerinin enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Diş eti
hastalıklarına zamanında müdahale edilmezse has-
tanın birçok farklı organında ve uzvunda şikayetler
artabiliyor.
Diş eti iltihabına evde çözüm önerileri:
Bitkisel ürünlerle gargara yapın: Zerdeçal, ada çayı
ve zencefil gibi bitkisel gıdalarla pratik bir şekilde ha-
zırlanacak gargaralar iltihapların daha fazla yayıl-
masına engel oluyor. Gargaranın yapılacağı çok
sıcak ve soğuk olmamasına da ekstra özen gösteril-
mesi gerekiyor. Diş etleri bu dönemde son derece
hassas olduğu için ılık su ile gargara yapılması tav-
siye ediliyor.
Aloe Vera kullanın: Son yılların en gözde bitkilerin-

den biri olan Aloe Vera, birçok sağlık sorununun çok
daha az hissedilmesini sağlıyor. Aloe vera bitkisin-
den elde edilen akışkan madde, parmak yardımıyla
iltihaplı damaklara sürülebilir. Birkaç dakika bekletil-
dikten sonra su yardımı ile gargara yapılır.
Tuzlu su tercih edin: Diş eti iltihabına karşı tuzlu
suyla gargara da uygulanabilir. Ancak ağızda yara-
lar varsa, tuzlu su bu yaralara zarar verebileceği için
mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
Zerdeçal ile masaj yapın: Zerdeçal ve az miktarda
suyu karıştırıp diş etlerinize masaj yaparak uygula-
yın. Birkaç dakika bekledikten sonra diş etlerinize
yine birkaç dakika masaj yapın. Daha sonra ağzınızı
suyla çalkalayın. Zerdeçal, ağızda oluşan bakteri ve
enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.
Diş taşı temizliği: Zaman içerisinde oluşan taşlar
hem diş ağrısına hem de enfeksiyona doğrudan se-
bebiyet veriyor. Doktorlar sadece 10-15 dakika süren
tek bir seansta diş taşlarının tamamını alabiliyor.

Sürekli kanama: İltihaplı diş eti 
hastalıklarında erken teşhis ve mü-
dahale son derece kritik bir öneme
sahip. Bu nedenle hastalar dişlerine
olduğu kadar diş etlerine de özenle
yaklaşmalıdır. Sadece diş fırçalarken
değil yemek yerken ve gündelik işler
sırasında diş etlerinin kanama ema-
releri göstermesi en büyük belirtiler-
den biridir.
Renk değişimleri: Sağlıklı diş etleri
pembe ya da kırmızı renginde olur.
Giderek beyazlayan ve renk deği-

şimleriyle sağlıksız bir görüntü or-
taya çıkan diş etleri, enfeksiyon 
belirtileri göstermektedir.
Dişlerde hassasiyet: Konuşurken,
yutkunurken ve yemek yerken diş
etlerinde büyük bir hassasiyet olu-
şur. Bu hassasiyet ilerlediğinde bazı
dişler sallanmaya başlayabilir.
Ağız kokusu: Enfeksiyon her nere-
deyse orada koku oluşturur. Özellikle
diş eti enfeksiyonlarında bu koku,
alınan tüm önlemlere rağmen
geçmez.

Diş etinde ve ağızda belirgin 
belirtiler iltihabın habercisi: 

Eksik ve dengesiz beslenme ve geçirilen hastalıkların ardından diş etlerinde ortaya çıkan enfeksiyonlar, diş etlerinde 
iltihaplanmaya sebep olabiliyor. Diş eti iltihaplanmasının önüne geçmek evde hazırlayacağınız doğal yöntemlerle mümkün. 

Türk mühendisler tarafından geliştiri-
len özel kulaklık, kulaktaki vagus sini-
rini elektriksel olarak uyararak stres

kaynaklı hastalıkların oluşmasını engelliyor.
Mobil uygulama ile kontrol edilebilen Vagustim
adlı cihaz, migren ve fibromyalji gibi kronik ağrı-
lar, uyku bozuklukları, fonksiyonel bağırsak sis-
temi rahatsızlıkları, depresyon, obezite gibi
hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Cihazı ge-
liştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, “Harvard bu
cihazı çok beğendi ve 5 tane satın aldı. Harvard
Tıp Fakültesi'nde doktor ve araştırmacılar tara-
fından infeksiyon alanında araştırma yapmak
için kullanılacak. Hedefimiz cihazın belgelendi-
rilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda
rahat şekilde insan çalışmaları ve diğer hastalık-
larda kullanımının önü açılacak" dedi.
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SulTAngAzİ'de çaldıkları ayakkabılarla
kaçan iki şüpheliden birini peşinden ko-
şarak yakalayan, diğerini de mağazadan

çıktığı sırada yumruklayarak etkisiz hale getiren
mağaza çalışanı ölüm tehdidi aldığını söyledi, işi bı-
rakmak zorunda kaldı. Olay, 2 ay önce Sultangazi
Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan
ayakkabı mağazasında meydana geldi. Mağazaya
alışveriş yapmak bahanesiyle giren iki kişi, bir süre
reyonları inceledi. Şüphelilerden biri, bir çift ayak-
kabıyı yanında getirdiği poşete koyduktan sonra
mağazadan çıktı. Mağaza çalışanlarından Mehmet
Akgümüş (25), şüphelinin peşinden koştu. Kısa sü-
rede şüpheliyi yakalayan Akgümüş, çalınan ayakka-
bıyı geri aldı. Akgümüş, bu sırada mağazadan
çıktığını fark ettiği diğer şüpheliyi yumruklayarak et-
kisiz hale getirdi.

Numara istemişler

Yaşanan olaydan sonra şüphelilerin kendisini
ölümle tehdit etmeye başladığını söyleyen Mehmet
Akgümüş, çalıştığı kurumun kendisine sahip çıkma-
masından dolayı işi bırakmak zorunda kaldığını
söyledi. Akgümüş, "Bunlar mağazaya 2-3 defa
daha gelmişlerdi. Ben bunlardan şüphelendiğim
için her geldiklerinde takip ediyordum. Son olarak
mağazanın kapanmasına son iki saat kala gelmiş-
lerdi. Bunlar gelirken sadece hırsızlıkta yapmıyor-
lardı. Mağazada çalışan kadın personellerden
numaralarını istiyorlardı. Arkadaşlarımız da ısrarla
numaralarını vermek istemiyorlardı. Açıkçası biraz
da bundan dolayı sinirlenmiştim. Aslında bunlar
dört kişiler. Bir tanesi ortalığı gözlüyor, ikincisi bir
arkadaşımızı oyalıyor. Bir diğeri de çaldığı ürünleri
mavi poşete koyup kaçıyor. Ben ürünleri çalan kişiyi
izliyordum. Ürünleri alıp koşarak kaçtığında ben de
peşinden koşarak gittim. Daha sonra yakalayıp
ürünleri aldım. Geri geldiğimde kadın çalışma arka-
daşlarımızdan numaralarını isteyen kişinin çıktığını
gördüm. Sinirlenerek ona da yumruk attım. Kame-
raya yansımayan görüntülerde şahıslardan bir baş-
kası bana bıçak çekti ve bana saldırdılar" dedi. 

İşyeri sahip çıkmadı

"Polise haber verdik, geldi, bunları aldı. Ancak ma-
ğaza sorumlumuz şikayetçi olmadığı için serbest bı-
rakıldılar" diyen Akgümüş, "Ancak ben dava açsam
dava açılıyor. Ayakkabı benim ayakkabım mı? değil.
Çalındığı zaman bizden mi kesiliyor? Bizden kesili-
yor. Neden benden gitsin de sizden gitmesin? Siz
niye davacı olmuyorsunuz ve kurum olarak benim
yanımda durmuyorsunuz? Bu olaydan sonra üç
kişi beni ölümle tehdit etmeye başladı. Bunu çalıştı-
ğım firmama söyledim. Ölümle tehdit edildiğim ve
yaşanılan olayın unutulması için 1 ya da 2 hafta
izin istedim. İzin vermediler. Başka bir mağaza şu-
besinde çalışmak için öneri de bulundum. Buna da
olumsuz cevap verdiler. Her gün iş çıkışı arka kapı-
dan beni gönderiyorlardı. Ben de bana çalıştığım
kurum tarafından sahip çıkılmadığı için işten çık-
tım. Kendim bireysel olarak gidip, konu uzar diye
şikayette bulunmadım" dedi. DHA

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik
operasyonda ele geçirilen bilgi ve deliler
doğrultusunda 18 kişiye yönelik düzenlenen

yeni operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlileri, 9 Nisan Cuma günü suç
örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyon düzen-
lendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında elde edi-
len bilgi ve deliller ile yapılan araştırmalar
doğrultusunda, suç örgütünün mağdurlarını korkuta-
rak 8 restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmala-
dıkları belirlendi. Örgüt adına yağmalama
sonucundan elde edilen şirketleri üzerine geçirdiği be-
lirlenen Fikret A. ile birlikte 18 kişiye yönelik bugün
yeni operasyon düzenlendi.  Operasyonda Fikret A.
başta olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Ope-
rasyonda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yaka-
lama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. DHA

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıklarını ileri sürerek
eylem yaptı. Eylem yapan grup, şirket yöneticilerine de tepki gösterdi. Lüks otomobille çekilen görüntüleri
ve yapılan yemek programlarını gösteren mağdurlar, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti

SAS Holding önünde yakla-
şık bir ay önce, şirket yöneti-
cisi Sibel Koçan'ı başından

vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon
300 bin lira bulunan çantanın gasp edil-
mesinin ardından yine şirket yöneticisi
olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşe-
hir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki
dairesinden atlayarak yaşamına son
vermişti. Olayın ardından holding ile il-
gili saadet zinciri iddialarında bulu-
nuldu.

Arabamı sattım

Dün ise yaklaşık 40 kişi holding binası
önünde toplanarak eylem yaptı. Eylem
yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet
Zengin, "Bundan 1 sene önce 200 bin

lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazan-
dırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kaza-
nın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı
sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira
para toplayan bir adamım. Geldim va-
rımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şek-
linde konuştu. Erkan Uzman ise "Ben
de pazarımı sattım, arabamı sattım,
evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500
bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da
bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben
500 bin lira para yatırıyorum, Hazi-
ran'ın 15'inde böyle olaylar oldu. 13 bin
105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muha-
tap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani
olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapa-
cağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşı-
lamıyor" ifadelerini kullandı. DHA

Hırsızlar 
tehdit etti

Sedat Peker’e 
operasyon

SONUNDA İTİRAF ETTİ

Y aklaşık 210 minibüsün şoförü ve
hat sahibi, Sultangazi Arnavut-
köy Yolu Kayabaşı Mevki'nde bir

araya gelerek kontak kapattı. Minibüsle-
rini yol kenarına park eden şoförler, kah-
yalık adı altında zorla kendilerinden para
toplandığını iddia ederek, eylem yapmak
istedi. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe
Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapıla-
nın yanlış bir uygulama olduğunu ve
araçların olay yerinden kaldırılmasını is-
tedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen
Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoför-
leri ikna etmek için dil döktü.

Başkana tepki

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen
Gaziosmanpaşa Arnavutköy Minibüs-
çüler Derneği Asaf Emin Durmuş da
üyelerini ikna etmek istedi. Yapılanın
yasal olmadığını söyleyen Durmuş'a, mi-
nibüs şoförleri tepki gösterdi. Daha
sonra açıklamalarda bulunan, "Kahyalar
olur olmaz yerlerde haklarından daha
fazla ücret talep etmektedirler" dedi.
Asaf Emin Durmuş, kahyalık sistemine
yönelik yasal bir süreç için girişimde bu-
lunmadıklarını, minibüs hat sahiplerinin
bu konuda şikayetçi olması gerektiğini
söyledi. 20 yıldır minibüs şoförlüğü yap-
tığını söyleyen Bilal Aslan, "Hayatımda
böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim.

Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın
derdindeyiz. Ama her adım başında bir
tane kahya var. Her adım başında bizden
para alınıyor. Ben alın terimi sana neden

vereyim? Bu kadar kolay mı? Kahyalık
sistemi yasal değil. Kimin gücü yetiyorsa
önünü kesiyor arabanın parasını alıyor.
Parayı vermediğin zaman pislik yapıyor.

Parayı vermediğin zaman tehdit ediyor,
camını kırıyor ve dövüyorlar" dedi. Yak-
laşık 1 saat eylem yapan minibüsçüler
daha sonra dağıldı. DHA

SAS holding önünde eylem

MİT tarafından yakalanan FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı
örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. İnandı,
FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili de kapsamlı bilgiler verdi.

mİT’İn operasyonu ile Kır-
gızistan’da yakalanan FE-
TÖ’cü Orhan İnandı, 6

Temmuz’da Ankara Emniyet Müdür-
lüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhu-
riyet Savcısı Birol Tufan tarafından
yürütülen soruşturma kapsamında

İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Tem-
muz’a kadar uzatıldığı belirtildi. İnan-
dı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün
tamamlandı. Orhan İnandı’nın firari
örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu
temin ettiği ve örgütün parasını yö-
nettiği belirlenmişti. İnandı’nın FE-

TÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu
olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnan-
dı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı
Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağ-
lantıları, örgütün diğer üyeleri ve faali-
yetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği
ifade edildi. DHA

KAHYA MISINIZ
MAFYA MISINIZ!
Arnavutköy'de minibüsçüler, kahyalık sistemine tepki göstererek eylem yaptı. Eylemde zaman
zaman tansiyon yükseldi. 20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Bilal Aslan, "Haya-
tımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Kimin gücü yetiyorsa önünü kesiyor arabanın
parasını alıyor. Parayı vermediğin zaman tehdit ediyor, camını kırıyor ve dövüyorlar" dedi

Bayrağı yırtıp üzerine bastı
Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtıp
üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınarak
adliyeye sevk edilen İranlı Zohreh Momeni

adlı kadın "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin
egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil
Kordonboyunda meydana geldi. İddiaya göre İran Uy-
ruklu Zohreh Momeni restoranın yanında bulunan

Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.
Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki
gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli
kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Polis
merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Ad-
liyesi’ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni
"Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik
alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Orhan
İnandı 



Yurdumun incisi Ege’deyiz. Ayvalık Di-
kili arasında bir sitede dostlarla soh-
bet ediyoruz. Bulunduğumuz sitede

internet alt yapısı olmadığını söylediklerinde
çok şaşırdım. Yaz boyunca burada oturan ke-
simin, üniversite öğretim üyesi, hakim, dok-
tor ve iş insanlarından oluşan bir kitle
olduğunu söylediklerinde daha da şaşırdım.
Saydıkları iş kollarındaki insanlar, dijital
çağda internete en çok ihtiyaç duyan kesim-
den birileri. Site sakinlerinin gerek şahsi ge-
rekse site yönetimiyle birlikte, bölge
müdürlüğü Edremit’te bulunan Türk Telekom
müdürlüğüne defalarca dilekçe verdikleri
halde şimdilik bir sonuç alamamışlar.

Altın yumurtlayan tavuk kesildi

Ege bölgesinde turizminin merkezinde
olan bir sitede, dijital çağda internet olma-

masına artık şaşırmıyorum. Türk Telekom’un
bu güne kadar ayakta durması bile takdire
şayandır. Hükümetin yaptığı en büyük yanlış
politikalarından birisi de kamu kuruluşlarını
özelleştirmesidir. Ya da gerçek anlamda,
hangi kurumu nasıl özelleştirileceği konu-
sunda tecrübesi olmamasıdır. Kar eden, dev-
let ekonomisine yüksek katkılar sağlayan bir
kurumu özelleştirmenin anlamı nedir? Türk
Telekom özelleştirilmeden önce üst üste 4 yıl
en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen, 2004 yı-
lında 2.2 milyar TL net karı olan, 60 bine
yakın çalışanı bulunan Türkiye’nin en köklü
kurumlarından birisiydi. Ne olduda Türk Te-
lekom özelleştirildi? Hükümet “altın yumurt-
layan tavuğu” neden kesti?

Babalar gibi sattılar

Akp iktidarı ile başlayan, yaptığımız her ti-

ca-
rette zarar ettiğimiz iktidar Arap aşkı yeni or-
taya çıkmamıştı. Ayrıca, günümüzde Kanal
İstanbul’da dahil bir çok kurum ve projeleri-
mizde pay sahibi olan Katarlılarla da sınırlı
değil. Türk Telekom özelleştirilirken de vardı.
Türk Telekom’un Yüzde 55 hissesi 2005 yı-
lında 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri aile-
sine satıldı. O dönemde Maliye Bakanlığının
başında “babalar gibi satarız” diyen Kemal
Unakıtan, Ulaştırma Bakanlığının başında da
her görevin adamı Binali Yıldırım vardı. Ma-
liye bakanı “babalar gibi” satarken ulaştırma
bakanı da satış tutarının yazdığı temsili dev
çeki, televizyonların canlı yayınlarında espriler

patlatarak, kahkahalar atarak gösteriyordu.

Elini kolunu sallayarak gitti

Türk Telekom’u Arap sermayesi devralma-
sına almıştı ama anlaşmaya varılan taksitleri
ödemiyordu. Parası olmadığı gerekçesi ile Türk
Bankalarına başvurdu. 2007 yılında 4.3 mil-
yar dolarlık kredi alarak, borcunu 4 yıl erken
kapatıp hisselerin sahibi oldu. Türk Telekom’un
taşınmazlarını, arsalarını binalarını sattı. Gü-
nümüze kadar ulaşan artan fiyat politikasının
mimarı oldu. Geçmiş tüm borçları tahsil edip
kasasına koydu. Bunları yaparken ne altyapıya
yatırım yaptı ne de geliştirdi. Türk Telekom
satın alındığı günden 2013 yılına kadar 11.4
milyar dolar kar elde etti. Bu karın 6.3 miyar
doları, hisselerin yüzde 55’inin sahibi Hari-
ri’nin kasasına gitti. Türk bankalarından çek-
tiği 4.3 milyar dolar krediyi de ödemedi.
Hisseleri kredi çektiği bankalara bırakarak
elini kolunu sallaya sallaya gitti.

