
SAYFA 4Erol Sırrı YOLCU

Saros… 

SAYFA 5Savaş ATAK

Çarşı mı sanayi 
bölgesi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin grup toplan-

tısında önemli açıklamalarda bu-
lundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun
MHP'nin bürokraside kadrolaştığı id-
dialarına ateş püsküren Bahçeli, “Biz
onu dinlerken utanıyoruz ama o ko-
nuşurken utanmıyor. İddialarınla ilgili
bir bildiğin varsa açıklamıyorsan 
namerdin ağa-
babasısın” dedi.
Cumhur İttifakı
hakkında da ko-
nuşan Bahçeli,
“Cumhur İttifakı
camdan yapılmış
vitrin süsü bir
vazo değildir ki
çatlasın” dedi.
I SAYFA 7
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KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

O’nu dinlerken 
biz utanıyoruz!
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CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin grup

toplantısında konuştu. “Zonguldaklı
kardeşim, yeraltında çalışan kardeşim,
sen hâlâ sandığa gittiğinde AKP'ye oy
veriyorsan, şikâyet etmeyeceksin, aç
kaldığında da şikayet etmeyeceksin,
hakkını da aramayacaksın” diyen 
Kılıçdaroğlu, “Ama hakkını arıyorsan,
çoluğun çocuğun işsizse, yeraltında
kömür dururken, o kömürü çıkarma-
yıp, dışarıdan getiriyorlarsa, sandığa
gideceksin, dersini vereceksin” 
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 7
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ZONGULDAKLILARA SESLENDİ

Oy veriyorsan 
şikayet etme!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul’un yalı camilerinden Üsküdar’daki Şemsi Paşa
Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için 2021
Ocak ayında yapılan mayıs ayında kullanıma açılan
platform zarar görünce bariyerler ile kapatıldı

Üsküdar Şemsi Paşa Camii ya-
nında 2017'de başlatılan projede

çakılan kazıkların duvarlara zarar ver-
mesi nedeniyle durduruldu. Durdurulan
proje revize edilerek, Ocak 2021'de tek-
rar başlatıldı. Caminin zarar görmemesi
için farklı bir yöntem izlendi. Deniz 
dolgusu yapmadan, yayaların deniz 
yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik

konsol sistemi uygulamasına başlanıldı.
Yapılan yeni yol Mayıs ayında kulla-
nıma açıldı. Ancak yol bariyer ve 
şeritlerle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre,
yaklaşık bir ay önce de onarılan 
platform, zarar gördüğü için ahşapların 
tekrar onarılması için geçici olarak
kapatıldı.
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HABERİN DEVAMI SAYFA 16’DA

GEÇiCi OLARAK KULLANIMA KAPATILDI

15 Temmuz darbe girişiminin 
5. yılında Bağcılar Belediyesi’nin

düzenlediği etkinlikte bir araya gelen
taksiciler, hem şehitler anısına vefa gös-
terisinde bulundu hem de bu hain kal-
kışmayı unutturmamak adına konvoy
oluşturup şehir içinde tur attı. Belediye
Başkanı Çağırıcı, “15 Temmuz'da bu
ülkenin insanlarının tankları iman dolu
göğüsleriyle durdurduğuna dünya
şahitlik etmiştir” dedi. I SAYFA 4
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB
Meclisi'nde yaptığı konuşmada sert eleştirilerde bu-

lundu. İBB yönetiminin, AK Parti döneminde yapılan Mer-
ter’deki İGDAŞ binasını 2020'de Güngören ilçe sakinlerine
otopark olarak yeniden yapılmış gibi açtığını söyleyen Demir,
“Sonra 2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle özel bir
firmaya sattılar. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İBB
Meclisi toplantısı öncesi İBB Başkanı İmamoğlu tarafından
fiyat yetersiz bulunduğu ve rekabet oluşmadığı gerekçesiyle 
satışın iptal edildiği duyuruldu. Geçen sene 2020 yılında 'açtık'
diyerek reklam yaptınız. Bir sene geçti 2021'de sattınız” dedi.
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GELEN TEPKiLERiN ARDINDAN
SATIŞ iPTAL EDiLDi

Satışın ortaya çıkmasının ardından çeşitli mazeretler
ileri sürüldüğünü dile getiren Bünyamin Demir, “Bal

gibi kentsel hizmet alanını sattınız. Şimdi siz yatırımcı olsanız,
bir yerde yatırım yapacak olsanız, kamusal hizmet yapmak
için bir yatırım yapar mısınız? 'Ben bir binayı satın alayım da
kamuya hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı var? Çok belli,
haraç mezat elimizde ne var ne yok satalım gerisine sonra ba-
karız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim 'tek katılımcı varmış
da satış iptal edilmiş' güzel, bunu biz olumlu değerlendiriyo-
ruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerinizin 
takipçisi olacağız ifadelerini kulandı. I SAYFA 9
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HUKUKSUZ iŞLEMLERiNiZiN
TAKiPÇiSi OLACAĞIZ