7,5 milyon km fiber 
altyapıyı dağlara mı çektiniz?

Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal.
Medya sektöründen gelen birisi. 20 senenin 
üstünde deneyime ve bilgiye sahiptir. Karınca
kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Enkaz
olarak aldığı Türk Telekom’u bir yerlere 
taşıma gayretinde.

Ümit Önal açıklamalarında; Türkiye'de 7.5
milyon km fiber altyapısı var dese de gerçek
uzunluk 400 bin km. Bir çok ülkeden daha hızlı
internet kullanıyoruz dese de araştırmalar neti-
cesinde 170 ülke arasında 103. sıradayız.

Sn. Ümit Önal’a sorum şu?
7.5 milyon km fiber altyapı çektiğiniz 

bölgeler içinde, bu haftaki köşe yazıma konu
olan Ege turizminin göbeğindeki, Ayvalık’taki
bu site de var mı?

Yoksa 7.5 milyon km fiber altyapıyı 
dağlara mı çektiniz?

Bu bölgelerin altyapı sorununu ne zaman
çözüme kavuşturucaksınız? Sağlıcakla… 

Dijital çağda Türk Telekom
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YENIDEN HAYATA
DONDURUYOR Karalamaya

çalışıyorlar!
OrtadOğu Turizm ve Seyahat Acentaları
Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk
Şişli'de bulunan bir turizm acentasının,
İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında
Biontech aşısı yaptırdığını iddia etti. Hüse-
yin Kırk, söz konusu acentanın İran'da "İs-
tanbul'a gel aşı yaptır" adında bir reklam
kampanyası yaptığını öne sürdü. Acenta
yetkilisi bir kişinin sosyal medya hesabı
üzerinden 'İstanbul'da ikamet ve vatandaş-
lık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı
bilgi için arayın' denilerek yurt dışına ait bir
hat numarası paylaşıldığı görüldü. İddiala-
rın muhatabı acenta sahibi Yashar Talebi,
"Biz acenta olarak böyle bir şey yapmayız.
Yapanları da kınıyoruz. Farklı acentalar her
türlü reklam verebilir. Karalama yapılıyor
olabilir" dedi.

Polis denetim yaptı

OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İstanbul'u
tercih eden İranlılara yalan olan ve onların
hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çık-
mış 'İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılı-
ğında Biontech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a
gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı
oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk
dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı
2 bin 700 TL para alıyor" dedi. 
Hüseyin Kırk, "En vahimi de eğer kalp krizi
geçirebilecek veya sağlık problemi yaşaya-
bilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şe-
kilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek
imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oyna-
nıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı
kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim
bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğ-
neleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadele-
rini kullandı. İddiaların odağındaki seyahat
acentasına, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık
Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı.
Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair
herhangi bir kanıt bulunamadı. 

Böyle bir şey yapmayız

İddiaların muhatabı acenta sahibi Yashar
Talebi, "Tamamen iftira, dün de ekipler geldi,
her yeri aradı, inceledi. Ekiplerde böyle bir
şeyin olmadığına dair karar verdi. Zaten
böyle bir şey olması mümkün değil. Biz
acenta olarak böyle bir şey yapmayız. Yapan-
ları da kınıyoruz. Farklı acentalar her türlü
reklam verebilir. Ancak ben dahil burada bu-
lunan hiçbir kurumsal firmanın böyle bir şey
yapması mümkün değil. İran acentaları gelip
reklam yapabilir. Ben onların ne yaptığını bil-
miyorum. Ben turistlerin otellerini tutup, tur-
lara gönderiyorum. Biz İstanbul'la en çok
yolcu getiren firmalardan biriyiz. Karalama
yapılıyor olabilir" dedi. DHA

Kaya resimleri, minyatür ve tabletlerden yola çıkarak kaybolan çeşitli enstrümanları yeniden hayata kazandıran Luthier
Feridun Obul, “Bugüne kadar ürettiğim enstrümanlar arasında tarihi en eskiye dayanan 14 bin 500 yıllık kam davulu. Bu
enstrümanı Azerbaycan’da Gobustan Kayalıkları’nda dans eden ve davul çalan insan figürlerine bakarak tasarladım" dedi. 

D aha önceden çatı oluk işleri yaptı-
ğını ve 1985 yılında Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nde bir inşaat işi sı-

rasında enstrümanlarla tanıştığını ifade
eden Luthier Feridun Obul (60) hikayesini,
"O dönemde üniversiteye bağlı Etnomüzi-
koloji Merkezi’nde bölüm başkanlığı yapan
Dr. Rahmi Oruç Güvenç Kazakistan’dan
gelen bir müzik grubunun konserine bizi
davet etti. İnşaatı bitirdikten sonra konsere
gittik ve grubun çaldığı müzik beni çok etki-
ledi. Daha önce duymadığım natural ens-
trümanların sesleri çok farklı geldi. Konser
sonrası grup enstrümanları merkeze bıraktı.
Oruç Hoca, ‘Bu enstrümanları yapmayı
bilen yok’ dedi. ‘Bunları yapmakta ne var’
dedim ve 2-3 gün sonra çatı işini bıraktım.
Tezgah kurdum ve enstrümanlara bakarak
üretmeye ve bu işi yapmaya başladım. Bir
yıl sonra ise Ankara Kızılay’da Esin Engin
ile ortak bir sergi açtık. Bu benim ilk sergim
oldu" şeklinde anlattı. 

800 enstrüman tasarladı

Çeşitli kaynaklardan yararlanarak bugüne
kadar 800 civarında farklı enstrüman üretti-
ğini söyleyen Obul, “Kayıp müzik aletlerini
minyatürlerden, kaya resimlerinden ve tab-
letlerden tasarlıyorum. Bugüne kadar üretti-
ğim enstrümanlar arasında tarihi en eskiye
dayanan 14 bin 500 yıllık kam davulu.
Şaman davulu da denilen bu enstrümanı,
Azerbaycan’da Gobustan Kayalıkları’nda
dans eden ve davul çalan insan figürlerine
bakarak tasarladım” dedi. Kaybolmuş çe-
şitli Hitit sazlarını, insan boyutlarına göre
ölçülendirerek tasarladığını belirten Obul,
“Bu kapsamda Hitit Hattuşaş’ın Güneşi
projesini yaptık. Arp, lir, nefir, tambur gibi
enstrümanları bu kaya resimlerinden yola
çıkarak tasarladık” ifadelerini kullandı.

Sümer liri replikası

İngiliz arkeologlar tarafından geçen yüz-
yılda toprak altından çıkarılan 2 adet Sümer
lirinin replikalarını üreten Obul, “Bu repli-
kalar Anadolu’nun ve Avrupa’nın çeşitli
müzelerinde sergileniyor. Yakında yeni bir
proje kapsamında Atatürk Kültür Merke-
zi’nde de sergilenecek. Kazı çalışmaları so-
nucu bulunan Sümerlere ait lirler M. Ö.
3400 yıllarına dayanıyor. Sümerlere ait bu
lirlerin orjinalleri İngiltere’de British Muse-
um’da bulunuyor” dedi. Tasarladığı enstrü-
manların akortlarını da kendisi yapan

luthier (müzik aletleri yapan kişi) Feridun
Obul, bugüne kadar dünyanın farklı coğ-
rafya ve kültürlerine ait birçok enstrüman
ürettiğini söyledi. Obul, “Türkistan bölge-
sine ait bütün sazları yaptık. Anadolu’da ise
Selçuklu ve Osmanlı kültürlerine ait çeşitli
enstrümanlar tasarladık. Avrupa’da, Arabis-
tan coğrafyasında, Endülüs bölgesinde kul-
lanılan ve Amerika’da yerlilerin kullandığı
sazların hepsini yaptık. Şimdilerde yeni bir
projemiz var. Anadolu’da yaşayan halklar;
Sümerler, Hititler, Asurlar’a ait enstrüman-
ları tasarlayacağız” diye konuştu.

At kuyruğu kullanılıyor

“Bir enstrümandan koca bir milletin yaşam
tarzı ve tarihi çıkabiliyor” diyen Obul, ens-
trümanların materyallerinin coğrafyaya

göre farklılık gösterdiğine de değindi. Obul,
“Enstrümanlarda kullanılan malzeme coğ-
rafyaya göre farklılaşıyor ve buna bağlı ola-
rak çıkan ses de farklılaşıyor. Mesela Tuva
bölgesinde çok sert bir iklim olduğu için bu-
rada kayın ağacı, geyik bağırsaklarından
elde edilen teller, at kuyrukları kullanılıyor.
Daha sıcak bölgelerde ise dut ağacı, elma
ağacı, deve derisi ve koyun derisi kullanılı-
yor. Sulak bölgelerde de daha yumuşak ya-
pıdaki ağaçlar ve yayın balığı derisi gibi
çeşitli balık derileri kullanılıyor” ifadelerini
kullandı.

Çeşitli müzelerde sergi

Hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli mü-
zelerde tasarladığı enstrümanlarla yer aldı-
ğını aktaran Obul, “Şu anda en uzak

Amerika’da, Musical Instrument Mu-
seum’da Türkiye bölümünde yaptığımız
sazlar sergileniyor. Avrupa’da İtalya, Al-
manya, Avusturya, Almanya ve Macaris-
tan’da sergileniyor. Anadolu’da ise
Afyon’da Alimoğlu Müzik Müzesi, Kırşe-
hir’de Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Eskişe-
hir’de Anadolu Üniversitesi’ne bağlı
Sazovak Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda
çeşitli enstrümanlar sergileniyor. Yakın za-
manda İstanbul’da 29 Ekim’de açılacak
olan Atatürk Kültür Merkezi’nde Müzik
Müzesi bölümünde sergiye dahil olacağım”
ifadelerini kullandı. DHA

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

KAYBOLAN MÜZİK ENSTRÜMANLARINI TASARLIYOR; 14 BİN 500 YILLIK KAM DAVULU DA VAR

ERTAŞ’TAN 
TEŞEKKÜR
Neşet Ertaş’ın ölmeden önceki
Cemal Reşit Rey’deki son konseri
öncesi kendisini ziyaret ettiğini be-
lirten Obul, “Neşet Ertaş’la daha
önceden tanışıklığımız vardı.
Ortak tanıdığımız bir gazeteci ar-
kadaş ile evime ziyarete geldiler.
Benim ürettiğim bağlamayı çaldı
ve o sazdan çıkan sese inanama-
dım. Sonrasında sohbet ettik. Ev-
deki hemen hemen 400 çeşit sazı
gördükten sonra çok sevindi. Bun-
ları araştırıp yapmanız büyük bir
nimet dedi. Tanıdığım en mütevazi
insanlardan biriydi” diye konuştu.

Tokalaşma devri başladı
KurBan Bayramı öncesi, hayvan
pazarlarında hareketlilik başladı. Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında
geçen yıl pazarlarda "sopalı pazarlık"
yapılırken, normalleşmeyle tekrar el
sıkışmaya dönüldü. Kurban Bayra-
mı'na sayılı günler kala kurban pa-
zarlarında hareketlilik başladı.
Türkiye'nin farklı illerinden getirilen
kurbanlıklar Eyüpsultan'da kurulan
pazarda satışa sunuldu. Geçtiğimiz
yıl koronavirüs tedbirleri kapsa-

mında pazarlarda el sıkışma yerine
sosyal mesafeli "sopalı pazarlık" ya-
pılıyordu. Normalleşmeyle el sıkışma
geleneği geri döndü. Kurbanlık satan
Hüseyin Aslan, "Bizim dinimizde el
sıkışmak var. Tabi ne kadar hijyenik
onu bilemiyoruz. Ancak bu sene biz
eskisi gibi el sıkışıyoruz. Bugün kur-
banlıklar için 800 kilometre yol gel-
dim çubukla el sıkışmak olmaz"
dedi. Kurban satıcısı Ömer Gül,
"Geçen sene pandeminin ilk yılı ol-

duğu için insanlarımız biraz daha
dikkat ediyordu. Ancak insanların
pandemiye alışmasıyla elle toka-
laşma devam ediyor. Pazarlık ve to-
kalaşma kurban pazarının olmazsa
olmazıdır. İnsanlar bu tokalaşmadan
mutluluk duyuyor" diye konuştu. Öte
yandan, yoğunluk yaşanan kurban
pazarlarında büyükbaş hayvan fiyat-
ları 13 bin ile 30 bin lira arasında de-
ğişirken, küçükbaş hayvan ise bin
500 ila 3 bin liradan satılıyor. DHA

Çocuklar sosyalleşiyor
Binlerce vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren
Esenyurt Belediyesi’nin, açtığı Voleybol kursunda, çocuklar hem
spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.
Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün
‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında açtığı Voleybol kursuna katılan

çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağ-
lamanın yanı sıra hem sosyalleşiyor hem de yaz

tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor.
Normalleşme süreciyle birlikte eğitimlerine
başlayan Voleybol kursunda, 7-14 yaş aralı-
ğındaki çocuklara haftanın iki günü uzman
antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Eği-

tim sonunda velilere, çocukların beslenmele-
riyle ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

TARİHİ 
CANLANDIRIYOR



Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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Sivrisinek vızıltısı!

B u ara Çatalca'nın hangi mahallesine gitsem,
en büyük sorun olarak karşıma çıkan "Sivrisi-
nek Saldırıları"

Bu sorun yıllardır var diyebilir miyiz? Açıkçası di-
yemeyiz. Çünkü genelde belli bir zaman dilimi içeri-
sinde bu tür şikayetler ile karşılaşırdık. Bu yıl ne
hikmetse o kadar çok uzun sürdü ki özellikle küçük
çocuklara denk geldiğimde yara olmuş kol ve bacak-
lar ile karşılaşıyorum. 

Bilinmiyor!
Fakat vatandaşın bilmediği bir konu karşımıza 

çıkıyor.
"Mesut Üner Nerede? Çatalca Belediyesi Nerede"

yorumları ile çok sık karşılaşıyorum.
Oysa ki haşereler ve sivrisinek ya da sinekler ile

mücadele noktasında tek yetkili kurum ne yazık ki
İBB. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 5216 Sa-
yılı Büyükşehir Kanununa göre Çatalca Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü kesinlikle bu tür ilaçlamalar
yapamaz. Yaparsa suç işler. Hani Belediye Başkanı
Mesut Üner'e demedim de değil yani "Gerekirse Ça-
talca Belediyesi olarak siz ilaçlayın" diye. Ama suç ol-
duğu için sıkıntı yaşayacakları da aşikar.

Neyse inşallah en kısa sürede sivrisinek vızıltıların-
dan uzak günler yakındır da, biz de deliksiz uykuları-
mıza döneriz.

2500 rakamı büyük bir rakam.
Çatalca Belediyesi Spor Okulları bence rekora ko-

şuyor. Başkan Üner'in göreve geldiği ilk günden bu
yana en çok önem verdiği projesi " Spor Akademisi"
idi. Ve hala bu projenin temellerini atmaya devam
ediyor. Nüfusa oranla baktığımızda daha yüzme kurs-
larının kayıtlarının başlamadığı da düşünülür ise
3000 gibi bir spor okulu öğrencisi bulunacak... Bu
Çatalca'dan ziyade bana göre İstanbul'un 39 ilçesi ra-
kamlarına göre bir rekordur. 

Spora yönlendirilen her çocuk bana göre gelecek
için kazanılmış gençliktir. O sebeple bu anlamda
emeklerine sağlık, elini taşın altına koyan kim varsa. 

İsteyenin bir yüzü...

Vermeyin iki yüzü derler ya hani. Çatalca'da Bele-
diye bütçesi ile yapılanlar bir yana, hükumetçe yapı-
lanlar bir araya geldiğinde Başkan Mesut Üner
herkes tarafından hizmetler konusunda takdir almaya
devam ediyor.

Peki hükumetin hizmetleri ilçemize nasıl geliyor?
Bu hizmetler nasıl projelendiriliyor?

Bunları iyi analiz etmek lazım. Başkan Mesut
Üner ben bu köşeyi yazdığım saatlerde sakatlanmış
olmasına rağmen ( Dağyenice kapalı halı saha teslim
programında bileğinden ayağını sakatlamıştı) İstan-
bul Valiliğinde sırf Kaleiçi Mahallesini restorasyon
noktasında çalışmaları hızlandırarak müthiş bir hale
getirmek açısından hazırladığı projelerini harekete
geçirmek üzere toplantıda... Yani demek istediğim şu
ki, bir belediye başkanı önce istemesini bilecek. Hiz-
meti nereden olur ise istemesini biliyor ise ancak hiz-
met gelir. Düşünsenize bugüne kadar başlayan,
yapımı süren ve biten belediye bütçesi ile olmayan ne
kadar hizmet var ise, onların nasıl geldiğini ve nasıl
istendiğini... İyice bir düşünün ama!

Çatalca'da gencinden yaşlışına, destekçisinden,
muhalefetine varana kadar herkes " Adam Çalışıyor"
diyor. Çalışıyor da...

İşte o en önemli bağlaç! Ek! Da! Neden da! 
Da nedir? Da bağlacını neden cümlelerinin sonuna

koyuyor insanlar... 
Onu da bir dahaki köşede sizlere aktarayım!
Anlatması bir hayli yer kaplayacak. 
Da ne? Da'nın içinde kimler neler var? 
Köşesi hazır ama dediğim gibi bir hayli yer 

kaplayacak. 