BU MiLLET TANKLARI 

DURDURDU
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İstanbul'un kıabusu olan sivrisi-
neklere karşı nasıl mücadele

edilmesi gerektiğini Damga'ya anlatan
Prof. Dr. Kürşat Özer, “Sineklerin
üreme ortamları belirlenmeli ve gerekli
ilaçlama yapılmalıdır. Uçkun sivrisi-
nek mücadelesi akşam 19:00-22:00,
sabah 05:00-07:00 saatleri arasında
yapılmalıdır. Ergin sinekler için en 
etkili yöntem sisleme şeklinde yapılan
ilaçlamadır” dedi. I SAYFA 8
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ÖZER, DAMGA’YA KONUŞTU

Zamanlamaya
dikkat edilmeli

15 Temmuz darbe girişimi sıra-
sında şehit olan 251 kişiden biri

olan Mehmet Güder'in oğlu İbrahim
Güder, o geceyi anlattı. Babasının o
gece kullanmış olduğu kanlı gözlüğü
evinde sergileyen İbrahim Güder,
“Babam, 'Bakarsınız Allah bana bir
şehitlik, bir gazilik nasip eder' diyerek
dışarıya çıkmış. Kendisini teşhis
etmek için morga girdiğimde bütün
şehitlerimizin yüzünde gülümseme
gördüm ve ortamda çok güzel bir
koku vardı” dedi. I SAYFA 10
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O GECEYİ ANLATTI

Şehitlerimiz
gülümsüyordu

Devlet Bahçeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, "Türk silahlı kuvvetleri

hain alçak FETÖ mensuplarından
temizlendikçe çok daha güçlenmekte
görev ve sorumluluklarını büyük bir
başarıyla yerine getirmektedir. FETÖ
ile mücadele kapsamında bu güne
kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk 
silahlı kuvvetlerinden ihraç edilmiştir.
Edinilen bilgi,
belgelerle müca-
deleye devam
edilmekte bu 
kararlı mücadele
nereye varılırsa
oraya kadar 
gidileceğinin
kimsenin şüp-
hesi olmasın”
dedi. 
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Olympiakos ile
oynayacağı 

hazırlık maçı için 
Yunanistan'a giden
Galatasaray, PCR
testlerinin kabul 
edilmemesi ve Yunan
yetkililerin gösterdiği
tutum sonrasında
Türkiye'ye geri döndü.
Teknik Direktör Fatih
Terim, “Bana denk
geldi, 'tamam' dedim
hiç itiraz etmedim.
Çok kişi de oldu test.
Ama kimseyi kontrol
etmeden çıkartıyorsu-
nuz. Girmesi için
damga vurduğunuz,
insanları tekrar geri
çağırıyorsunuz. 
Tam bir komedi. Savu-
nulacak bir tarafı yok.
Herkes yaptığı ayıbı
biliyor. Bu ayıp bir
şey” dedi. I SAYFA 14
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BAKAN AKAR AÇIKLADI

23 bin 364 kişi 
TSK’dan ihraç

Hulusi Akar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından zabıta

memuru alımı için sadece kadınların
katıldığı uygulamalı sınav yapıldı. 
Zabıta memuru olmak isteyen kadın-
lar 6 ayrı etapta ter döktü. Kadınların
ön planda olduğu bir zabıta teşkilatı
istediklerini söyleyen İBB Zabıta
Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Kadın-
lar erkeklere oranla zabıta memur-
luğu konusunda daha başarılı” dedi.
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UYGULAMALI SINAV YAPILDI

Zorlu parkurda 
mücadele ettiler

2 AYDA ÇÖKTÜ!

Çatalca Belediyesporlu 
güreşçiler hafta sonu 660. 

Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşle-
rindeki başarılarıyla göz doldurdu.
Gençlere seslenen Belediye Başkanı
Mesut Üner, “660. Tarihi Edirne 
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılan

Çatalca Belediyesporlu sporcularımız
Çatalca'mıza yine büyük gurur 
yaşattılar. Sizlerle gurur duyuyoruz.
Başarıya giden yolda asla yalnız 
yürümeyeceksiniz. Sizleri çok 
seviyoruz gençler” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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AÇ KARNINA 
KULAÇ ATIN!

Yazın alınabilecek bazı basit tedbir-
lerle kalp krizi riskini azaltmanın

mümkün olduğunu belirten Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, denize sabah
ve akşam saatlerinde aç karnına girilmesini
tavsiye etti. Sıcak havada sağlıklı beslen-
meye de dikkat çeken Prof. Uçar “Yağlı
yemeklerden uzak durun. Şalgam, meyan
kökü suyu, soda ve maden suyu tüketi-
minde dikkatli olun” uyarısı yaptı. 

I SAYFA 2
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2020’DE ACTI
2021’DE SATTI

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin
Demir, İBB yönetimine sert eleştirilerde

bulundu. Demir, AK Parti döneminde
yapılan Merter’deki İGDAŞ binasının

2020'de Güngören ilçe sakinlerine
otopark olarak yeniden yapılmış 

gibi açıldıktan sonra 2021'de 
147 milyon 174 bin 933 lira 

bedelle özel bir 
firmaya

satılmak 
istendiğini 

söyledi

SiZiN HiZMET DiYE BiR DERDiNiZ YOK!
Güngören Güneştepe Mahallesi'nde millet bahçesi yapmak istediklerini 
fakat İBB'nin buna engel olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bünyamin
Demir, “2 yıldır belediyenin tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı
şekilde uygulamıyorsunuz. Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam 
tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var” tepkisini gösterdi. 

TAM BİR KOMEDİ!

SADECE 45 OKUL
SAĞLAM ÇIKTI!

Beyoğlu Ortaokulu’nun
temel atma törenine katılan

Vali Ali Yerlikaya, “Deprem perfor-
mans analizi sonucunda 45 okul
sağlam çıkmış, depreme güvenli
hale getirilmesi gereken okullardan
59’u ilgili kuruluşlarca güçlendiril-
miş, İSMEP kapsamında ise 722
okulumuzun güçlendirilmesi 344
okulumuzun ise yeniden yapımı 
tamamlanmıştır” dedi. I SAYFA 5
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BiZ REKABETE 
AÇ iNSANLARIZ

HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

GELİN OMUZ
OMUZA VERELİM

Güngören 
Belediye Başkanı
Bünyamin Demir



Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Ana-
bilim Dalı Arş. Gör. Eda Balcı, kötü

yaşam tarzı, kötü beslenme, yaşlanma ve antibiyotik
kullanımı gibi nedenlerle dengenin bozulması duru-
munda probiyotiklerin, dengeyi sağlamada etkili ol-
duğunu söyledi. Balcı, düzensiz bağırsak hareketleri
ve kabızlığın sebep olduğu karın rahatsızlığını azalt-
maya yardımcı olan probiyotiklerin, yiyeceklerin sin-
dirimine ve vücutta sentezlenen vitaminlerin
üretimine yardımcı olmak gibi faydaları olduğuna
dikkat çekti.

Hekim kontrolünde alınmalı

Probiyotiklerin, antibiyotik kullanımına bağlı ishal
görülenlerde ishalin önlenmesinde ve İrritabl bağırr-
sak sendromu hastalığı olanlarda ortaya çıkan şiş-
kinlik ya da gaz sorununun giderilmesinde etkili
olduğunu ifade eden Balcı şu ifadeleri
kullandı:“Bazı çalışmalarda Lactobacillus Acidop-
hilus içeren probiyotiklerin Laktoz İntoleransı has-
talarında olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir.
Bunun gibi sindirim problemi yaşayanlar ve bağışık-
lık sistemini desteklemek isteyenler bir uzmana da-
nışarak probiyotik kullanımına başlamalıdır.
Bağırsaklarda çok fazla bakteri yaşar ve durum da
probiyotik çeşitliliğini beraberinde getirmektedir. Ya-
şanılan probleme göre kullanılması gereken probi-
yotik de çeşitlilik gösterir. Örneğin ishalde,
kabızlıkta, mantarda, gaz durumunda ve antibiyotik
kullandıktan sonra kullanılması gereken probiyotik-
ler farklıdır. Bazı durumlarda tek bir probiyotikten
yeterli etki alınamadığında farklı probiyotiklerin bir-
likte kullanılması gerekebilmektedir. Bu yüzden
doğru kullanım için hekim kontrolünde alınmalıdır.”

Yan etki olabilir

Probiyotiklerin alerjik reaksiyonları tetikleyebilece-
ğini de ifade eden Balcı, “Probiyotik kullananların
bazılarında birkaç gün boyunca ishal, gaz, şişkinlik,
mide bozulması gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan
etkilerden herhangi biriyle karşılaşılması duru-
munda probiyotik kullanımı durdurulmalıdır” dedi.
Balcı probiyotik içeren gıdaları, “Yoğurt, kefir,
ayran, turşu, peynir, fermente süt, keçi sütü, tere-
yağı, boza, şalgam, fermente soya ürünleri ve içe-
cekleri” olarak sıraladı.

artan hava sıcaklıkları nedeniyle sık sık
duş alınıyor. Bu durumun cilt sağlığını
olumsuz etkilememesi adına uyarılarda bu-

lunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu
Cesur, "Kışın kendisini gösterecek deri kuruluğuna yol
açabilir. O nedenle derinin nemini koruması için bol su
tüketilmeli, duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile
banyo yapılmalı" dedi. Yaz mevsiminde alınacak ön-
lemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmenin mümkün
olacağını belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur,
"Sık aralıklarla duş almak, duşta uzun süre vakit geçir-
mek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etken-
lerin başında geliyor. Yıkanmak için kullanılan sabun
ve duş jelleri de deride ciddi anlamda kurumaya sebep
olacağı için duş esnasında krem ya da yağ tarzında yı-
kanma ürünleri tercih edilmeli. Duşta sıcak su kullanıl-
ması da derinin altındaki nem içeriğini azaltarak cildin
kurumasına neden olabilir" diye konuştu. 