B osna Hersek'in doğusundaki Sreb-
renitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan
soykırımın 26'ncı yılı dolayısıyla

Bağcılar’da anma programı düzenlendi.
Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ger-
çekleşen anma etkinliğine aralarında Uluslar
arası Demokratlar Birliği, Sivas Bosna San-
cak Derneği’nin de bulunduğu çok sayıda
sivil toplum kuruluşu destek verdi. Etkinlik
alanına gelen davetliler, soykırımı unutma-
mak ve unutturmamak amacıyla Bağcılar
Meydanı’na kurulan sembolik şehitliği
ziyaret etti.

Onlar uç beylerimiz

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma
programının açılış konuşmasını yapan 22.
dönem AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu,
Srebrenitsa soykırımında yaşanan vahşeti
ayrıntılı şekilde anlatarak gerçeği gözler
önüne serdi. Bosna’ya sahip çımamız gerek-
tiğini söyleyen Kansu, sebeplerini ise şöyle
açıkladı: "Balkanlardaki Müslümanlar var
oldukça biz Türkiye’de rahat oluruz. Onlar
bizim kardeşimiz, uç beylerimiz. O yüzden
sahip çıkmalıyız. Ayrıca insan oldukları için

ve aynı dine mensup olduğumuz için sahip
çıkmalıyız. Öte yandan batı dünyasının ülke-
mizle ilgili bir senaryosu var. 24 Nisan 1915
sözde Ermeni soykırımı. Bu yıl ilk kez
ABD’nin yeni başkanı Biden, dilinin altından
baklayı çıkardı. Hedefleri Türkiye’ye bunu
kabul ettirmek ardından Almanya nasıl İsra-
il’e tazminat ödüyorsa bizi tazminata bağla-
mak. Çünkü Türkiye güçleniyor. 20 senedir
farklı bir iktidar var Recep Tayyip Erdoğan
iktidarı var. Onun için ezmek, yok etmek ve
yıkmak istiyorlar. Onun için onlara sahip çı-
kacağız, unutmayacağız,
unutturmayacağız."

Büyük bir trajedi

Hayatını kaybedenleri rahmetle anan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise
“Bundan 26 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde
insanlığın nasıl soykırıma tabi tutulduğunu
dünya maalesef seyretmişti. İkinci dünya sa-
vaşından sonra yaşanan en büyük insanlık
trajedisi olarak da aynı zamanda tarihe geç-
mişti. Kurucu belediye başkanımız Feyzullah
Kıyıklık ağabeyimizle 1992 yılında Bağcılar
ilçe olduğu andan itibaren Bosna’yla bağla-

rımız daha da güçlenmeye başlamıştı. Her
zamanda ve mekanda Bosnalı kardeşlerimi-
zin yanında olduk. Lojistik ve insani yardım-
ların Bosna’ya ulaştırılmasında Bağcılar
gerçekten büyük önem taşıyordu ve büyük
emek sarf etmiştik. İki ülke arasında ilişkile-
rin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerimiz
bugün de devam ediyor” dedi.

Bu etkinlikler önemli 

Çocukluğunun savaşta bombalar altında
geçtiğini söyleyen Uluslar arası Demokratlar
Birliği Bosna Hersek Başkanı Emine Secero-
viç Kaslı da "1995 yılında savaşın sonlarında
Türkiye’ye mülteci olarak geldim ve şu anda
35 yaşındayım. Bu kadar yıl geçmesine rağ-
men şehrimden hala tabutları uğurluyoruz.
Ne yazık ki binden fazla insanımız Srebre-
nitsa’da hala kayıp. Daha kaç yıl o tabutları
uğurlayacağız bilmiyoruz. Bu soykırımı işle-
yenler bunu inkar ediyorlar. O tabutların boş
olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden bu et-
kinlikler önemli. Çünkü oradaki insanlar ne
yaşadıysa sadece Müslüman olduğu için ya-
şadı. Bu yüzden bu hepimizin meselesi” diye
konuştu. 

Srebrenitsa Soykırımı’nda
hayatını kaybeden 8 bin 372
Müslüman Boşnak, Bağcılar
Belediyesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen bir törenle anıldı.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ise “Bundan
26 yıl önce Avrupa’nın
göbeğinde insanlığın nasıl
soykırıma tabi tutulduğunu
dünya maalesef seyretmişti.
İkinci dünya savaşından
sonra yaşanan en büyük
insanlık trajedisi olarak da
aynı zamanda tarihe 
geçti" dedi

SOYKIRIMI BUTUN 
DUNYA SEYRETTI

Konuşmalardan sonra soykırımı anla-
tan belgesel izlendi. Ardından meydan-
daki herkesin iştirakiyle şehitler için
toplu dua edildi. Anma etkinliğine; Bağ-
cılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal
Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük,
Sivas Bosna Sancak Dernek Başkanı
Erol Sevim, önceki dönem Cumhurbaş-
kanı danışmanı Davut Nuriler, siyasi
parti temsilcileri, Türkiye’de okuyan
Bosna Hersekli öğrenciler, Bağcılarlı iz-
ciler ve vatandaşlar da katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN 
TOPLU DUA

iSPARK’tan 
bisiklet okulu
İSPARK tarafından İstanbul’da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu açıldı. Kursa ilk günden
beri yoğun talep olduğunu belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, en yoğun başvurunun ise 30 yaş üstü
ve yaşlı kesim tarafından yapıldığını söyledi. Kursa katılan 70 yaşındaki Erdoğan Yıldız ise “En son 20 yıl
önce bisiklet kullanabiliyordum. Buraya bisiklet kullanmayı yeniden öğrenmek için geldim" diye konuştu

İSPARK’ın akıllı bisiklet
uygulaması olan İSBİKE
tarafından İstanbul’da her

yaş grubuna ücretsiz ders veren bisik-
let okulu açıldı. 15 Haziran’da başla-
yıp Eylül sonuna kadar devam
edeceği ifade edilen okulda hem üc-
retsiz hem de sıfırdan başlayan bisik-
let eğitimi veriliyor. Bisiklet sürmeyi
öğrenmek isteyen herkesi kursa davet
eden İSPARK Genel Müdürü Murat
Çakır, “Kursumuza en çok yetişkinler
başvurdu. Başvuruların yüzde 60’ı 30
yaş üstünden oldu. Bence bunun ne-
denlerinden biri pandemi etkisiyle in-
sanların doğa ile iç içe olmak istemesi
diğeri ise kursumuzun ücretsiz olma-
sıdır” açıklamasında bulundu.

Öğrenmenin yaşı yok

Bisiklet kursuna katılan 67 yaşındaki
Çiğdem Karacaoğlu, “Bu yaşıma
kadar hiç bisiklete binmedim.
Annem, korktuğu için beni hiç bisik-
lete bindirmedi. Ama bu yaşıma
kadar bisiklet sürmek aklımın köşe-
sinde hep vardı. Bu bana 67 yaşında
nasip oldu. Heyecanlıyım, mutluyum
ve iddialıyım. Sağladıkları ücretsiz
kurs için İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne de teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitmenlerinin çok iyi olduğunu be-

lirten Karacaoğlu sözlerine şunları da
ekledi: "Bütün sakarlığıma ve düşme-
lerime rağmen sabırla bisiklet sür-
meyi bana öğretiyorlar. Şu anda
bisiklet sürebilmeye de başladım. Ön-
ceki halime göre çok daha iyiyim. Bu-
radan insanlara sesleniyorum.
Herkes öğrensin. İsterse binmesinler
ama yine de öğrensinler. Çünkü öğ-
renmenin yaşı yok."

Tekrar öğreniyorum

En son küçüklüğünde bisiklet sürdü-
ğünü belirten 63 yaşındaki Fatma
Mukadder Emirosmanoğlu, kursu
öğrenince arkadaşını da hemen ya-
nına alıp birlikte kayıt
yaptırdıklarını söyledi.
Bisiklet sürmeyi öğre-
nip yeşilliklerde özgür-
lüğünün tadını
çıkaracağını ifade eden
Emirosmanoğlu, “Bi-
siklet, yüzme gibi vücu-
dun her bölgesini ve
kasını çalıştırıyor.
Bütün vücuduna ege-
men. Ama sen de bisik-
lete egemen olunca
özgürlüğün tadını çı-
kartıyorsun, her yere gi-
debiliyorsun. Canınız

ne istiyorsa onu o an yapın. Ben; 58
yaşında tiyatroya başladım, 50 ya-
şında üniversite sınavına girip kaza-
nıp iki yıllık üniversite bitirdim. Şimdi
de 63 yaşındayım bisiklet sürmeyi
tekrar öğreniyorum” şeklinde ko-
nuştu. Bisikleti artık sürekli kullan-
mak istediğini belirten Erdoğan
Yıldız şunları söyledi: "70 yaşında-
yım. Kursla yine yeniden bisiklet sü-
rebilmeye başladım. Bisiklet sürmek
hem özgürlük hem de çevreye fayda-
dır. Resmen, 20 yıl önceki halim gibi
hissediyorum. Bu da müthiş bir şey.
Benim yaşımdakilere sesleniyorum,
herkes bu kursa katılsın." DHA

KüçüKçeKmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi’nin, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları
Günü’nde Kızılay'a kan bağışında bulunma-

sıyla başlayan farkındalık adımına, belediye personelin-
den de destek geldi. Küçükçekmece Belediyesi personeli,
Kızılay’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak ama-
cıyla Küçükçekmece Belediyesi önünde kurulan çadırda
kan bağışında bulundu.

Her insan kan vermeli

Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen gönüllü kan
bağışı organizasyonu kapsamında Küçükçekmece Bele-
diye Başkanlığı Binası yanı tören alanında Kızılay Çadırı
kuruldu. ‘Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun’
sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında perso-
nel ve alandan geçen vatandaşlar kan bağışında bu-
lundu. Gönüllü bağışta bulunan Küçükçekmece
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Şener,
“3. kez kan bağışında bulunuyorum. Bir hayatı kurtar-
manın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.
Sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğini düşünüyo-
rum” dedi.

Kampanyaya

ÖNEMLI
DESTEK

Soykırım unutulmadı
Yugoslavya iç savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te Sırp
ordusunun, Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı,
çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı
katledilişinin 26’ncı yılı için Kartal Meydanı Srebrenitsa
Anıtının yanında anma töreni gerçekleştirildi.

AnAdolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yar-
dımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Bele-
diyesi’nin birlikte hazırladığı program

kapsamında 11 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da Kar-
tal Meydanı'nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı
Anıtı’na çelenk konuldu, etrafına karanfiller bırakıldı.
Anma törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, İstanbul Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdoğan Erden, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Bosna Hersek Büyükel-
çisi Adis Alagiç ve İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu
katıldı.

Unutturmayacağız

Srebrenitsa katliamının yıldönümü için Kartal’da bir
araya geldiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, “Böyle katliam ve soykırımların bir daha ya-
şanmaması için yapılanları unutmayacağız ve
unutturmayacağız. Acımız dün gibi taze. Avrupa’nın
gözü önünde, bu katliamın yaşanması yüreklerimizde
hala kara bir leke olarak duruyor” dedi. 
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konuyla ilgili İRÜ'den yapılan açıklamada
Havacılık Yönetiminin son 10 yılın gözde bö-
lümlerinden olduğu belirterek Havacılık Yö-

netimi Programı ile Sivil Havacılık sektörünün nitelikli
personel ihtiyacını karşılayan, geleceğin yöneticilerini ye-
tiştirdiklerinin altı çizildi. Öğrenci adaylarının gelecekle-
rini ve kariyerlerini şekillendirmede Havacılık
Yönetiminin önemine dikkat çekilen açıklamada,
İRÜ'nün sektörle iç içe olma odaklı eğitimiyle tüm öğ-
renci adaylarına havacılık ile ilgili önemli kariyer fırsatı
sunduğunun altı çizildi.

Fırsat yakalanıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Mü-
dürü Serap DAŞ konuyla ilgili şunları söyledi;
"Üniversitemizin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi Havacılık Yönetimi Programında eğitim gören öğ-
rencilerimiz, havacılık sektörünün farklı alanlarında
tecrübe sahibi akademisyenlerden ders almanın ayrıcalı-
ğını yaşayarak havacılık camiasına adım atma fırsatını
yakalıyorlar. Öğrencilerimiz, eğitim programları kapsa-
mında sektörün her alanından üst düzey yöneticiler,
kaptan pilotlarla bir araya gelirken, sektörün ihtiyaç
duyduğu iş gücüne hakim akademisyenlerimiz den ders
alarak havacılık sektörünün içinde hangi yolda ilerlemek
istediklerine karar veriyorlar. Eğitim modelimizle ve öğ-
rencilerimize sunduğumuz olanaklarla Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri,
Uçak Teknolojisi Programlarımız  ve Türkiye’nin üniver-
site bünyesindeki ilk Uçuş Akademisi olan RumeliSEM
Uçuş Okulu ile sivil havacılığın nitelikli personel ihtiya-
cına katkı sunan üniversitemiz, geçen yıl öğrenci kabu-
lüne başladığımız Havacılık Yönetimi Lisans
Programımızla da Sivil Havacılık Sektörünün her nok-
tasında Rumelili gençlerinin yer bulması için çalışmala-
rına devam ediyor."

Olmazsa olmaz nitelikler

Havacılık Yönetimi lisans bölümünün içeriği ile ilgili de-
taylı bilgi veren Daş, “Öğrencilerimizi sektöre mesleki
anlamda tam donanımla hazırlamamızın yanında, ente-
lektüel bir birikime de sahip olmalarını hedeflemekteyiz.
Havacılık Yönetimi bünyesinde yer alan akademisyenle-
rimizin her biri sektörün farklı birimlerinde yıllarca çalış-
mış, yöneticilik yapmış isimler olunca öğrencilerimize
hem teorik bilgiyi en şekilde anlatıp hem de iyi bir hava-
cılık personelinde olmazsa olmaz nitelikleri kazandırıyo-
ruz. Havacılık Yönetimi öğrencilerinin müfredatlarında
yer alan yoğun İngilizce programlarının yanında ‘Kari-
yer İngilizcesi’ dersleri ve yine isterlerse devam edebile-
cekleri İngilizce hazırlık sınıfı, havacılıkta emniyetten
güvenliğe, finanstan muhasebeye, havaalanı işletmecili-
ğinden, insan faktörlerine, yer hizmetlerinden, havayo-
lunda tedarik zincir yönetimine kadar aldıkları dersler ile
hem sektörde talep gören hem de işletme alanına hakim
mezunlar veriyoruz. Bu yıl havacılık programları öğren-
cilerimiz için Uçuş Akademimiz tarafından ücretsiz
PPL Teorik Eğitimi fırsatı sunuyoruz ve öğrencilerimizin
donanımlarını artırırken her zaman hayatımızda yer ala-
cak olan havacılık sektörüne de gençlerimizi teşvik
etmek istiyoruz” diye konuştu. DHA

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)'in istatistik raporuna
ilişkin rakamlar şöyle sıralandı:

“İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı
Mayıs ayında bir önceki aya göre 216
bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi,
istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile
yüzde 43,8 oldu. İş gücü 2021 yılı Mayıs
ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi
azalarak 32 milyon 81 bin kişi, iş gücüne
katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile
yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş
grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik
oranı bir önceki aya göre 2 puanlık aza-
lışla yüzde 24,0, istihdam oranı 0,1 pu-
anlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş
grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir
önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde
41,9 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü önde

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı
bir önceki aya göre tarım sektöründe 312
bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi
azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi,
hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım,
yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat,
yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer
aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, po-
tansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl
iş gücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde
27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam
ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3
iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bü-

tünleşik oranı yüzde 21,7 olarak 
gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 12,4 

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına
göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,4 oldu.
İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına
göre 250 bin kişi artarak 3 milyon 942
bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam

oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8
puan artarak yüzde 43,8 oldu. İstihdam
edilenlerin sayısı 2 milyon 246 bin kişi
artarak 27 milyon 841 bin kişi oldu. İş
gücüne katılma oranı bir önceki yılın
aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde
50,0 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 mil-
yon 496 bin kişi artarak 31 milyon 783
bin kişi olarak gerçekleşti. Mayıs ayında

sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olma-
dan çalışanların toplam çalışanlar için-
deki payını gösteren kayıt dışı
çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı
ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 27,9
olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde
kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki
yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak
yüzde 15,6 oldu.

Ücretsiz 
teorik eğitim
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ), İktisadi
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde
eğitim veren Havacılık Yönetimi bölümü ile 
ilgili yaptığı açıklamada ilgili bölümde sektö-
rün yöneticilerinin yetiştirildiği belirtildi

T ürkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle,
Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde iş insanları ve ihracatçılarla bir
araya gelerek, temaslarda bulundu. Ga-
ziantep’in Türkiye’nin uluslararası are-
nadaki yüz akı şehirlerden olduğunu
söyleyen Gülle, kentin bu yıl sonunda
ihracatta rekor kıracağını vurguladı.
Bölge insanın azminin ve İpek Yolu üze-
rinde olmasının kenti başarılı kıldığını
belirten Gülle, “Gaziantep, Türkiye’de
en çok ihracat yapan il sıralamasında

5’incidir. Çok önemli bir potansiyeli ya-
kaladı ve böyle gidiyor. İhracata katı-
lımda ve pazar bulmakta büyük bir
cesaret var. Eğitimler, seminerler,
KOBİ’lerin desteklenmesi gibi birçok
hizmeti veriyoruz ve karşılığını ihracat
olarak alıyoruz. Bölge devletin teşvikle-
rini iyi değerlendiriyor, yatırımcı, giri-
şimci ve ihracatçı sayısı da oldukça
yüksek” diye konuştu.