Sağlıklı duş için öneriler

Duş sonrasında kullanılacak nemlendirici losyonların
derinin kurumasını önlemeye faydalı olacağını ve özel-
likle deri kuruluğu olan kişilere mutlaka önerildiğini
söyleyen Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, bu ko-
nuda yaş faktörünün de önemli olduğunu belirterek,
“Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla
görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bez-

leri hem sayı hem de
aktive olarak azalır.
Bu nedenle yaşlı kişi-
lerin duş sırasında
alınacak önlemlere
daha çok dikkat et-
meleri gerekir” ifade-
lerini kullandı. DHA
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Prebiyotik çözüm

Duşta uzun 
süre kalmayın

Dökülmeye kalıcı çözüm
Dermatoloji hekimi Uzm. Dr. Devrim Sakallı Çakçak, saç dökülmesinin hem kadınlarda, hem erkeklerde
sık görülen bir sağlık problemi olduğunu söyledi. Dr. Çakçak günde ortalama 100 tele kadar normal kabul
edilen saç dökülmesinin daha fazla olduğu takdirde bir uzmana danışılması gerektiğini kaydetti.
Medical Park Antalya Hastane Kom-
pleksi Dermatoloji hekimi Uzm. Dr.
Devrim Sakallı Çakçak, saç dökülme-
sine sebep olan en sık nedenlerin hor-
monal faktörler, stres, ilaçlar, genetik
yatkınlık, saçlı deri hastalıkları oldu-
ğunu söyledi. Androjen hormonunun
etkisiyle genetik zeminde ortaya çıkan
erkek tipi dökülmenin, erkeklerde daha
sık olmakla birlikte kadınlarda da gö-
rüldüğünü kaydeden Çakçak, "Saç dö-
külmesi genellikle tetikleyici faktörden
4 ay sonra ortaya çıkmakta ve kişinin
günlük yaşamını olumsuz etkilemekte-
dir. Bunun yanı sıra tiroid hormon bo-
zuklukları, vitamin eksiklikleri, stres de
dökülmeye yol açabilir. Saç dökülme-
sini önlemek için farklı tedavi yöntem-
leri bulunmaktadır. Öncelikle saç

dökülmesine neden olan faktör tespit
edilir. Örneğin tiroid hormon bozuk-
luğu varsa tedavi edilmelidir. Sorun
tespit edildikten sonra sağlıklı saç geli-
şimini desteklemek için dermatoloji he-
kimi tarafından uygun tedaviye
başlanılmaktadır" diye konuştu.

12 seans yapılmalı

Saç mezoterapisinin, saç dökülme-
sinde oldukça sık kullanılan etkili bir
tedavi yöntemi olduğunu aktaran Çak-
çak, "Saç mezoterapisi, saçın sağlıklı
büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan
vitamin, mineral, antioksidan ve dola-
şım düzenleyici maddelerin iğneler ile
saçlı deriye doğrudan enjekte edilmesi
sürecini içerir. Belli aralıklarla top-
lamda 8 ila 12 seans yapılmalıdır. Bu

sayede saç dökülmeleri durdurulur ve
daha güçlü, canlı saçlar çıkması sağ-
lanmaktadır" dedi. PRP işleminin ise
hastanın kendi kanının alınıp belli iş-
lemden geçirilmesi ile elde edilen trom-
bositten zengin sıvının saçlı deriye
enjeksiyon yoluyla verilmesi olduğunu
belirten Çakçak, "Özellikle genetik dö-
külmelerde etkili olan PRP uygulaması,
mezoterapi ile kombine edilerek daha
iyi sonuç alınmasını sağlayabilir. Zorlu
ve geç kalınmış durumlarda kesin ve
kalıcı tedavi şekli saç ekimi olabilir.
Ancak saç ekimi öncesinde ve sonra-
sında mezoterapi ve PRP tedavileri ile
daha etkili sonuçlar alınabilmektedir.
Tüm saç dökülmelerinde kişinin kalıcı
bir çözüm için mutlaka bir dermato-
loğa danışması gerekir" diye konuştu.

AC KARNINA
KULAC ATIN!

Probiyotiklerin bağırsaklarda yaşayan
dost bakteriler olduğunu belirten
Diyetisyen Eda Balcı, düzensiz
bağırsak hareketleri ve kabızlık soru-
nuna karşı probiyotik içeren ürünler
tüketilmesi gerektiğini söyledi.

S ıcak ve nemli havalarda pek çok
kişi, havanın kendisini bunalttı-
ğından, göğüs kafesine baskı

yaptığından şikâyet edebiliyor. Sağlıklı
kişiler için bile çoğu zaman hastalık ne-
deni olabilen yaz sıcaklarının, özellikle
kalp rahatsızlığı olanlarda mevcut kalp
problemlerini artırabileceğini vurgula-
yan İAÜ VM Medical Park Florya Has-
tanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Hakan Uçar, yazın kalp sağlığımızı ko-
rumamızı sağlayacak uyarılarda bu-
lundu.

Sıcaklar kalbi tetikliyor 

Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle
kalp damar hastalığını, tansiyon denge-
sizliğini ve kalp yetersizliğini tetikleyebi-
leceğinin altını çizen Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, “Vücut
ısısını sabit tutan en önemli mekaniz-
malardan biri cildin kan dolaşımıdır.
Cildi besleyen damarlar soğukta büzü-
şerek, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki
ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya ça-
lışır. Bu durum kalbin daha fazla çalış-
masını gerektirir. Kalp yetersizliği
bulunan hastalarda kan akımının ağır-
lıklı olarak cilde yönlenmesi, hayati or-
ganlara olan kan akımının azalmasına
yol açabilir” diye konuştu.

Kalp krizi riski artıyor

Hava sıcaklıklarının artmasının özel-
likle kalp hastaları açısından bazı riskler

oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Hakan Uçar, şunları söyledi: “Kalp
krizleri aşırı sıcak havalarda artış göste-
rir. Bunun en önemli nedeni tuz ve elek-
trolit kaybı ile tepkisel olarak kanın
pıhtılaşma oranının artmasıdır. Aşırı
sıcak ve nemli günlerde, kalp krizi geçi-
ren veya kalp ve damar hastalığı nede-
niyle yaşamını yitirenlerin sayısı artış
göstermektedir. Aşırı sıcak dalgalarının
yaşandığı yıllarda yapılan gözlemsel ça-
lışmalarda özellikle yaşlı ve yandaş has-
talıkları olan hastaların daha fazla
etkilendiği görülmüştür. Olası bir kalp
krizini önlemek için özellikle kalp has-
tası olan kişilerin bol sıvı alarak ve elek-
trolit kaybına dikkat ederek güneşin
zararlı etkilerinden korunmaları çok
önemlidir.”

Böbrek fonksiyonları bozulabilir

Vücudun sıvı ihtiyacı dengelenmezse
kalp yetersizliğinin tetiklenebileceği
uyarısında bulunan Uçar, “Vücudun sı-
cağa karşı aldığı en etkili yöntem terle-
medir. Nemli deriden su buharlaşırken
cilt de soğumaya başlar. Doğal olarak
bu durumda sıvı ve elektrolit denilen
tuz ve mineraller kaybedilir. Damar-
larda dolaşan sıvı hacminin azalması,
kanın akışkanlığının ve böbreklerden
geçen kan miktarının azalmasına neden
olur. Bu durum, yeterli sıvı alınmadığı
takdirde böbrek fonksiyonlarında bo-
zulmaya yol açabilir. Bunu dengelemek

üzere böbrek ve böbreküstü bezlerinden
salgılanan maddeler damarların büzüş-
mesine ve ani tansiyon yükselmeleri ile
kalp yetersizliği bulgularının artmasına
neden olabilir” dedi.

İlaçlar düzenlenmeli

Hipertansiyon hastalarının yaza girme-
den ve tatile çıkmadan mutlaka doktor-
larına giderek ilaçlarını yaza göre
düzenlenmesi gerektiğini ifade eden
Uçar, şu önerilerde bulundu: “Hiper-
tansiyonu bulunan ve idrar söktürücü
ilaçlar kullanan hastaların yeterli mik-
tarda sıvı almaları çok önemlidir. Aksi
takdirde ani tansiyon düşmeleri, böbrek
fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çı-
kabilir. Sıcakta damar genişlemesi arttı-
ğından bazı grup tansiyon ilaçlarının
bacakta ödem yapıcı etkisi artmaktadır.
Böyle durumlarda tuz alımı biraz daha
kısıtlanmalıdır. Hipertansiyon çoğun-
lukla herhangi bir şikâyete yol açmayan
bir hastalık olduğundan çoğu hasta kan
basıncındaki değişikliklerin farkına va-
ramaz. Özellikle mevsim değişikliği dö-
nemlerinde kan basıncındaki
değişiklikleri daha yakından izlemekte
yarar vardır. Bu nedenle, yüksek tansi-
yonu bulunan hastalar yaz aylarında
herhangi bir sorun yaşamamak için
doktorlarına danışmalıdır. Böylelikle bu
hastaların ilaç kullanımları eğer hekim-
leri tarafından gerekli görülürse yaz 
dönemi için yeniden düzenlenebilir.”

Yaz aylarında alınabilecek bir takım
basit tedbirlerle kalp krizi riskini
azaltmanın mümkün olabileceğini
belirten Prof. Dr. Hakan Uçar, yaz
aylarında mümkün olduğunca serin
ve gölgelik yerlerde bulunmayı,  açık
renkli, rahat ve bol, terlemeyi artır-
mayan kumaştan yapılmış giysileri
önerdi. Prof. Uçar beslenme ile ilgili
de bilgiler vererek “Ağır, yağlı yemek-
lerden uzak durun, az ve sık aralık-
larla, sebze ve meyveden zengin bir
tarzda beslenmeye çalışın. Özellikle
güneş ışınlarının dik geldiği saat-
lerde, açık havada güneş altında ke-
sinlikle alkol içmeyin. günde 2-2.5
litre su tüketmeye özen gösterin. Şal-
gam, meyan kökü suyu, soda ve
maden suyu tüketiminde dikkatli
olun. Bunların kontrolsüz tüketilme-
leri tansiyonu yükselteceği gibi, kalp
yetmezliği bulgularının da tetiklen-
mesine yol açabilir. Denize, sabah ve
akşam saatlerinde aç karnına girin,
kumda güneş banyosu yapmayın,
denizde kıyıya paralel olarak yüzün.
ifadelerini kullandı.