193 ülkeye ihracat 

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği

(GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fi-
kret Kileci ise 193 ülkeye ihracat yapıldı-
ğına dikkat çekerek, “Pandemi özellikle
bizim bölgemizde pozitif bir etki yarattı.
Ürün, sektör ve pazar çeşitliliğimizin
artmasına ciddi destek sağladı. Lüks tü-
ketim ürünlerinin ihracatı düşerken tek-
nik tekstil, temel gıda maddeleri, kişisel
koruyucu ekipmanlar alanında önemli
mesafe kat ettik. Önemli kazanımları-
mız oldu ve bütün dünyaya bu ürünleri
satar hale geldik. Burada önemli olan,
başarıyı devam ettirmektir” ifadelerini

kullandı. Pandemiye rağmen 2021 yılı-
nın ilk 6 ayında ihracatta önemli artışlar
olduğunu aktaran Kileci, “Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden 2021’in ilk altı
ayında 5,5 milyar dolarlık ihracat ger-
çekleştirildi. Gaziantep’in ihracatı da 5
milyar doların üzerine çıktı. GAİB’in yıl
sonu ihracat hedefi 12 milyar, Gazian-
tep’in ise 10 milyar dolardır. Şu andaki
rakamlar hedeflerimizi tutturacağımızı
hatta geçeceğimizi söylüyor. Bölge ola-
rak sürekli üretmeye ve satmaya devam
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜİK, Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265
bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. 

İşsizlik oranı 0,6 puan azaldı

Türkiye ihracatında yüzde 5’i
geçen payıyla, ülke ekonomi-

sine önemli girdi sağlayan Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde

2021’in ilk altı ayında 5,5 
milyar dolarlık ihracat gerçek-

leştirildi. Türkite İhracatçılar
Meclis Başkanı (TİM) İsmail

Gülle Gaziantep'in Türkiye'de
en çok ihracat yapan il 

sıralamasında 5. olduğunu
söyleyerek “Gaziantep ihra-

catta Türkiye'nin yüz akı” dedi. 

IHRACATTA 
YUZ AKIMIZ

Maliyetler yüzde 40 arttı 
TÜİK'in açıkladığı 2021 yılı

Mayıs İnşaat Maliyet Endeksi
verilerine göre, inşaat maliyet

endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında
bir önceki aya göre yüzde 4,41,

bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 39,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2021 yılı Mayıs İnşaat Maliyet Endeksi
verisini açıkladı. Buna göre, inşaat mali-

yet endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya
göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 39,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme en-
deksi yüzde 6,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,03
azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre mal-
zeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde
19,97 arttı.

Yıllık yüzde 40 arttı 

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre
yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
39,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi
yüzde 6,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme en-
deksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 arttı.
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Ordu Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nce “Hizmet ne-
deniyle güveni kötüye kullanmak” suçundan hakkında
arama kaydı bulunan Ordu'da bi hastanede yönetici ol-
duğu belirlenen C.Ş. (41) Fethiye'de yakalandı. C.Ş. ifa-
desinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına
alınan C.Ş.  Fethiye Adliyesi’ne sevk edilecek.

Kaftancıoğlu'ndan açıklama 

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesa-
bından açıklama yapan Kaftancı-
oğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Basında yer alan C.Ş haberleri
hakkında (Ağabeyim Can Şahin’le
karıştırılmaması ricasıyla) Kendisi-
nin biyolojik olarak kardeşim ol-
duğu doğrudur ancak annesinin
babasının ve ailesinin yüzünü yere
düşürdüğü andan itibaren ve iyi ni-
yetle kendisine uzanan elleri de gör-
mezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır
hiçbir irtibatımız yoktur. Basında geçen olayla ilgili ise;
ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için başkalarının
güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntü-
sünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç
varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir.”

adalet ve Kalkınma Partisi tarafından meclise getirilen yeni
torba yasa teklifinin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu ile TBMM Genel Kurulu’nda ele alınarak yasalaşması
bekleniyor.  Torba yasa ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’un 25. Maddesi’ne eklenecek düzenlemeye
göre, Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile, soruşturma ra-
portörleri ve daire başkanları, görevden ayrıldıkları tarih itiba-
riyle iki yıl boyunca görevde bulundukları son iki yıl içinde
yürüttükleri soruşturma veya inceleme konusu sektörlerde
faaliyet gösteren firmalarda çalışamayacak.

İki yıl çalışma yasağı 

Kanunun gerekçesinde, Rekabet Kurumu’nun tarafsızlığına
yönelebilecek olası tereddütleri gidermek ve soruşturma es-
nasında teşebbüslerden elde edilen hassas bilgilerin aynı sek-
törde faaliyet gösteren rakiplerin lehine veya aleyhine
kullanılmasını engellemek amacıyla kurul başkan ve üyeleri-
nin görevden ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle yasakla-
nacağı belirtildi. Aynı şekilde raportör olarak görevlendirilen
meslek personelinin ve bu personelin gözetiminden sorumlu
daire başkanları ile yardımcılarının iki yıl boyunca soruş-
turma yaptığı sektörlerde çalışmasının yasaklanması öngö-
rüldü.

Olaylı transfer 

Yasal düzenlemenin geçtiğimiz aylarda özel sektörün Re-
kabet Kurumu’ndan yaptığı tartışmalı transferin ardından
gelmesi dikkat çekti. Rekabet Kurumu'nda 2. Denetim ve
Uygulama Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hatice
Yavuz geçtiğimiz Mart ayında Trendyol'un üst düzey yöne-
ticiliğine transfer olmuştu. Rekabeti ihlal soruşturması ge-
çiren Trendyol, 4054 sayılı Rekabet Kanununun
öngor̈dügü̆ süreç uyarınca sorusţurmanın son safhasın-
daki sözlü savunmasını Mart ayında yapmış, tam bu sı-
rada şirket, Rekabet Kurumunun Denetimden sorumlu
Daire Basķanı Hatice Yavuz’u transfer etmişti.

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, Tunceli ziyaretine Pertek il-
çesi ile başladı. Akşener, oturduğu

çay bahçesinde bir gazetecinin; Cum-
hurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıç-
daroğlu'nun ‘ittifak belirler' şeklindeki
açıklamasını hatırlatarak, kendisinin bu
konudaki yorumunu sorması üzerine şu
cevabı verdi: “Birincisi Sayın Kılıçda-
roğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkı-
dır, elbette saygı duyulması gereken bir
durum. Ben CHP'nin Genel Başka-
nı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına
dair böyle bir tutumunun olmasını say-
gıyla karşılarım. Burada bir başka parti-
nin genel başkanı olarak söz söyleme
hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla
o konuda bir yorum yapmamız son de-
rece ayıp olur. Ben kendimle ilgili konu-
şabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı
adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur
İttifakı’nın adayı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan. Aday ilan eden kimdir? Sayın
Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli
olarak Millet İttifakı’nın adayı kimdir
konusu çok merak ediliyor.Siz basın

mensupları da haklı olarak çok merak
ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki,
bu. Millet İttifakı kaç kişiden oluşuyor?
İki kişiden?” 

Büyükşehirleri kazandık

31 Mart Yerel Seçimlerinde çizilen stra-
tejik seçim sürecinden örnek veren Ak-
şener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak
yaptık bunun neticesinde biz İstanbul,
Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık.
Bu belediye başkanları kimindi? Elbette
CHP'nin belediye başkan adaylarıdır.
Millet İttifakı’nı kurduğumuz için aynı
zamanda Millet İttifakı’nın da adayları-
dır. Tekrar söylüyorum CHP'nin aday
gösterdiği bizim de destek gösterdiği-
miz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki
belediye başkanımızın anket şirketleri
tarafından düzenli olarak onların isim-
lerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kı-
lıçdaroğlu ve benim de o arada
sorulduğumuzu gördük.Bütün bu res-
min içinde hepinize çok merak ettiğiniz
için ben çıktım  ve bir şey söyledim

dedim ki: Biz bu ucube sistemden Sayın
Erdoğan meselesi değil, bu partili cum-
hurbaşkanlığı sandalyesine kim otu-
rursa otursun aynı bu gelinen nokta
gibi olur.”

Telaşı anlayabilmiş değilim

Akşener, şuan her şeyin erken oldu-
ğunu, hangi partiyle nasıl bir ittifak içe-
risine girecekleri yol haritasının belli
olmadığını söyledi. İttifaklarının her ne
olursa olsun partili cumhurbaşkanını
ortadan kaldırmaya yönelik olacağını
da söyleyen Akşener, “İyileştirilmiş,
güçlendirilmiş parlamenter sisteme ge-
çişin yolu cumhurbaşkanlığını kazan-
maktır. Bunun yolunda ‘Türkiye'nin
önünü tıkayacak bir şahıs olmayaca-
ğım’ dedim. Biz 24 Haziran'da CHP,
İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat
Parti olarak gittik ama 31 Mart'a sadece
CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet it-
tifakı nasıl olacak, biliyor muyuz?
Hayır. Kimler dahil olacak, biliyor
muyuz? Hayır. Sadece bilinen iki parti
var, 31 Mart'ı başarmışız. 31 Mart

önemli bir projedir. İstanbul ve Anka-
ra'nın alınamaz denilen iki şehrin alın-
dığı bir projedir. Şimdi ne var? Millet
İttifakı kaç partiden oluşacak, onu bili-
yor muyuz? Ben İYİ Parti Genel Baş-
kanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı
anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek
Partisi ve Deva Partisi'nin Genel Baş-
kanları aday mıdır değil midir ben bil-
miyorum, sonra belediye başkanlarımız
aday olacak mı bilmiyoruz” dedi. 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Taka-
vor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 3 ki-
şidden 2'si çalan müzik eşliğinde karşılıklı
oynadı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler
tepki toplarken olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına
alındı.

Çelik'ten kınama mesajı 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kili-
sesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini
mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan
davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Ta-
kavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz.
Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlık-
tır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini me-
kanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi
provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık
adına mahkum ediyoruz" dedi.

Mabedlere dokunulmaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kadıköy Surp
Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din
ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, doku-
nulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde
hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi
bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir"

mesajını paylaştı.Asla müsahade etmeyizAK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bizim me-
deniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren
davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve
kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif
ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gere-
keni süratle yapacağına inancım tamdır” dedi.Gözal-
tına alındılarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise
“Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla
ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Bey-
efendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kili-
seye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da
İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk
süreci devam ediyor.' ifadelerini kullandı. Öte yandan
olayla ilgili açıklama yapan Patrik II. Sahak, 'Vuku
bulan nahoş olayı kınıyorum” dedi. Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da “Kadıköy Surp Taka-
vor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kını-
yorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı
vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve
kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum
asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu. İstan-
bul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üze-
rine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit
edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis
merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U., Ö. F.A. ve
O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. dün
Muğla Fethiye’de gözaltına alındı. Konuyla
ilgili sosyal medya hesabından açıklama
yapan Kaftancıoğlu, "Ailesinin güvenini kö-
tüye kullanmış birisi için, başkalarının gü-
venini kötüye kullanmamıştır diyememenin
üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı

Kiliseye büyük saygısızlık!
Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin
kapısına çıkıp dans eden şahısların gö-
rüntüsü infial yarattı. İbadet mekanına
yapılan saygısızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına
alınırken, Cumhurbaşkanlığı ve kabine
üyeleri başta olmak üzere, olaya ilişkin
çok sayıda kınama açıklaması geldi

KIM ADAY OLACAK 
DAHA BELLI DEGIL!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Lideri  Kılıçda-
roğlu'nun ‘ittifak belirler' açıklamasını yorumladı ve “Henüz Millet İttifakı'nda kaç kişi aday olacak
belli değil” açıklamasını yaptı. Akşener, Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağını söyle-
yerek asıl amaçlarının partili cumhurbaşkanlı sistemini ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı 

Kardeşi
gözaltında

Transfer yasağı gündemde
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SES SİSTEMİ MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/379650
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. 

NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SES SİSTEMİ MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF 40 KALEMDEN OLUŞAN SES SİSTEMİ VE 

DİĞER MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MUTEAKİP İŞE 

BAŞALANILACAK OLUP ÜRÜNLER 30 GÜN 
İÇERİSİNDE TESLİM ALINACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN 
İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1413161)

SES SİSTEMİ MALZEMESİ ALIMI
TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜİ Yİ Parti Büyükçek-

mece İlçe Başkan-
lığı’nın düzenlediği

Halk Buluşması etkinliği-
nin konuğu İYİ Parti İs-
tanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu ve İstanbul Mil-
letvekili Yavuz Ağıralioğlu
oldu. Pandemi koşulları

nedeniyle açık havada yapılan etkin-
liğe İyi Partililer katıldı. Büyükçek-
mece anfi Tiyatro Alanında yapılan
söyleşinin moderatörlüğünü İstan-
bul Gazeteciler Derneği Başkanı ve
Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Mehmet Mert üstlendi. Mert, prog-
ramın açılışında, “İl Başkanı Bur-
han Karatosun 'bize objektif biri
lazım' dedi ve programı sunmamı
istedi. Seve seve kabul ettim. Müsa-
denizle şimdi onları biraz sıkıştıra-
cağım” diye konuştu. 

Türkü söyleyerek alacağız 

Etkinlikte konuşan Yavuz Ağırali-
oğlu bir gün önce İl Başkanı Buğra
Kavuncu ile birlikte başka bir prog-
ramda türkü söylediklerini belirtti ve
“Dün türkü söyleyerek, bugün de
sizlerle böyle güzel bir yaz gününde
bir araya gelerek hayallerimizi bir-
likte dillendireceğiz. Memleketi
türkü söyleyerek alacağız” dedi.
Ağıralioğlu, “Siz burada arka kısım-
ların boş kaldığına bakmayın. Mey-
danları, statları dolduracağız.
Meydan meydan alacağız memle-
keti. Kalbimle burdayım ve kabinizle
burdanız biliyorum. Biz türkü söy-
lerken de memleket adına hasbıhal
ederken de çay sohbeti etrafında
halkalanırken de birinin derdine der-

man olurken de bir dünya sorumlu-
luğunu heceliyoruz. Biz bu meml-
keti türkü söylerek teslim alacağız.
Türkülerimizin bizim ruhumuzda
bıraktığı izleri sürerek, Türkçe'nin
varlığına dair izleri sürerek, türküler-
den yüreğimize damlatttığımız ümi-
dimizin, heyecanımızın,
iddialarımızın siyasi sorumluluğu
üzerine cümleler kuracağız. Daha
sözümüz bitmedi diyenlerin, daha
son sözümüzü söylemedik diyen bi-
reylerin meydanlarıdır buralar. Bu-
radakiler Doğu Türkistan sınırından
Viyana'ya kadar olan hattı görecek.
Ben de burdan orayı göreceğim.
Çok beylik bir laf vardır: Dünyada
bir Türk varsa her zaman umut var-
dır” dedi. 

Kıvam tutuyoruz

“Ülke yönetimine yeniden akord
yapmamız gerek” diyen Ağıralioğlu
İyi Parti'nin bu anlayışla yola çıktı-
ğını ve başarılı olabilirlerse bunun
Türk Milletine bir can suyu olaca-
ğını vurguladı. Ağıralioğlu iktidarın
şımarık bir hal aldığını da söyleyerek
AK Parti hükümetinin siyasi uslu-
bunu eleştirdi. Ağıralioğlu, “Bizler
başarabilirsek elimize geçirdiğimiz
her türlü imkan, hissesine hicran
düşmüş her mazlumun yüreğine
ümitttir. O yüzden doğru yürüdüğü-
müzü, doğru mayalandığımızı,
doğru kıvam tuttuğumuzu düşünü-
yorum. Eksikelerimiz var doğrudur.
20 yıldır devletin imkanlarını elinde
kendi tapulu malı gibi gören bir si-
yasi üslupsuzlukla karşı karşıyayız.
İlk defa devlet yönetimi bu tarz bir
üslubu icra ediyor. İlk defa böyle bir

üslubu iş dünyasını, bürokrasiyi, ba-
sını, eğitimi, toplum tecrübe ediyor.
İYİ Parti'den önce Türk siyaseti Ak
Parti'nin 'ceketimizi koysak kazanı-
rız' şımarıklığındaydı. O kadar seçim
gördüler o kadar gelibiyet kazandı-
lar ki, demokraside denetimsizlik,
rekabetsizliğe döndü. İstanbul ve
Ankara'yı kaybettiler. Benzer şıma-
rıklığı muhalefette yapsa o da kay-
beder. Kırklareli'ni kaybetti mesela”
açıklamasını yaptı. 

Onlar gibi olmayacağız

“Seçmenin idaresini gözden çıkardı-
nız mı, sözlerinizi unuttunuz mu bu
size geri döner. Hürmetle yürümek
zorundasınız” tavsiyesinde bulunan
Yavuz Ağıralioğlu, “Millete vediği-
miz sözü unutmaktan korkacağız.
Onlar gibi olmaktan korkacağız.
Yolun başında bismillah diyip yolun
sonunda kibire, şatafata, lükse tes-
lim olmaktan korkacağız. Bizden
sonra siyaset yapma ihtiyacı duy-
mayacak bir ülke kuralım. Tek duam
bu. Böyle bir ideale alın teri döküyo-
ruz. Memleket için bir hikaye oluş-
turuyoruz” ifadelerini kullandı.
Partililerine küçük kavga ve idealle-
rin peşinde koşmamalarını da tav-
siye eden Ağıralioğlu, İyi Parti'nin
bir mesuliyet kadrosu olduğunu ha-
tırlattı. Ağıralioğlu, tarihin arkaların-
dan tebessümle bahsedeceğini ve en
büyük duasının da ülkede siyaset
yapma gereği duymayan nesiller ye-
tişmesinin olduğunu ifade etti.
Program, Moderatör Mehmet
Mert'in ve vatandaşlardan gelen so-
rulara cevap verilmesinin ardından
sona erdi. 

CANIMIZI ORTAYA
KOYDUK
EtKİnlİKtE konuşan İYİ Parti 
İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu, “Partinizle iftihar edin”
vurgusunu yaptı. Kavuncu, “Si-
yasi sahnede strateji önemli ama
ondan önce yürek, heyecan, mo-
tivasyon önemli. Bir hikaye yaz-
dık. Bu sizin hikayeniz, buna
sahip çıkın. Bu çok kıymetli bir
hikaye. Çünkü biz buraya canı-
mızı koyduk. Geleceğimizi, çolu-
ğumuzun çocuğumuzun vaktini
koyduk. İnşallah heyecanımızı

kaybetmeyiz. Yoldan çıkıp çıkma-
mayı birilerinin iyi niyetine bıra-
kamayız. Devlet mekanizması
ciddidir. Biz doğduk ve sancılı bir
doğum oldu. Ergenlik dönemimizi
de zor atlattık. Haksızlığa, iftiraya
uğradık. Şimdi olgunluk döne-
mine girdik mi bilmiyorum ama
biz artık kim olduğumuzu değil
ne olduğumuzu anlatmaya başla-
dık. Proje ortaya koymaya başla-
dık. Bu bizim için çok kıymetli”
diye konuştu. 

Onur ve gurur
DUYUYORUM
İyi Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı
Burhan Karatosun da etkinliğe katı-
lan vatandaşlara teşekkür derek
şunları söyledi: “Hepiniz hoş geldi-
niz. İyi ki geldiniz. Sizlerin sayesinde
bu heyecanı yaşıyoruz. Sadece par-

timizin değil, tüm milletimizin vekili
SayınYavuz Ağıralioğlu ve İstanbul
Sancak Beyimiz, İl Başkanımız
Buğra Kavuncu'yu ilçemizde ağırla-
maktan onur ve gurur duyuyorum.
Hepimize teşekkür ediyorum.”

ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN
ONLAR GIBI
SIMARMAYIN

MÜGE
CESUR
ÖZMEN 

ÖZEL
HABER

İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Halk Buluşması'na katılan İstanbul Milletvekili
Yavuz Ağıralioğlu hem iktidarı eleştirdi hem de AK Parti'yi örnek gösterdi. Ağıralioğlu, “Onlar gibi
şımarmayın. Onlar gibi olmaktan korkun” mesajını verdi. Milletvekili Ağıralioğlu, İYİ Parti olarak, 
doğru mayalanıp kıvam tuttuklarını, iktidar olmaları durumunda mazlumlar umut olacaklarını söyledi

ONLAR GIBI
SIMARMAYIN

KURBAN Bayramı'na sa-
yılı günler kala, pazar-
larda satışlar devam

ediyor. Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsul-
tan'da bulunan pazar yerine giderek,
kurban satıcılarına sahte para, do-

landırıcılık ve tırnakçılık yöntemle-
riyle ilgili uyarılarda bulundu. Sahte
para ile gerçek paranın nasıl ayırt
edileceğini anlatan polisler, tırnakçı-
lık yöntemini de uygulamalı olarak
gösterdi. Polisler, nakit para ile ilgili
de uyarıda bulundu. Ekipler pazar

yerine, üze-
rinde 'Bay-
ramda
Dolandırıcı
Kurbanı Olmayın' yazan afişler ya-
pıştırdı. 

Parayı hesabınıza yatırın

Yaptıkları bilgilendirmelerle ilgili
bilgi veren polis memuru, "Öncelikle
dövizle alışveriş yapmanızı istemiyo-
ruz. Geceleri dikkat etmenizde
fayda. Çadırınızda ya da üzerinizde
parayı bulundurmayın. Parayı ya bir
bankaya ya da bir hesaba yatırın.
Paraya dokununca kalitesine dikkat
edin. Paralarda kabartma noktaları
vardır, onlara dikkat edin” uyarısını
yaptı. 

POLiSTEN UYARI
Toplum Destekli 

Polis Ekipleri kurban
pazarlarında satıcılarla

konuşarak, dolandırıcılık
konularında uyarılarda

bulundu
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ZAYİ
Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden

aldığım Tasdiknamemi kaybettim.Hükümsüzdür. 
Soner BORAN 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere
verdiği desteklerin bir benzerini,

küçük ölçekli balıkçılar için başlattı.
“Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme
Desteği Dağıtım Programı”, İBB Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla
hayata geçti. Piri Mehmetpaşa Mahal-
lesi’ndeki Silivri Balıkçılar Barınağı’nda
gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı,
Balıkçılar Kooperatifleri Birlik Başkanı
Erdoğan Kartal yaptı. Bugünün balıkçılar
açısından tarihi bir gün olduğuna dikkat
çeken Kartal, balığın azaldığı dönemlerde
fakirleşmenin de başladığına vurgu yaptı.
Bu anlamda kendilerine destekte bulunan
İBB’ye teşekkürlerini sunan Kartal, balık-
çılığın meslek olarak tanınmasına yönelik
adımların atılması yönündeki taleplerini
dile getirdi.

Muşamba vesaire yok

Balıkçılar Kooperatifleri Birlik Başkan
Yardımcısı Barış Köksalan da İma-
moğlu’na, “Getirdiğiniz bu kutuların
içinde sadece boya, muşamba vesaire
yok. Bu kutuların içinde hem pandemiden
hem de müsilajdan mağdur olmuş balık-
çıların, o kırılmış umutlarının bir nebze
tedavi edilmesi için bize umut getirdiniz
Başkanım. Bu bağlamda biz size çok te-
şekkür ediyoruz. Yani umut her şeyden
daha değerlidir. O boyalardan, o alınabi-
lenlerden daha değerlidir. İstanbul'a geldi-
ğinizde de zaten umutla gelmiştiniz;
şimdi bize o umutları belki de kutuların
içine koyarak getirdiniz. Devlet dediğiniz
kuruluşları, en karamsar olduğunuz za-
manda yanınızda gördüğünüzde anlarsı-
nız. Biz, bir karamsarlık duygusu
içerisindeydik İstanbul'un balıkçıları ola-
rak. Ümit ediyorum bu karamsarlığın da
bu projelerle daha fazla kalkacağına ina-
nıyorum” sözleriyle seslendi. 

Katkı sunacağız

“Bugün balıkçılarımıza bir moral, bir
umut, bir katkı sunmak için buradayız”
diyen İmamoğlu, “Gücümüz oldukça, her
hususta zor anlarında vatandaşımıza, es-
nafa, farklı meslek gruplarına katkı sun-
mada, kendimizi mutlak mesul kabul
ediyoruz. ‘Mutlaka bir şey yapmalıyız’ di-
yerek masaya oturuyor ve kararlar oluştu-
ruyoruz. Bu kararlar neticesinde
dokunuyoruz” ifadelerini kullandı. Zorlu
pandemi sürecinde öncelikli olarak sağlık
çalışanlarına katkı sunduklarını aktaran
İmamoğlu, “Şu anda başka gruplara yar-
dımcı olmalıyız. Bu kavramlar üzerinden
popülizme, yaranmaya ya da fırsatçılığa

hiç gerek yok. Böyle davranmak gerekir.
Bu bağlamda bugün de balıkçılarımızın
yanındayız” dedi.

Sebep biz değiliz!

Marmara Denizi’ndeki müsilaj meselesiyle
birlikte balıkçılar için yeni bir zorluk konu-
sunun ortaya çıktığını aktaran İmamoğlu,
İstanbul’un geçmişten bugüne yapılan ya-
tırımlarla ileri biyolojik arıtma konusunda
iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti.
Yüzde 60’lardaki ileri biyolojik arıtma ora-

nını yüzde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini
belirten İmamoğlu, İSKİ’de yapılmasını is-
tedikleri zammı engelleyen muhalefete,
“Şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapı-
lan zam yüzde 50’ye yaklaştı. İSKİ olarak
bütçemizin neredeyse yüzde yirmisini elek-
trik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200
milyonu aşan elektrik faturası var İSKİ'nin.
Şunu bilelim değerli vatandaşlarım: Zam
meselesinin kaynağı belediyeler değildir.
Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Be-
lediyesi’dir. Zammın kaynağı, hükümettir;

ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2;
4’tür. Müsilaj temizliği konusunda etkin rol
üstlenen İSKİ’nin Silivri'de de Tuzla'da da
Sultanbeyli'de de Beylikdüzü'nde de çalıştı-
ğına dikkat çeken İmamoğlu, “Çalışmaya
da devam edecek; sorumluluğu. Ama ‘Su
zammı yaptırmıyoruz…’ Yani çok komik.
Bir gün mesela manşet malum medyada:
‘Su zammı yaptırmıyoruz İSKİ'ye.’ Alkış.
Ama 1 gün sonra yüzde 15 elektrik zam-
mında tık yok! Bu bizim halkımızın aldatı-
lacağı bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

ZAMMIN NEDENI
HUKUMETTIR!
Müsilajdan zarar gören küçük ölçekli balıkçılıklar için başlatılan destek programında konuşan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP grubu tarafından reddedilen İSKİ zammına ilişkin,
"Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediye-
si’dir. Zammın kaynağı, hükümettir; ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2; 4’tür" dedi. 

beylİkdüzü Belediyesi Kül-
tür İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan Gürpınar Piri Reis

Parkı’nda uçurtma şenliği düzenlendi.
Çocukların eğitmenler eşliğinde uçurtma
yapmayı öğrendikleri atölyede, farklı
renk ve desenlerin yer aldığı görsellerden
istediklerini seçen çocuklar, ebeveynleri
ile adım adım uçurtmalarını yaptılar.
Müdürlük tarafından kurulan atölyede
kesme ve yapıştırma işlemlerinin ardın-
dan yapılan uçurtmalar gökyüzünü ren-
klendirdi. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında gerçekleşen etkinliğe; Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, belediye meclis üyeleri,
birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Çocuklar için boyama ve masal
atölyeleri, cep sahnelerde konserler ve
çeşitli etkinlikler gün boyunca devam
etti. Etkinlik kapsamında ayrıca 7’den

70’e tüm vatandaşların kitaba ulaşabil-
mesi için alanda hazır bulunan Gezici
Kütüphane de hizmet verdi.

Umut ocağız

Beylikdüzü’nde etkinliklerin yaz boyunca
her noktada devam edeceğini belirten
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, "Evlatlarımızla birlikte
bugün güzel bir etkinlik düzenledik. Va-
tandaşlarımız Gürpınar’ın çok kıymetli
bir yerinde, yeşil bir alanda bir araya
geldi. Buradaki uçurtma atölyelerimizde
çocuklara ‘Uçurtma nasıl yapılır?’ onu
öğretiyoruz. Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak pandeminin etkisinden dolayı evde
sıkılan vatandaşlarımıza bir nebze olsun
nefes aldırmak istiyoruz. Tüm tedbirleri
alarak açık alanlarda pandemi koşulla-
rına da uygun etkinlikler düzenliyoruz.
Vatandaşlar burada özgürce nefes alıyor.

Biz hep “Beylikdüzü İstanbul’a nefes
olacak” demiştik. İstanbul’a nefes olduk
ve yarınlara da umut olmaya devam
edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen bütün
arkadaşlarıma ve buraya gelen, enerjisini
bizlerle paylaşan bütün komşularımıza

da teşekkür ederim. Çok ciddi bir katılı-
mın olduğunu gördük. İnsanlar sıkılmış,
açık alanları ve nefes almayı özlemişler.
İnşallah yaz boyunca her noktada etkin-
likler düzenlemeye devam edeceğiz" 
ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ZAM ELEŞTİRİLERİNE ELEŞTİRİLİ CEVAP

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, 2 deniz 1 boğaza
sahip İstanbul’un balıkçılıktan yeterince
faydalanamadığını belirtti. "Onun için,
bugün burada hem Başkanımıza hem de
kıymetli ekibine bu yapmış oldukları
belki pahada küçük ama anlamda büyük
destek için ben, kendilerine Silivri halkı
adına, Silivri Balıkçılar Kooperatifimiz
ve üyeleri adına şükranlarımı sunuyo-

rum" diyen Yılmaz, kendilerinin de ilçe
belediyesi olarak ellerinden gelen desteği
vereceklerinin altını çizdi. Marmara De-
nizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorununda
devletin tüm kurumlarının sorumluluğu
bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz,
“Marmara Denizi’ndeki evsel ve endüs-
triyel atığın yüzde yüzde 60’ı İstanbul
kaynaklı. Yani; İBB’nin, bizlerin, ilçe be-
lediyelerinin de Marmara Denizi'ni

temiz tutma, çevreyi temiz tutma gibi bir
sorumluluğumuz var. Hükümetle bera-
ber İBB’nin burada lokomotif gücü üst-
lenmesi gerekiyor. İzmit Büyükşehir
Belediyesi'nin lo-
komotif gücü üst-
lenmesi gerekiyor
ki çocuklarımıza
miras değil, biz-
lere miras değil
emanet olan bu
denizleri koruya-
bilelim” dedi.

SORUMLULUK HEPİMİZİN

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde, Gürpınar Sahili’ni
dolduran yüzlerce çocuk, uçurtma ve boyama atölyelerinde kendi uçurtmalarını yaparak gönüllerince eğlendi.
Şenliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu

İstanbul'da artan sivrisinek sorununa
tepki gösteren AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'yi
eleştirerek "İşinizi ciddiye alın. Bir
hıfzıssıhha meselesidir" dedi

Uçurtmalar gökyüzünde

İşinizi ciddiye alın!

Sağlıkçılardan
ücret alınıyor

İstanbul'da son günlerde artan
sivrisinekler, vatandaşlara zor gün-
ler yaşattı. Özellikle sulak alan-

larda artan sivrisinekler, vatandaşları geceleri
uyutmadı, çocukların ise vücudunda yaralar
meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ise konuyla ilgili vatandaşlara SMS gön-
dererek, "Değerli İstanbullular, belediyemiz,
göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle
mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve
saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisi-
nekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bar-
dak suda çevreyi
rahatsız edecek kadar
sivrisinek üreyebil-
mektedir. Sivrisinek-
lerle hep birlikte
mücadele edelim"
uyarısını yaptı. 

İBB'yi eleştirdi

AK Parti İstanbul İl
Başkanlığının Twitter
hesabından yaptığı
paylaşımda Ocak
2021'de düzenlenen
İBB Meclis Toplantı-
sı'nda AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinka-
ya'nın sivrisinek meselesi hakkında
uyarılarının yer aldığı videoyu da alıntılayan
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye
yönetimini eleştirdi. Kabaktepe paylaşı-
mında, "Bir tweet ile müsilajı temizleyen
CHP'li İBB bir kısa mesajla da sivrisinekleri
temizlemeyi hedefliyor. Sivrisineklerle müca-
delede neden geç kaldınız? İstanbullunun
yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi cid-
diye alın. Bir hıfzıssıhha meselesidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik

Göksu, İBB meclis toplantısı öncesinde gün-
demdeki konulara ilişkin Yenikapı Dr. Mimar
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi basın
toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında ko-
nuşan Göksu, "Sağlık çalışanlarının pandemi
döneminde bütün yükümüzü çekti. Sağlık çalı-
şanlarını bir teşekkürün ifadesi olarak İspark-
larda araçlarınızı bedava park edin. 1 Temmuz
2021 tarihine kadar alınmış bir karardı. İBB is-
tese bu kararı devam ettirebilirdi. Hukuk komis-
yonu olarak bu olayın devam etme kararını
almıştı. Ancak İBB sağlık personelinden oto-
park ücreti almaya başladı. Çarşamba günü ka-
rarı geçireceğiz. 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık
2021’e kadar İspark’tan ücretsiz yararlanabile-
ceksiniz" dedi. 

İBB satışı iptal etmiş

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun geçenlerde İstanbullu vatandaş-
lara müjde olarak duyurduğu Merter’deki
‘Kamu Hizmet Alanı’ 1994 yılında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başka-
nıyken yapıldı" diyen Göksu, "Hukuki açıdan
kentsel hizmet alanı görevi yapan 'ticari ünite
yapılamaz' denilen bir bina, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından müzayede ile satışa çı-
karıldı. Ne hikmetse müzayedeye bir kişi
katılarak 46 bin 200 metre kapalı alanı olan
yaklaşık 5 bin metre arazisi olan 12 bin iş yerine
hizmet eden bu alanı 147 milyona satın aldı.
Kentsel hizmet alanı niçin alınır? Otopark ala-
nını bir büyükşehir belediyesi neden satar? Bu
alanı satmaya nasıl cesaret ettiniz? Satılan bi-
nanın bugünkü maliyeti 450 milyon TL’dir. İs-
tanbullu bir vatandaş olarak soruyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi otoparkı niçin
satar? Neden açık ihaleye çıkılmadı? Devletin il-
gili birimlerini göreve davet ediyoruz. Bu ko-
nuda bir haftadır büyük mücadele veriyoruz.
Gelen bilgi doğruysa İBB satışı iptal etmiş" ifa-
delerini kullandı. DHA

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili
ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik
Göksu, “İBB sağlık personelinden
otopark ücreti almaya başladı” dedi.
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15 Temmuz'un 5'inci yıl dönü-
münde 15 Temmuz şehitlerini
anmak adına Kadın ve Demok-

rasi Derneği (KADEM), 'BİZ 81'İZ' proje-
sini başlattı. Proje kapsamında 15
Temmuz'u yaşayanlar ve şehit yakınları
www.biz81iz.com adresine duygu ve düşün-
celerini anlatan videolarını yükledi. 1 yıl
içerisinde toplam 5 binin üzerinde video
toplandı. Toplanan videolar Hafıza 15 Tem-
muz Müzesi'nde düzenlenen programda
katılımcılara izletildi. Programa KADEM
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardım-
cısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Tem-

muz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç,
şehit yakınları ve gaziler katıldı. KADEM
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardım-
cısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, programa
başlamadan önce Hafıza 15 Temmuz Mü-
zesi'ni gezdi. Program 15 Temmuz şehitleri
anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile
başladı.