ŞALGAM VE MADEN 
SUYUNA DİKKAT!

Yazın alınabilecek bazı basit tedbirlerle kalp krizi riskini azaltmanın mümkün olduğunu belirten
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, denize sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girilmesini
tavsiye etti. Sıcak havada sağlıklı beslenmeye de dikkat çeken Prof. Uçar “Yağlı yemeklerden uzak
durun. Şalgam, meyan kökü suyu, soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olun” uyarısı yaptı. 
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ÜskÜdar Kiraztepe Mahallesinde 14
Temmuz 2001 yılında 57 yaşındaki Ra-
mazan Aksu 7 yerinden bıçaklandıktan

sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürül-
müş bir halde bulunmuştu.  Polis o dönem yaptığı
incelemede evde 3 farklı parmak izine rastlamış,
ancak şüpheliler tespit edilememişti. Cinayet Büro
Amirliği tarafından zaman aşımına yaklaştığı belir-
lenen dosya tekrar açıldı. Yapılan incelemede o
dönem olay yerinde bulunan bir kimlik dikkat çekti.
Bu kimlik kullanılarak çıkarılan telefon hattını ince-
lemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, kimliğin 2000 yılında Kars'ta askerlik
yapan bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Bu kişinin
kimliğini kaybettiği öğrenildi. Soruşturmada kim-
liği alarak o kimlikle hat çıkaran kişinin Yunus B.
olduğu tespit edildi.

Parmak izi eşleşti

Cinayet Büro Dedektifleri olay yerinden o dönem
alınan 3 parmak izlerini yeniden incelediğinde 2 ki-
şinin parmak izinin APFIS sisteminde eşleştiğini
tespit etti. Parmak izi eşleşen Ramazan A. (44) Fa-
tih'te gözaltına alındı. Yine parmak izi olay yerinde
eşleşen S.E. de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüp-
heli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli-
ği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden evde parmak izi çıkan Ramazan A.
tutuklandı. Yunus B. ev hapsi alırken S.E. adli
kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin em-
niyetteki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını
öne sürdükleri öğrenildi. DHA

İsTanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı
Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanma-
sı'na (FETÖ / PDY) yönelik eş zamanlı

operasyon düzenlendi. 27 şüpheliye yönelik düzen-
lenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken,
9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğre-
nildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden so-
rumlu olan sivil imamlar tarafından asker kişilerle
örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği ile-
tişim amacıyla ankesör ve büfe hatları üzerinden
örgütsel olarak irtibat kurdukları tespit edilen 27
kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bugün İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreste
bulunamayan 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının
sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli
sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

sulTanbeylİ'de Münür Altın (34) aynı apart-
manda oturduğu amcası Şirkan Altın'ı (50) bıçak-
layarak öldürdü. Altın, cinayeti işlediği gün

gözaltına alındı. Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde
dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Münür Al-
tın'ın internet üzerinden tanıştığı Almanya'da yaşayan bir ka-
dınla ilişkisi vardı. Bu durumu onaylamayan amca Şirkan
Altın ile Münür Altın arasında bir süre önce gerginlik çıktı.
Aynı apartmanda oturan amca, yeğen dün merdivenlerde
karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Münür Altın, amcasını
bıçakladı. Şüpheli, otomobille kaçarken amca Şirkan Altın ha-
yatını kaybetti. Polis ekipleri Münür Altın'ı aynı gün yakalaya-
rak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliğine getirilen şüphelinin ifadesi alındı. İşlemleri tamam-
lanan Münür Altın, adliyeye sevk edildi. DHA

İsTanbul 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi'ndeki duruşmaya, tu-
tuklu sanık Yavuz Sümter

cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim
Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler
Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve ba-
bası Metin Erol ile taraf avukatları da
duruşmada hazır bulundu. Duruşmada
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dai-
resi raporunun geldiği belirtilerek sanık
Yavuz Sümter'in ceza sorumluluğunu et-
kileyecek veya ortadan kaldıracak mahi-
yette bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığı
tespit edilemediği ve ceza sorumluluğu-
nun tam olduğunun bildirildiği belirtildi.
Sanık avukatı Emin Çelik, rapora karşı
beyanda bulunmak için süre istedi ve ko-
vuşturmanın genişletilmesi taleplerinin
olduğunu belirtti. Şikayetçiler avukatı
Aydın Egemen ise kovuşturmanın geniş-
letilmesi taleplerinin davayı uzatmaya
yönelik olduğunu ve dosyanın karara çı-
karılmasını talep etti.