5 bine yakın video
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sa-
liha Okur Gümrükçüoğlu, "15 Temmuz sa-
dece Ankara ve İstanbul'dan ibaret değil.
81 ilde çok farklı hikayeler olduğunun far-

kındayız. Bu hikayeleri kayda almak iste-
dik. Çünkü gerçekten bir şeyleri unutuyo-
ruz. Bu proje sayesinde 81 ilden 5 bine
yakın video geldi. Bu videolar çok amatör
ancak çok kıymetli. Bugün ise burada o çok
kıymetli arşivi 15 Temmuz Derneği'ne dev-
rediyoruz" dedi.

O zinciri kopardık
KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Er-
doğan Bayraktar ise "15 Temmuz, darbeler
tarihinde milli iradeyle engellenen ilk
darbe girişimidir. Sokağa inen halk bu ce-
sareti nereden bulmuştu. Elbette Çanakka-
le'den, Milli Mücadele'den, yere düşmemiş

bayraktan, şehitlerin dipdiri ruhundan bul-
muştu. İstiklal Marşı bir marşın sözlerinden
öte milletimizin karakterine tutulmuş bir
aynadır. Eskimeyecek bir bağımsızlık bel-
gesidir. Öyle ki İstiklal Marşı 'korkma di-
yordu' korkmadık. 'Sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak' diyordu inandık. 'Hangi
çılgın bana zincire vuracakmış şaşarım' di-
yordu. O zinciri kopardık. 'Siper et gövdeni'
diyordu, siper ettik. 'Hakkıdır, Hakk'a
tapan milletimin istiklal' diyordu. O hakkı
aldık. Geçen bu beş sene içinde 15 Tem-
muz'un unutulmaması, bu büyük travmanın
tarih sayfalarına adeta kazınması için çok
çalıştık" dedi. 

TÜRK MİLLETİ 
BERTARAF ETTİ
15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe giri-
şimi, Türk Milleti'nin direnişiyle bertaraf edildi. Hain darbe giri-
şiminin üzerinden 4 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit olduğu,
2196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar ha-
fızalardaki tazeliğini koruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halis-
demir'in yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya çıktı ve
darbe girişimi durduruldu. Ordu içinde yuvalanan bir FETÖ
grubu, 15 Temmuz 2016’da Türk savaş uçakları, tankları ve heli-
kopterlerini kullanarak darbe girişiminde bulundu. Saldırılar,
doğrudan silahsız masum insanları öldürmeyi hedef aldı. Sokak-
larda darbeye karşı protesto gösterisi düzenleyen halkın üzerin-
den tanklar geçti. FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı, TBMM'yi,
emniyet ve kamu binalarını bombaladı. Ankara ve İstanbul’da
darbeye karşı sokağa çıkan halka savaş uçakları ve helikopter-
lerle ateş açıldı. Örgüt üyeleri, aynı zamanda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast düzenlemeye çalıştı. 

SAHITLER KONUSTU
Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM), 15 Temmuz darbe 
girişiminin 5'inci yıl dönümünde
özel bir programla 15 Temmuz
şehitlerini andı. KADEM, 15
Temmuz'u yaşayanların ve şehit
yakınlarının duygu ve düşünce-
lerini anlatan video oluşturdu

15 TEMMUZ’U 
DUYMAYAN 
KALMASIN!

KADEM Başkan Yardımcısı Sü-
meyye Erdoğan Bayraktar,
"KADEM olarak bu konuda top-
lumsal hafızanın canlılığına
büyük önem veriyoruz. Çünkü in-
sanoğlu unutur veya belli bir
süre sonra geçmişi farklı şekil-
lerde hatırlayabilir" dedi. "O yüz-
den geçmişi canlı tutmak,
hafızamızın bulanıklaşmasını
önlemek için titiz davranmalı-
yız" diyen Bayraktar, "O geceki
hain saldırı bizim demokrasi-
mize ve milli irademize olduğu
kadar bugüne dek dünyadaki
gerçekleşmiş tüm özgürlük
karşıtı zeminini oluşturan zih-
niyetin bir devamıdır. 15 Tem-
muz'u duymayan kalmasın.
Henüz anlatılmamış hikâye
gün yüzüne çıksın. 81 ili-
mizde aynı anda yaşadığımız
o zifiri karanlık gecenin,
nasıl aydınlığa kavuştuğu-
nun kaydını tutmak istedik.
Çocuklarımızın büyüdükle-
rinde hangi bedellerin tek-
rar tekrar ödendiğini
görmeleri açısından bu vi-
deonun büyük bir katkı ol-
duğunu düşünüyorum"
ifadelerini kulandı. 

TARİH
SAYFALARINA
KAZINMASI
İÇİN ÇOK
ÇALIŞTIK
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Yıllarca komünist sistemin uygulandığı Küba'da dün Havana'dan Santiago'ya tarihin en büyük hükümet
karşıtı gösterisi gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından beri en kötü ekonomik krizi yaşayan
Küba'da Devlet Başkanı Diaz-Canel istifaya çağrılırken göstericilere ağır silahlı polisler müdahale etti

C orona virüsü sebebiyle turizmi sek-
teye uğrayan Küba’da ekonomik
kriz, açlık ve yoksulluk birleşince

dün tarihin en büyük protesto gösterisi ger-
çekleşti.  Halk Havana’dan Santiago’ya ül-
kenin birçok noktasında, hükümet karşıtı
yürüyüş gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından beri tarihin en büyük ekono-
mik krizini yaşayan ve corona virüsü salgını-
nın da hızla yayıldığı Küba’da temel
ihtiyaçlara erişim de zorlaşınca halk sokak-
lara döküldü.  Binlerce gösterici Havana’da
Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i istifaya
çağırırken, Küba bayrakları sallayanlar
“Fidel” sloganları attı. Göstericileri özel ekip
cipleri ve ağır silahlı polisler takip etti. Gös-
tericiler dağıldıktan sonra bile polisin şe-
hirde kuş uçurtmaması uluslararası basının
gündemine oturdu.

ABD'den mesajı 

Dün televizyona çıkarak açıklamalar yapan
Diaz-Canel, gösterilerin arkasında ABD ol-
duğunu söylerken, “Birçok gösterici
ABD’nin yönettiği sosyal medya kampan-
yalarından etkilendi ve meydanlara çıkan

çok sayıda paralı asker vardı. Provokasyon
tolere edilmeyecektir” dedi. Diaz-Canel,
halkın bu tür provokasyonlara karşı gelme-
sini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gö-
revli Julie Chung da konuyla ilgili bir
açıklama yaptı. Chung, “Yaşanan arbede
derin bir endişe yarattı. Biz Küba halkının
barışçıl bir şekilde eylem yapma hakkı oldu-
ğuna inanıyoruz ve Küba halkının yanında-
yız” dedi. Reuters haber ajansı, ise
Havana’daki gösterilerde çok sayıda sivil

polisin onlarca göstericiyi gözaltına aldığını
aktardı. Polisin göstericilere vurduğu olay-
larda biber gazı sıkıldı. Öte yandan ABD
merkezli haber ajansı Associated Press’in
gazetecisinin de polis müdahalesine uğra-
dığı kaydedildi.

Elektrik bile yok 

11 milyon insanın yaşadığı Küba’da son yıl-
larda ekonomik krizin yayılması ile birlikte
çok sayıda gösteri düzenlenmeye başlan-

mıştı. Fakat önceki gün yaşanan ve birçok
şehirde görülen gösteriler 1994 yılından beri
en büyük çaplı gösteri olarak kayıtlara geçti.
Gösterilerin Havana sınırındaki Artemisa
bölgesinde başladığı da belirtildi. Reuters’a
konuşan Kübalı Claris Ramirez, “Ben
yemek almak için şehir merkezine gittiğimde
çok sayıda insanın protesto yaptığını gör-
düm. İnsanlar elektrik kesintisi, gıda ve ilaç-
lara erişim olmamasını protesto ediyordu”
dedi.

KOMUNIST KUBA 
SOKAGA DOKULDU

Yasemin’den 
kötü haber!
Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de kaçırılan
Türk kızı Yasemin Uyar'ın cesedi, ormanlık
bir alanda bulundu. Tüyler ürperten cinayeti
eski sevgilisinin işlediği anlaşıldı

new Jersey'de polis,  tüm cep tele-
fonlarına geçtiği 'kaçırma uyarısı' ile
milyonlarca Amerikalının takibe al-

dığı Türk anne Yasemin Uyar'ın (24) eski sevgi-
lisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü
ortaya çıktı. Tennessee'de ormanlık bir alanda
gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un sorgusu
sürüyor. 

Yatağın altına saklanmış

Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar Cumartesi
gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu
doğrularken, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian
ise babasının yanında bulundu. Karen Uyar,
alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un, bir eczanede
kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini,
pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha
önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bit-
mediğini açıkladı. Cinayetten 3 ay kadar önce,
yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine
giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlen-
mek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yata-
ğın altına saklandığı öğrenildi. 

Hindistan’da 
ilginç karar 
Çin'in ardından dünyanın en kalabalık
ülkesi olan Hindistan'da nüfus artış hızını
yavaşlatmak için bir yasa tasarısı gündeme
geldi. 220 milyon kişinin yaşadığı Uttar
Pradesh'te, "Üç çocuğu olan çiftler 
memurluk başvurusu yapamayacak" 
tasarısı tartışma yarattı.

1,3 milyar nüfusa sahip Hindis-
tan’ın en kalabalık eyaletlerinden
Uttar Pradesh’te dikkat çekici bir yasa

tasarısı gündeme geldi. 220 milyondan fazla in-
sanın yaşadığı Uttar Pradesh eyaletinde, üç ço-
cuğu olan çiftlerin devlet bünyesindeki işlere ve
memuriyete başvuru yapamayacağı açıklandı.
Eyalet genelindeki yeni doğum oranlarını azalt-
mak için böyle bir tasarının geliştirildiği belirtilir-
ken, yasa tasarısında üç çocuğu olanlara maaş
zammı yapılmasının önüne geçilmesi, yerel se-
çimlerde aday olamayacağı ve vergi indirimin-
den faydalanamayacağı da kayıtlara geçti.

Kaynaklar baskı altında

Öte yandan yasa tasarısında bir çocuk sahibi ol-
duktan sonra vasektomi yaptıran erkeklerin ço-
cuklarının 20 yaşına kadar ücretsiz sağlık
hizmeti alabileceği belirtildi. Aynı yasa tasarı-
sında iki çocuğu olanlara da bazı ayrıcalıklar
sağlanacağı aktarıldı. Tasarıyı açıklayan Justica
AN Mittal, “Kaynaklarımız, nüfusun artışı sebe-
biyle zaten zorlanıyordu. İstihdam, gıda ve tıbbi
altyapı baskı altında” dedi.

Özellikle son iki yılda tarihinin en büyük
ekonomik krizini yaşayan Küba’da hükü-
met ABD’nin uyguladığı yaptırımları ve
pandemiyi suçluyor. Öte yandan muhalif-
ler ise Sovyetler tarzı tek parti sistemini
ve yönetimin beceriksizliğini eleştiriyor.
Yaptırımlar, yönetimdeki zaaflar ve pan-
demi, turizme ket vururken, ülkeye ya-
bancı yatırımı da kesildi. Üretim ve tarım

için gıda ve yakıt alımı da yavaşlayan ül-
kede ekonomi geçen yıl yüzde 10.9 geri-
ledi. Ülkede Haziran’a kadar olan sürede
ise yüzde 2 azalma meydana geldi. 11.2
milyonluk ülkenin 1.7 milyonu çift doz aşı
olan ve yaklaşık 3 milyonu da en az 1 doz
aşı olan Küba’da Delta varyantının yayıl-
masıyla birlikte vaka sayısı da artmaya
başladı. 

KÜBA’DA NELER OLUYOR?

Yasak işe yaramadı!
Merkezi Belçika’da bulunan ve PKK’ya verdiği destekle bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi’nin (KCDK-E),
Almanya’nın Bergisch-Gladbach kentinde planladığı toplantı, Köln polisi tarafından yasaklanmıştı. Yasağa rağmen
Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinden Köln’e gelen yaklaşık 300 kişi, Köln’ün Deutz semtinde Alman polisini protesto etti.

Köln Polisi tarafından
Cuma günü toplantıları iptal
edilen ve PKK’ya verdiği des-

tekle bilinen KCDK-E yanlıları, Köln'ün
Deutz Tren Garı önünde Alman polisini
protesto etti. Alman polisinin geniş tak-
viye kuvvetleri ile Deutz semtinde yoğun
güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Yakla-
şık 300 kadar protestocu, geçen aylarda
kırmızı bültenle aranan ve Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getiri-
len teröristlerin afişleri önünde saygı du-
ruşunda bulundu.

Müsade etmeyeceğiz

Köln Polis Teşkilatı'ndan Michael Esser,
Cuma günü basına yaptığı açıklamada
Avrupa genelinde KCDK-E’nin üst
düzey 200 yetkilisinin katılacağı bir top-
lantı planını öğrendiklerini ifade ede-
rek"Yasaklı örgütün Avrupa çapında üst
düzey yöneticilerinin bir araya geleceği
bir buluşmadan haberdar olduk ve buna
müsaade etmeyeceğiz”demişti. 
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K ent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluşmala-
rının odak noktası olan Kadıköy’de, pandemi
nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları,

Kadıköy’ün farklı noktalarında başlayan etkinliklerle
yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.
Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda baş-
lattığı Kalamış Yaz Festivali ve Özgürlük Parkı’nda baş-
lattığı Çocuk Tiyatro Festivali pandemiden sıkılanlara
moral oluyor.  Bir birinden keyifli konserler, film göste-
rimleri ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapan sahne-
ler sanatçı ve sanatseverleri buluşturmaya devam 
ediyor.

Duru'ya çiçek takdimi

Kadıköy Belediyesi’nin 3 Temmuz’da Kalamış Atatürk
Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali’nde sinema
gösterimleri ve konserler sanatseverlerin yoğun ilgisini
çekiyor. Festivalin 10 Temmuz Cumartesi günkü konuğu
müzik dünyasının duayen isimlerinden Nükhet Duru
oldu. Nükhet Duru, “Bir tatlı huzur almaya ve vermeye
Kalamış’a geldik.” dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şer-
dil Dara Odabaşı, Duru’yu kulisinde ziyaret etti ve çiçek
takdim etti. 30 Ağustos’a kadar sürecek festivalin spor

etabında ise her Pazartesi saat 18.00 – 20.30 saatleri ara-
sında uzman antrenörler eşliğinde zumba, fitness ve
cycling olacak.

Son 3 gün

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl okulların yaz tatiline gir-
mesiyle birlikte düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 1
Temmuz Perşembe günü Selamiçeşme Özgürlük Par-
kı’nda başladı. Daha çok sanatçının, daha çok oyununu
sergileyebilmesi için kısa sürede yapımı tamamlanan
Tepe Sahne’de sergilenen çocuk oyunları 15 Temmuz’da
Pat Atölye’nin “Kırmızı’nın Hayali” adlı oyunuyla kapa-
nışını yapacak. Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfa-
sında yer alan oyunların ücretsiz biletleri Caddebostan
Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya
Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişele-
rinden 14.30 – 18.30 saatleri arasında alınabilir.

Özgürlük Parkı’nda tiyatro

Kadıköy Belediyesi, pandemi sürecinde zor dönemler
geçiren sanatçılara desteğini sürdürüyor. Tüm teknik alt-
yapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenli-
ğine kadar her yönüyle hazırlanmış sahneler tiyatro
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12 HücceTi
çöpte bulmuş
Kadıköy'de, polisin operasyon düzenlediği
sahafın sahibi L.S. ele geçirilen Osmanlı
arşivlerinin kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni 
Kastamonu'da çöpte bulduğunu 25 yıl
boyunca muhafaza ettiğini iddia etti

cumhurBaşKanlığı'nın ihbarı üze-
rine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suç-
larıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki
işyerine operasyon düzenledi.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu
sahaf dükkanında ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgele-
rin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli
Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara
ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıl-
dığı bildirildi. 

Satmadım sakladım

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamo-
nu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri
sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl bo-
yunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yet-
kililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir
bilgi vermedi. Eserlerin önemli ve değerli tarihi
belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar
verdiğini belirtti.  L.S., emniyetteki ifadesi alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. 

KALAMIS’TA
BIR TATLI HUZUR

İstanbul’un cazibe 
merkezlerinden biri olan
Kadıköy’de 1 Temmuz’da
başlayan Kalamış Yaz
Festivali devam ediyor.
Festivalin 10 Temmuz
Cumartesi günkü konuğu
müzik dünyasının duayen
isimlerinden Nükhet Duru
oldu. Festival 30 Ağustos'a
kadar devam edecek. 

Bilecik'in Bahçelievler 
Mahallesi'ndeki 9 bin
yıllık kalıntıların
bulunduğu kazı alanında
8 bin 500 yıl öncesine 
ait kemik bir müzik aleti
gün yüzüne çıkarıldı.

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

8 bin 500 yıllık 

müzik
aleti

anadolu'nun 8 bin
500 yıllık ilk müzik aleti
Bilecik'te bulundu.

Yakın zamanda Bilecik Arkeoloji
Müzesi'nde sergilenmeye başlaya-
cak kemik objenin, Anadolu’nun
bilenen ilk müzik enstrümanı ola-
bileceği belirtiliyor. Mahallede ya-
şayan bir kişinin, boş arazide
gördüğü seramik parçalarını Ar-
keoloji Müzesine bildirmesi so-
nucu önceki yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince
imzalanan protokol kapsamında,
Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlü-
ğü'nün desteğiyle bölgede baş-
latılan kazı çalışmaları
sürüyor. Kazılarda, 9 bin
yıl öncesine ait olduğu
tespit edilen 11 insan
iskeleti, siyez buğ-
dayı, gernik buğ-
dayı, ekmeklik
ve makarnalık
buğday,
arpa,

mercimek ile karaburçak gibi
tohum kalıntıları bulundu. 

Üflemeli bir çalgı 

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı
tanımlamayla flüt ya da düdük de-
nebilecek objenin bir tarafında iki,
diğer tarafında ise bir tane, çapları
1 santimetreden daha küçük delik-
ler bulunduğunu belirtti.
Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir ta-
nesi kırıldığı için kullanım dışı

kalan üflemeli çalgı günümüzden 8
bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir
avlu dolgusu içerisinde bulundu.
Söz konusu eserin restorasyon sü-
reci ve iz analizlerinin ardından
kullanımına ilişkin çalışmaların da
gerçekleştirilmesi planlamaktadır"
dedi. Fidan ayrıca, "Türk dünya-
sında da bilinen bu müzik aleti tipi,
Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lü-
gati't Türk adlı eserinde ‘Tütek’
olarak tanımlanmaktadır" diye 
ekledi. 

Nikomedia gün
yüzüne çıkıyor
Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan ve görkemli yapılarından sıkça bahsedilen 
Nikomedia, dünya mirasına kazandırılmak için gün yüzüne çıkartılacak. Kocaeli'nde devam eden
kazı çalışmaları Roma İmpartorluğuna ait bulunan yeni tarihi eserleri de gözler önüne seriyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesi
Çukurbağ Mahallesi’nde 17
Ağustos Marmara depremi

sonrasında hasar gören bir binanın al-
tında ve çevresinde arkeolojik kalıntı-
lara rastlanılmıştı. Dar sokaklar ve
evlerle çevrili kazı alanından, Roma dö-
nemine ait çok sayıda tarihi eser çıkar-
tıldı. En büyük medeniyetlerden biri
olan tarihi Nikomedia uygarlığının in-
sanlığa sunulması ve tarihi eserlerin or-
taya çıkartılması için kazı çalışmaları
tekrar hayat buluyor. Kültür varlıkları-
nın kimi zaman restorasyonlarla, kimi
zaman araştırma ve kurtarma kazıla-
rında ortaya çıktığını anlatan Kocaeli
Müze Müdürü Serkan Gedük, 1999
Marmara depreminden sonra Çukur-
bağ Mahallesi’nde hasar gören bir bi-
nanın altında ve çevresinde Roma
dönemine tarihlenen bir mimariye ait
devasa heykeller, renkli mermer kabart-
malar, mozaik mermer döşemeler ve

diğer tüm mimari ögeleri ortaya çıkar-
tıldığını söyledi.

Dünya'nın en büyük şehri

Nikomedia kentinin, milattan önce 264
yılında Bitinya kralı 1. Nikomedes tara-
fından kurulduğunu belirten Gedük,
“Kuruluşunun ardından Bitinya kralı-
nın başkenti olan Nikomedia, milattan
önce 74 yılından sonra Roma İmpara-
torluğunun bir eyaleti olan Bitinya baş-
kenti olmaya devam etmiştir.
Nikomedia en parlak dönemini Roma
İmparatoru Diocletionus zamanında
yaşamıştır. Bu dönemde büyük Roma
İmparatorluğunun başkenti sıfatıyla
dünyanın en büyük şehirlerinden birisi
olmuştur” dedi.

Merkezde dev bir saray 

Çukurbağ kazı alanında milattan sonra
üçüncü yüzyıla tarihlenen kentin mer-
kezinde inşa edilmiş bir imparatorluk

saray kompleksinin parçalarının ortaya
çıktığını belirten Gedük, “Dev heykeller,
boyalı mermer kabartmalar, süslenmiş
bu dev yapının bir imparatorluk kültür
salonuna ait olduğu düşünülmektedir.
Bu yapının en çarpıcı yanı alandan
çıkan rölyeflerin üzerinde İmparator
Diocletionus'un yaptığı savaşlar, ka-
zandığı zaferler, mitolojik tasvirler ve o
dönemde Nikomedia da gerçekleşen
spor müsabakaları, tiyatro perfor-
mansları ve onlarca mermer kabartma-
larda canlandırmaların olmasıdır”
şeklinde konuştu.

İmparatorluğa ait herşey  

Kısmen ortaya çıkarılan Çukurbağ im-
paratorluk kompleksinin, dünya kültür
mirası açısından büyük öneme sahip
olduğunu söyleyen Serkan Gedük,
“Alan, kayıp Roma imparatorluk baş-
kenti Nikomedia'ya dair şimdiye kadar
ortaya çıkartılmış en büyük arkeolojik
buluntu grubudur. İkincisi ise şimdiye
kadar bulunmuş renkleri en iyi korun-
muş roma heykelleridir. Üçüncü ise
mermer kabartmaların stili ve ikono-
grafisi açısından dünya sanat tarihinde
klasik dönemden orta çağ dönemine
geçişi temsil eden örnekler olması açı-
sından son derece önemli buluntu gru-
budur. Çukurbağ arkeolojik kazısı ve
ulaşılabilecek eserler ile dünya kültürel
mirası için oldukça önemli kültür var-
lıklarıdır” ifadelerini kullandı. Gedük,
kazı çalışmalarının ardından gün yü-
züne çıkartılan tarihi eserlerin dünya
mirasına kazandırılacağını da sözlerine
ekledi.

Sosyal medyacılar ödüllerine kavuştu
Bu sene düzenlenen Mis-
med Sosyal Medya Ödülleri
ve Medya Platformu Büyük

Sosyal Medya Çalıştayı 11 Temmuz
Pazar günü Eyüp Sultan Kültür ve
Sanat Merkezinde gerçekleştirildi Sos-
yal Medya Çalıştayı ve Sosyal medya
ödüllerine Prof. Dr. Bedri Gencer, Prof.
Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Hilal Kaplan,
Betül Baykal Dinç, Doğukan Gezer,

Erdem Özveren, Misvak Ekibi, Erkan
Tan, Umut Sarıkaya, Logar Kapakçı,
Osman Çakır ve birçok isim katıldı. 
Bu yıl 3.sü düzenlenen Mismed 
Sosyal Medya derneğinin geleneksel
hale getirdiği Sosyal Medya Ödülleri
etkinliği bu yıl Sezai Karakoç adına 
düzenlendi. 
Medya Platformu ve Mismed bünye-
sinde gerçekleştirilen programa sosyal

medya ahlakına dikkat eden, siber zor-
balıkla mücadele eden ve sosyal med-
yayı ahlakına uygun kullanan değerli
katılımcılarla ödüllerini buluşturdu.
Gün boyu süren çalıştay programı ise
sosyal medya ve gidişatına yönelik
önemli katkılar sağlandı. Sosyal Medya
Platformu Başkanı Mustafa Çınar
programda Sosyal Medya kullanımının
önemi hakkında konuştu.

gruplarının oyunlarına açıldı.  1 Temmuz’da Genco Erkal’ın promiyerini
yaptığı “Şahdamarım” oyunuyla perdelerini açan program 1 Ekim'e kadar
devam edecek. Oyunların biletleri, tiyatro grupları tarafından online bilet
kanallarında satışa sunuldu.
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red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021
Porsche Carrera Cup Almanya serisinin
5'inci ayağı Hollanda’da bir podyum, bir de
1’incilik kazanmayı başardı. Zandvoort
Pisti’ndeki ilk yarışı 3’üncü bitiren Güven,
2’nci yarışta ise podyumun en üst basama-
ğını elde etti. 2021 Porsche Carrera Cup Al-
manya Serisi takviminin 5’inci ayağı
Hollanda’da başarılı bir performans ortaya
koyan Ayhancan Güven, 2’nci yarışa pole po-
zisyonunda başladı. Başarılı pilot, startta
Larry ten Voorde’nin önünü kapatmaya çalış-
tığı sırada, çaylak pilot Loek Hartog boşluğu
değerlendirerek liderliğe yükseldi. 2’nci sırada
liderlik takibini sürdüren Güven, yarışın biti-
mine 12 dakika kala 1’inciliği çaylak pilotun
elinden aldı. Yarışın geri kalanında ilk sırayı
kimseye bırakmayan Ayhancan Güven, da-
malı bayrağın altından 1’inci geçti. DHA

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi
temsil edecek Gaziemirli sporcular Nazlı
Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya Gaziemir
Belediyesi destek verdi. Koronavirüs salgını
nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 18
branşta 108 sporcu temsil edecek. Japon-
ya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri ara-
sında düzenlenecek olimpiyatlara
Gaziemir'den iki sporcu katılacak. Gazie-
mirli sporcular Nazlı Savranbaşı artistik
cimnastik dalında, Özkan Baltacı da çekiç
atma dalında olimpiyatlarda altın madalya
için mücadele verecek.

Yüreğimiz sizinle

Yaklaşan müsabakalar öncesi heyecanı gide-
rek artan sporculara Gaziemir Belediye-
si'nden destek geldi. Hazırladığı filmleri
sosyal medya hesaplarından yayınlayan be-
lediye, kısa film ile sporculara başarılar di-
ledi, yurttaşlara da sporculara destek
vermesi çağrısı yaptı. Sporcuların daha önce
katıldıkları müsabakalarda sergiledikleri gö-
rüntülere yer verilen filmlerde, sporcuların
kısa röportajı da bulunuyor. 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil
edecek 108 sporcudan 2'sinin Gaziemirli ol-
masının kendisi için büyük bir gurur kaynağı
olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye
Başkanı Halil Arda, “Gaziemir tarihinde ilk
defa milli sporcularımız olimpiyatlarda ülke-
mizi cimnastik dalında temsil edecek. Nazlı
Savranbaşı ve Özkan Baltacı isimleri Gazie-
mir için ölümsüzleşti. Sporcularımızın Tok-
yo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat
Oyunları'ndan madalyayla döneceğine ina-
nıyorum. Milli sporcularımıza, olimpiyat-
larda başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle"
açıklamalarında bulundu. DHA

Güven zirvede

Olimpiyat
gururu

100 ENGELLIYE
100 SANDALYE
Bakırköy Tenis Kulübü tarafından düzenlenen
ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100
engelli vatandaşa 100 tekerlekli sandalyenin
de hediye edileceği tenis turnuvası sona erdi.

Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette altın kemeri olan Serdar Avcı, World
Boxing Council'de (WBC) kemer maçına çıkacağını ve bunun için çalışmalara başladığını söyledi

B akırköy Tenis Kulübü tarafından
Sarıyer Gazoz'un sponsorluğunda
ve Bakırköy Belediyesi'nin destekle-

riyle yaklaşık 200 sporcunun katılım gös-
terdiği tenis turnuvası son gün
karşılaşmaları ile sonuçlandı. Sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında 100 engelli
vatandaşa 100 tekerlekli sandalyenin he-
diye edileceği turnuva çekişmeli mücade-
lelere sahne oldu.

Ağustosta yeni turnuva

Düzenlenen turnuva ile açıklamalarda
bulunan Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı
Onur Ateş ise, "Katılım gösteren herkes
sportmence bir mücadele gösterdi. 100
vatandaşımıza 100 tekerlekli sandalye
projesi kapsamında sosyal sorumluluk
kapsamında gerçekleştirdik bu turnuvayı.
Çok başarılı bir turnuva geçti. Kulüp ola-
rak düzenli olarak turnuvalar düzenle-
meye ve sporcular yetiştirmeye devam
edeceğiz. Bu sene takımımız 40+ yaş ka-

tegorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. 30 Ağus-
tos'ta bir turnuvamız daha olacak. Çeşitli
sosyal sorumluluk projeleri ile bu turnu-
vaları birleştireceğiz" dedi.

B bir adım önde görüyoruz

Oğuz Gıda Proje Sorumlusu İbrahim
Durbuzer ise spora ve sporcuya her
zaman destek verdiklerini belirterek, "Sos-
yal sorumluluklar ve sporculara vermiş
olduğumuz desteklerden dolayı kendimizi
bu alanda bir adım önde görüyoruz. Sarı-
yer Gazoz olarak bu projede bulunmak-
tan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Spor
herkes için spordur. Bizim için engelli ya
da engelsiz olarak tanımlanamaz. Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Hulusi Oğuz
beyin destekleriyle İhtiyacı olan arkadaş-
larımıza bu tekerlekli sandalyeleri hediye
etmekten mutluluk duyuyoruz" diye ko-
nuştu. Turnuva, kazanan sporculara
ödüllerinin takdim edilmesi ve fotoğraf
çekiminin ardından sona erdi. DHA

Türk bayrağını ringe taşıyacağım
rİnge verdiği 6 yıl aradan sonra UBO'da
yarı ağır sıklette, çıktığı 7 unvan maçının
hepsini nakavtla kazanan Gürcü rakibi
Zaal Kvezereli'yi 2'nci raundda nakavt
ederek altın kemerin sahibi olan Serdar
Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. Avcı, gözünü
WBC kemerine diktiğini vurgularken, yap-
tığı ve yapacağı çalışmalardan bahsetti. 

Hedefim kazanmak

Amerika'nın Miami şehrinde yaptığı kam-
pın güzel geçtiğini belirten Avcı, ''Uzun bir
aradan sonra boksa geri döndüm. Çok
şükür UBO'da güzel bir açılış yaptım ve
dünya şampiyonluğu aldım. Şu anki he-
defim dünyanın en büyük prestijli kemer-
lerinden bir tanesi olan WBC'yi
kazanmak. Bunun için de çalışmalara
başladık. Miami'deki kampımız çok güzel
geçti'' ifadelerini kullandı. Önümüzdeki
aylarda çıkacağı WBC kemer maçı için ön
hazırlık maçlarına başlayacağını söyleyen
Serdar Avcı, Florida Kralı lakaplı önemli
bir isimle anlaştığını söyledi. Avcı konuş-
masına şöyle devam etti: "Muhammed

Ali, Mike Tyson gibi büyük boksörlerin
menajerliğini yapmış Don King'in sağ
kolu diyeyim. King'le çalışmış büyük bir
menajerle 5 yıllık bir kontrat imzaladım.
Kendisi Osmiri ''El Moro'' Fernandez. Ça-
lışmalarımıza başladık. Ukrayna'da bir
kamp gerçekleştireceğim. Ön hazırlık
maçım olacak. Daha sonra Havana'da bir
maçım daha olacak. Ukrayna kampı ve
ön hazırlık maçlarım tamamlanınca Flori-
da'ya geri döneceğim ve oradaki çalışma-
larıma devam edeceğim."

Bu şekilde devam

Ringe Türk bayrağı altında çıkmaya
devam edeceğini dile getiren Avcı, ''Uk-
rayna takımı Champion Promotion kulü-
bünün sporcusuyum. Menajerim
Amerikalı. Fakat ben ringe çıkarken Türk
bayrağı ile çıkıyorum. Türkiye olarak çıkı-
yorum. Dünya sıralamasında Türk sporcu
olarak gözüküyorum. Asla da bundan
vazgeçmem, vazgeçmedim. Bu şartlarımı
kabul ediyorsanız ben varım dedim. Onlar
da kabul ettiler. Bu şekilde devam edece-
ğiz'' şeklinde konuştu. DHA

EURO 2020’de şampiyon İtalya
EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren
karşılaşmada İngiltere’yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere
karşı karşıya geldi. Wembley Stad-
yumu’nda oynanan karşılaşmada İngil-
tere maça golle başladı. Sağ kanattan
gelişen atakta Trippier ortaladı. Arka di-
rekte topu önünde bulan Shaw, beklet-
meden yaptığı vuruşla topu ağlarla
buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısında
başka gol olmadı ve İngiltere, soyunma
odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci ya-

rıya İtalya daha etkili başladı. Rakip ka-
lede üst üste pozisyon bulan İtalyanlar
67’nci dakikada skora denge getirdi. Sağ
kanattan kullanılan kornerde ceza sahası
içinde Chiellini’nin kafa vuruşunda
Pickford topu çeldi. Dönen topta Bo-
nucci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağ-
larla buluştu. Bu dakikadan sonra
karşılaşmada gol olmadı ve mücadele
uzatmalara gitti. Karşılaşmanın uzatma

dakikalarında da gol olmayınca kupayı
kazanan tarafı penaltı atışları belirledi.

Shaw’dan tarihe geçen gol

İtalya’da Berardi, Bonucci ve Bernar-
deschi penaltı atışlarını gole çevirirken,
Belotti ve Jorginho penaltı atışlarından
faydalanamadı. İngiltere’de ise Kane ve
Maguire penaltı atışlarını gole çevirir-
ken; Rashford, Sancho ve Saka atışla-

rından faydalanamadı. Bu sonuçla
İtalya, rakibine 3-2 üstünlük kurarak ku-
panın sahibi oldu. Karşılaşmanın
hemen başında İngiltere’yi öne geçiren
Luke Shaw, Avrupa Şampiyonaları tari-
hine geçti. Luke Shaw’ın 1.57’de attığı
gol, Avrupa Şampiyonası finallerinde
atılan en erken gol oldu. Tecrübeli sol
bek ayrıca, İngiltere Milli Takımı’nda da
ilk kez gol sevinci yaşadı. DHA

İzmİr'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda
Rusya, erkeklerde ise Slovenya mutlu sona ulaştı. İnciraltı Plaj Voleybolu Mer-
kezi'nde 4 gün süren organizasyonda kadınlar finalinde İspanyol Moreno-Ver-
gara ikilisini 2-0'lık skorla yenen Rusya'dan Bocharova-Gubina ikilisi Avrupa
şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler final maçında Slovenya'dan Mozic-Bracko
ikilisi, Norveç'ten Mol-Sunde ikilisini 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. DHA

Kadınlarda Rusya
erkeklerde Slovenya
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T eknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir felsefe ya-
ratmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren dene-
yimli oyuncu, "Kampın çok iyi geçtiğini

düşünüyorum. Geçen sezon düzeltmemiz gereken şey-
leri düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni hocamızla yeni bir fel-
sefe için çalışıyoruz. Herkes hocamızın isteklerini
yapmak için çok konsantre" ifadelerini kullandı.