Savcı mütalaa verdi

Duruşma savcısı esas hakkındaki müta-
laasında, sanık ile maktül arasında bazı
olaylar nedeniyle husumet oluştuğu,
maktülün nöbetçi olarak doktor oda-
sında bulunduğu sırada maktülü öldür-
meye karar veren sanığın sırt çantasında
küçük bir baltayla, bıçağı alarak din-
lenme odasına girerek maktülü 75 kez
bıçakladığı belirtildi. Savcı, sanığın çok
sayıdaki bıçak darbesinden ibaret eyle-
minin tek başına canavarca hisle veya

eziyet çektirerek kasten öldürme suçu-
nun unsurunu oluşturmayacağı, sanığın
canavarca hisle veya eziyet çektirerek öl-
dürme amacıyla hareket ettiğini gösterir
nitelikte delil bulunmadığı, sanığın eyle-
minin tasarlayarak öldürme nitelikli ha-
linde şartlarının oluşmadığını öne sürdü.
Mütalaada, kamu görevi nedeniyle kas-
ten öldürme suçundan ceza verilmesi
için ise sadece kamu görevlisine karşı iş-
lenmesinin yeterli olmadığı, kamu görevi
nedeniyle gerçekleştirdiği yönünde yeterli

delil olmadığı kaydedildi. Ayrıca sanığın
çalışma temposuna dayanamaması, se-
bebi olarak da maktülü görmesi nede-
niyle öldürdüğü deliller ve kamera
kayıtlarıyla değerlendirilerek sanığın
"Kasten öldürme" suçundan müebbet
hapsini talep etti.

Aile mütalaaya isyan etti

Şikayetçi Erol ailesinin avukatı Egemen,
"Bu kabul edilemez" diyerek mütalaayı
kabul etmediklerini belirtti. Sanık avukatı

ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak
üzere süre talep etti. Sanık Yavuz Süm-
ter'in tutukluluk halinin devamına karar
veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı
savunma yapmaları için sanık tarafına
süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma
sonrasında Erol ailesi, avukatları ile bir-
likte adliye önündeki meydanda basın
açıklaması yaptı. Baba Metin Erol, "Ca-
navarca hislerle parçalanarak kamu gör-
evi yaparken öldürülen doktor Kaan
Erol'un babasıyım. Ama maalesef iki se-
nedir toprağın altında yatan masum evla-
dımın hakkını aramak için adliyeye gelip
gidiyoruz. Bugün maalesef savcının oku-
duğu mütalada korkunç şokla çıktık.
Savcı evladımızın kamu görevi yapmaz-
ken öldürüldüğünü, canavarca hislerle öl-
dürülmediğini söyledi. Sanki sokakta bir
duvarda bir kediyi köpeği sıkıştırmış sinek
öldürmüş gibi öldürüldüğünü söyledi.
Evladım paramparça edildi hem de gör-
evinin başında. 20 saat o hastanede
ayakta önce ameliyata sonra da nöbete
gitti. 10 dakika odaya dinlenmeye girdiği
an arkasında pusuda bekleyen cani, giri-
yor ve elinde getirdiği balta ve bıçakla ev-
ladımı bir buçuk saat yavaşça, bilerek
isteyerek ve öldürücü noktalarına vurarak
katlediyor. Kanının akmasını bekliyor.
Yahu bu canavarca his değil de nedir ?
Size soruyorum bu savcıyı reddediyorum.
Kamu görevi diyorsun, 20 saattir hasta-
nede, ameliyat başında mı öldüreceklerdi.
Böyle bir mütalaayı kabul etmeme imkan
yok. Acilen adalet istiyoruz" dedi. DHA

D uruşmada öldürülen kadının 12
yaşındaki kızı M.K. adli gö-
rüşme odasında sosyal hizmet

uzmanı eşliğinde ifade verdi. Olay günü
annesi ile kahvaltı yaptığını, bu sırada bir
patlama sesi duyduklarını anlatan M.K.
"O esnada ağabeyim E.K. uyuyordu.
Patlama sesinin ardından annem kapıya
yöneldi. Kapının açık olduğunu görünce
arkasına geçti. Bu sırada dışarıdan bir
kaç el daha ateş edildi. Ve dışarıdaki
adam annemi vurdu. Hemen uykudan
uyanıp gelen ağabeyim de kapıyı kapat-
maya çalışıp bir yandan da 'Annemi vur-
dun, ne olursun yapma' şeklinde bir
şeyler söylüyordu. Ben kapının hemen
yakınındaki odada saklanmıştım ve kapı
aralığından bakıyordum. Ağabeyim
'Yapma ne olur' dedikten sonra şahıs
ağabeyimi de vurdu. Beni görmedi, beni
görseydi belki beni de vurabilirdi. Biz
evde ses de çıkarmıyorduk" dedi. Sanığın
tutukluluk halinin devamına karar veren
mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlan-
ması için dosyanın savcıya verilmesine
kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Eşim yerde yatıyordu