Kulüp her şeyden önce

Fenerbahçe'ye geldiği günden bugüne kadar hep şampi-
yonluğu düşündüğünü söyleyen Gustavo, "Buradaki
3'üncü sezonum, ilk andan beri şampiyonluk hedefiyle
geldim, bu sezon da farklı olmayacak. Oyuncular olarak
sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi olma-
lıyız, kolektif olmalıyız, sorumluluklarının bilincinde bir
takım olmalıyız, her şeyde önce kulüp gelir" şeklinde ko-
nuştu. Portekizli teknik adam Pereira'nın oyununa gü-
vendiklerini vurgulayan Gustavo, "Antrenörün hangi dili
konuştuğundan çok, ne anlatmak istediğini anlamak
önemli. Hocamız İngilizce konuşuyor ve önemli olan
hangi dili konuştuğu değil, neyi anlatmak istediği. Hoca-
mız oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de ona ina-
nıyoruz. Önemli olan bunu sahada gösterebilmek" dedi.

Birçok kırılma anı var

Geçen sezon birçok kırılma anı yaşadıklarını kaydeden
tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçmiş hakkında konuş-
mak zordur, mevcut zamana odaklanmalıyız. Geçen
sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol
yemiştik. Bunu düzletmeliyiz. Geçen yılı bir maçla özet-
leyemem, geçen sezonun birçok kırılma anı var. Hoca-
mız geçen sezonu en iyi şekilde analiz edecektir. Geçen
sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediği-
miz birlikteliği ve kolektif oyunu sağlayamadık. Bunu dü-
zeltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Futbol taraftarla güzel

Maçları taraftarla oynamanın öneminde değinen Gus-
tavo, "Futbolun güzelliği taraftar. Onların yaşatmış ol-
duğu duyguların pozitif etkisi olacaktır. Futbol taraftarla
güzel" dedi. Futbolu çok sevdiğini ve minnet duyduğunu
dile getiren Gustavo, "Mesleğimi yaparken her gün son
günüm gibi bakıyorum. İşime aşığım. Hayatta elde etti-
ğim her şeyi futbola borçluyum, futbola duyduğum
aşkın yanında minnettarlık da duyuyorum. Kaç yaşına
kadar oynarım bilmiyorum ama son güne kadar müca-
dele edip futbol oynamak isti-
yorum"
açıklamasında
bulundu.
DHA

GECEN SEZON  COK
GOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIKGOL YEDIK
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki
Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'nin
Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Gustavo, "Çalışmalar çok iyi
gidiyor. Şampiyon olmak zorundayız" dedi. Gustavo,
"Geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak
çok gol yemiştik. Bunu düzletmeliyiz" diye konuştu

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 07.07.2021 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi
üzerine, Yönetim Kurulumuzun  08/07/2021 tarih, 2021/35 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15.
Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 05 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat
11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hu-
susları görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
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Arif Gürkan ALPAY GENEL MÜDÜR
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(05.08.2021) TARİHİNDE YAPILACAK 

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin
Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  
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BU SEZON ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ
Kampın iyi geçtiğini aktaran Gus-
tavo, "Çalışmalar çok iyi gidiyor.
Herkes çok konsantre ve motive
olmuş durumda. Hepimiz sorumlulu-
ğunu biliyoruz, sahada birbirimize
yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak
zorundayız. Bunu biliyoruz. Bunu sa-

hada gösterebilirsek şampiyon ola-
biliriz" şeklinde konuştu. Sahada
elinden gelenin en iyisini yapmaya
çalıştığını anlatan 33 yaşındaki fut-
bolcu, "Ne kadar çok zorlukla karşı-
laşırsam benim için o kadar iyidir.
Hayatta öğrenmek için zaman

zaman zor ya da alışık olduğunuzun
dışında zamanlardan geçmeniz ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu durum da
benim için farklı olmadı. O zaman da
karara saygı duydum, çalışmayı hiç
bırakmadım, her zaman elimden ge-
leni yapmaya çalıştım" dedi.

GOL YEDIK

Bu takımda söz
sahibi kadınlar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğlispor Kulübü Başkanı seçilen Yıldız Filiz Tekinoğlu,
U19 erkek futbol takımının başına kadın antrenör Gülay Kertlez'i getirdi. Tekinoğlu, takımın
kadınlarla daha büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi
ErEğli'dE 2018 yılında kardeşi Kaan
Kocaman tarafından kurulan Karade-
niz Ereğlispor Kulübü'nün 1 Temmuz
tarihinde gerçekleştirdiği kongrede
başkanlığa Yıldız Filiz Tekinoğlu se-
çildi. Yıldız Filiz Tekinoğlu, eşi Bülent
Tekinoğlu'nun da desteğiyle yeni spor-
cular yetiştirmek için kolları sıvadı.
Basketbol, futbol, voleybol gibi farklı
branşlarda 300'e yakın sporcusu bulu-
nan kulübün başkanı Tekinoğlu, ilk işi
olarak ise U19 erkek futbol takımının
başına kadın antrenör Gülay Kertlez'i
getirdi. Tekinoğlu, gündüzleri evi ve
çocuklarıyla ilgilendikten sonra mut-
fakta yaptığı börek ve dolmalarla takı-
mın antrenmanını ziyaret etti. Saha
kenarında antrenör Kertlez ile sohbet
eden Tekinoğlu, sporcular ile ya-
kından ilgilenerek yanında getir-
diği yiyeceklerden ikram etti.

Kadın eli değsin

Yıldız Filiz Tekinoğlu, futbol aşkı-
nın babasının küçük yaşlarda ev-
lerinin önüne yaptırdığı futbol
sahasında büyümesinden geldi-
ğini söyledi. Çocukların iyi yetiş-
mesinde en önemli aracın spor
olduğunu düşündüğünü ifade
eden Tekinoğlu, "Ailem sporun
içinden geliyor. Babam Zongul-
dak Ereğlispor'u kurdu. Karde-

şim Kaan Kocaman bu takımı kurdu.
Yani kulüp başkanlığı babadan ata-
dan gelen ve yıllardır sürdürdüğümüz
bir olay. Bundan sonra da bir kadın eli
değmesini istedim. Bu konuda başarılı
olacağımıza da inanıyorum. Pandemi
dönemi çok sıkıntılıydı ve herkes ka-
palı kaldı. Gençlerimiz yönlendirilmek
istiyor. Kötü alışkanlıklar ve toplumu-
muzda kötü şeyler çok fazla. Bizler de
bu konuda elimizden geldiğince genç-
lerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Daha fazla destek lazım

Hedeflerinin iyi sporcular yetiştirerek
güzel başarılara imza atmak oldu-
ğunu belirten Tekinoğlu, şöyle ko-

nuştu: "Amatör spor kulüpleri olarak
desteğimiz çok az. Yetkililer destek
olursa güzel işler yapacağımıza inanı-
yoruz. Halktan aldığımız desteklerle
bir şeyler yapmaya çalışsak da bu
kadar başarabiliyoruz. Soyunma oda-
sına ihtiyaç duyan kulüpler arasında
bizler de yer alıyoruz. Spor Bakanlığı
tarafından bizlere yapılması gereken
desteklerin daha fazla olması gerekti-
ğini düşünüyorum. Gerçekten çok
ciddi ihtiyaç var. Gençlerimizi bir yere
toparlayıp doğru şeyleri göstermek
için Spor Bakanlığımızın desteğini
istiyoruz."

Hiçbir sorun yok

Karadeniz Ereğlispor U19 Genç
Takım Antrenörü Gülay Kertlez de
başkan Tekinoğlu'nun projelerine
destek vermek için teklifi kabul etti-
ğini anlattı. Güzel başarılar elde
etmek için yola çıktıklarını vurgula-
yan Kertlez, "Yıldız başkanımız sa-
yesinde buraya geldim. Kendisinin
istemesi ve ben de başkanım ile bir
yerlere gelebileceğimi düşündü-
ğüm için görevi kabul ettim. Bu-
rada hiçbir sorun yaşamıyoruz.
Yaşadığımız sorun olduğu zaman
da aile ortamı olan kulübümüzde
sorunları konuşarak çözüme ulaş-
tırıyoruz" diye konuştu. DHA
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TUriZm elçileri SAHAYA indi

Korona virüsü salgınının
gerek alınan tedbirler, gerek
aşılamaların hızlanması ile
günden güne etkisini yitir-
meye devam ettiği süreçte,
çocuklara açık havada ke-
yifli etkinlikler sunmaya
başlayan Süleymanpaşa
Belediyesi, Açık Hava Si-
nema Günleri etkinliği ile
yaz akşamlarını eğlenceli
hale getiriyor. 9 Temmuz
Cuma gecesi Barbaros Ma-
hallesi ile başlayan etkinlik,
10 Temmuz Cumartesi 100.
Yıl Mahallesi ile sürdü.

Mısır ikramı yapıldı

Barbaros Mahallesi Fikret
Yılmaz Parkı’nda Köste-
bekgiller isimli animasyon
filminin gösterimi gerçek-
leştirilirken, filmi izlemeye
gelen çocuklara pamuk şe-
keri ve patlamış mısır ik-
ramı da yapıldı. Ayrıca film
gösterimi öncesi animatör-
ler ve maskotlar çocuklarla
dans edip fotoğraf çektire-
rek eğlenceyi katladı. Açık
Hava Sinema Günleri et-
kinliğinin ikinci durağı ise
100. Yıl Mahallesi Türkan
Saylan Parkı oldu. Her iki
mahallede de çocuklar aile-
leri ve arkadaşları ile bir-
likte açık havada beyaz
perdede film izleme 
zevkini yaşadılar.

Tarihi Yarımada'da, turistlere yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen "Gönüllü Turizm Elçi-
leri" gerçekleşen törenle sahaya indi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu gençlerimiz,
İstanbul'a gelen turistlere yol gösterme ve bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar" dedi

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unuttur-
mamak için “Milli İrade-2 Dalışı” etkinliği düzenledi. Kıyı Emniyet Genel Müdür-
lüğü önünden denize dalan engelliler ve 15 Temmuz gazileri su altından çıkışta
Türk bayrağı açarak, hainlere “15 Temmuz’da bayrağımızı indirmeye çalıştınız
ama biz bugün su altında bayrak açıyoruz. Başarılı olamadınız” mesajı verdi

15 Temmuz 2016’daki hain darbe
girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
15 Temmuz kalkışmasını unut-

mamak ve unutturmamak adına Bağcılar
Belediyesi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü
ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, “Milli
İrade-2 Dalışı” isimli etkinliğe imza attı.
Beylerbeyi’ndeki Kıyı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’nde düzenlenen programda Bağcı-
lar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda eğitim gören işitme, süreğen,
görme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler
ile 15 Temmuz gazileri bir araya geldi.
Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah
Temurtaş ve Kıyı Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı Orhan Barda da iştirak etti.

Artık eski Türkiye yok

15 Temmuz’un bu neslin yaşadığı en ağır

darbe girişimi olduğunu söyleyen Çağırıcı,
“Bu ülke geçmişte çok darbe yaşadı ama en
ağırını 15 Temmuz’da yaşadı. Bu ülkenin
ekmeğini yiyenler, gıdasıyla beslenenler
maalesef ihanet girişiminde bulundular.
Ama Türkiye eski Türkiye değildi. 15 Tem-
muz şehitlerimizi rahmetle anarken gazile-
rimizi de minnetle yad ediyoruz. Bağcılar
Belediyesi olarak engelli dalış kulübümüz
her yıl geleneksel hale getirdiği dalış prog-
ramımızı 15 Temmuz’un yıl dönümünde
yine gerçekleştiriyoruz. Bir daha bu ülkede
15 Temmuzlar yaşansın istemiyoruz” dedi.
Görme engelli Hamza Demir ise “Bugün
biz rahat yaşayalım diye birileri ailelerinden
vazgeçti. Kimileri gazi kimileri şehit oldu.
Biz onların anısına bir şeyler yapmaya çalı-
şıyoruz. Onların yaptığı fedakarlık karşı-
sında bizim yaptığımız hiçbir şey. Bugün
burada ‘15 Temmuz’da bayrağımızı indir-
meye çalıştılar ama biz bugün su altında

bayrak açıyoruz. Başarılı olamadılar’ mesajı
veriyoruz” diye konuştu.

Türk Bayrağı açtılar

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gazi olan
Hakan Yılmaztürk ise şunları söyledi: “Benim
için çok anlamlı bir an ve çok önemli bir yer-
deyim. 15 Temmuz gecesi burada gazi oldum.
Biz isteriz ki 15 Temmuz hiç unutulmasın. 15
Temmuz bir kez oldu diye bir daha olmayacak
anlamına gelmez. Yarın yine olabilir. Ama her
ne şekilde olursa olsun her zaman karşılarında
iman dolu göğüsler var olacaktır." Konuşma-
ların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve
Su Üstü Kulübü öğrencileri engelliler ve 15
Temmuz gazileri dalgıç kıyafetlerini giyerek
profesyonel dalgıçlar eşliğinde su altına tüplü
dalış yaptı. İstanbul Boğazı’nın serin sularında
bir süre kalan engelliler ve gaziler sualtından
çıkışta Türk bayrağı açtı. Tören sonunda katı-
lımcılara sertifika verildi. DHA

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi
düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri" pro-
jesi kapsamında 200 öğrenci, Tarihi Yarı-
mada'ya ziyaret amacıyla gelen turistlere
yardımcı olmak amacıyla göreve başladı.
Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve
üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü
turizm elçileri, törenin ardından Sultanah-
met, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Di-
vanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplam
6 bölgede görev yerlerine dağıldı. 6 bölgede
bulunan takım liderleri ve beraberindeki
gönüllü öğrenciler, üzerlerinde "Ask
me/bana sor" yazılı mavi tişörtleri ile turist-
lere yardımcı oluyor.
Örnek bir proje

Törene katılan Fatih Belediye Başkanı M.

Ergün Turan, "Tarihi Yarımdada, Türki-
ye'nin turizm potansiyelinin en yüksek ol-
duğu alanlardan bir tanesi. Bu
gençlerimiz de yıllardır Fatih'te uygulanan
Gönüllü Turizm Elçileri projemiz, geçen
yıl pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Bu
yıl turizm sezonu başladı. Eğitimlerini al-
dılar ve sahaya indiler. Bu gençlerimiz, İs-
tanbul'a gelen turistlere yol gösterme ve
bilgilendirme anlamında yardımcı oluyor-
lar. Hepsi lise ya da üniversite düzeyinde
öğrenciler. Bu proje, örnek teşkil edecek
bir proje. Bu gençler şimdi Tarihi Yarı-
mada sokaklarında Türkiye'nin yüzü ola-
caklar" dedi.
Dilimizi geliştiriyoruz

Gönüllü Turizm Elçisi üniversite 2'nci

sınıf öğrencisi Kübra Çapa, "Gönüllü 
olarak turistlere yardım etmek ve bu 
alanı daha iyi tanıtmak için buradayız.
Biz de hem dilimizi geliştiriyoruz hem de
yeni arkadaşlar ediniyoruz. Covid-19 
sürecinde etkinlikler yapamadık. 
Bizim için bir fırsat oldu. Sadece 
İngilizce değil, Arapça, Rusça gibi 
dillerde konuşanlar da var. Burada 
turistlerle yüz yüze konuşma imkanı bulu-
yoruz. Dilimizi geliştiriyoruz, sohbet edi-
yoruz" diye konuştu. Takım lideri Nazlı
Şevval Öztürk ise "Elçi arkadaşlarımız, 6
bölgede farklı dillerde turistlere yardımcı
oluyorlar. Türkiye'yi daha iyi tanıtıyoruz.
Biz de takım liderleri olarak disiplini ve
uyumu sağlıyoruz" açıklamalarında 
bulundu. DHA

YASemin
Allen
SeZOnU
AçTı
Yasemin Allen, Bodrum sezonunu açtı.
Önceki gün ilk olarak Türkübükü’nde
bir beach’te locada erkek arkadaşıyla
güneşlenirken görüntülenen oyuncu,
akşam saatlerin de Yalıkavak’taki
Xuma Beach’e geçti. Mekan içeri-
sinde dans edip eğlenen Yasemin
Allen, denize girmek için iskeleye çı-
kınca dans edip arkadaşıyla sohbet
etti. İskeledeki hareketleri ve figürleri
çevresindekiler tarafından ilgiyle iz-
lendi. Allen, bir arkadaşıyla iskeleden
el ele tutuşup denize atladığı halleri
objektiflere yansıdı.
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Açık HAvA SinemA 
Günleri bAşlAdı

Rusya ile Türkiye ara-
sında uçuş yasaklarının
kaldırılmasının ardından,
özel havayolu şirketleri
yolcu sayısını arttırmak
için özel hediyeler hazırlı-
yor. Bu bağlamda salgın
nedeniyle durdurduğu
uçuşlarına bugün yeniden
başlayan Rus havayolu
şirketi ilk bilet alan yolcu-
suna gidiş ve dönüş bileti
hediye etti. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında ge-

tirilen yasaklar nedeniyle
Türkiye seferlerine ara
veren Rus havayolları ya-
sağın kalkması ile birlikte
seferlerine yeniden baş-
ladı. 

Bunu beklemiyordum

Rus havayolu şirketi, Rus-
ya’nın Rostov şehrinden
İstanbul Havalimanı'na
ilk seferini gerçekleştirdi.
Yasağın kalkmasından
sonra yapılan ilk sefere ilk

bileti alan Nordana
Makhmudova'ya hava-
yolu şirketi tarafından
gidiş-geliş iki kişilik bilet
hediye edildi. Bilet ve
bagaj işlemlerini yaptırır-
ken hediye bilet kazandı-
ğını öğrenen
Makhmudova seferlerin
tekrar başlamasından do-
layı çok sevindiğini ifade
ederek böyle bir şey bekle-
mediğini ve çok mutlu ol-
duğunu söyledi.  DHA

İlk yolcuya hediye bilet