Duruşma sonrasında gazetecilere açıkla-

malarda bulunan maktul T.K.'nın eşi
G.K. "Bir silah sesiyle eşim kapıya doğru
yöneldi. Biz ilk başta doğalgaz patlaması
sandık. Eşimin arkasından ben de gittim.
Gittiğimde eşim yerde yatıyordu, vurul-
muştu. Bir çocuğum da evdeydi. Katil
bana doğru da silah doğrulttu ben eve
kaçtım. Katil evin içinde kayınvalidemi
ve eşimi binada mahsur bıraktı, bu yüz-
den kimse müdahale edemedi. Biz aşağı
inemedik, aşağından da kimse gelip bize
yardım edemedi. Yarım saat 45 dakika
sonra müdahalede bulunuldu. Ben 9
aylık hamileydim, sancılarımla bir gün
sonra doğum beklerken eşimin cenaze-
sine gitmek zorunda kaldım. Bebeğimin
solunumu durdu. Çok feci bir gün yaşa-

dık, hayatımız mahvoldu. Bunun bir be-
deli olmalı, sanığa verilecek en ağır ceza-
lar bile hafif kalacak ama yine de içimizi
soğutacak bir ceza bekliyoruz. İnşallah
adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

Evime bile giremiyorum

"Benim doğmamış çocuğum babasını
görmedi" diyen G.K. şunları söyledi:
"Bebeğim ve 3 yaşındaki çocuğumla or-
tada kaldım. Eşimle birlikte yaşadığım
evime bile giremiyorum. Eşimle beraber
ben de o evden çıktım ve artık giremiyo-
rum. Çocuklarım 'baba' deyip duruyor.
Benim çocuğum bana 'anne sen toprağa
gitme' diyor. Bunların bir karşılığı olma-
sın mı? Bizim 4 kişilik bir aile olma ha-

yalimiz vardı ama biz bunu yaşayama-
dık. Hiçbir suçumuz hiçbir günahımız
yokken bunlar başımıza geldi."

Annem savunmasızdı

Maktul F.K. oğlu T.K. "Suçsuz yere bun-
lar başımıza geldi. Benim annem savun-
masızdı, kapının arkasında 50 yaşında
kadın. Ağabeyimin elinde silah yoktu.
Çatışmaya girseler ya da ağabeyim ona
vursa tamam 'vurdu' dersin. Ama ağabe-
yim de savunmasızdı. Hepsi savunma-
sız. Sen nasıl pompalı tüfeği eve
sokuyorsun. Biz hakimlerimizden, savcı-
larımızdan adalet istiyoruz. Bizim canı-
mızı nasıl yaktıysa onun canını da yaksın
hakimler" diye konuştu. DHA

Bu kabul edilemez!

Esenyurt'ta  geçen yıl 
üst kattan gelen çocuk 

sesinden rahatsız olduğu 
gerekçesiyle komşusu-

nun evine çıkarak pom-
palı tüfekle 2 kişiyi

öldüren ve bir kişiyi 
yaralayan sanık Akın

Aydın, "Normalde sakin
bir insandım. Nasıl böyle

bir suç işledim bilmiyo-
rum" dedi. Öldürülen ka-

dının 12 yaşındaki kızı
M.K. olay günü gürültü

çıkarmadıklarını belirte-
rek, "Ağabeyim 'Yapma

ne olur' dedikten 
sonra şahıs ağabeyimi 

de vurdu. Beni görmedi,
beni görseydi belki beni

de vurabilirdi" dedi

GORSEYDI 
VURACAKTI

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış
müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, "Kasten öldürme" suçun-
dan müebbet hapsini talep etti. Kaan Erol'un ailesinin avukatı duruşmada, "Bu kabul edilemez" diyerek isyan etti

Zaman aşımına 
iki gün kala!

6 ilde FETÖ 
operasyonu

Amcasını öldürdü

Üsküdar'da 2001 yılında öldürülen
Ramazan Aksu (57) cinayetinde polis
zaman aşımına iki gün kala 3 kişiyi
gözaltına aldı. Suçlamaları kabul et-
meyen şüphelilerden biri tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli-
lere adli kontrol tedbiri uygulandı.

Cip
takla

attı

Tuzla, D-100 Karayolu'nda sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
tiği, cip takla attı. Sürücü ve oğlunun

yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk ya-
şandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Ka-
rayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
Nur Mehmet Özdemir'in kullandığı 34 EA 961
plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiye-

tini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp, takla attı.
Kazada cip sürücüsü Nur Mehmet Özdemir ve
yanında bulunan oğlu Rahan Özdemir yara-
landı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk mü-
dahalenin ardından ambulansla çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yo-
ğunluğu yaşandı. Polis kaza yerinde güvenlik
önlemi alırken, cip çekiciyle kaldırıldı. DHA



B ağcılar Belediyesi ve İstanbul
Taksiciler esnafı, hainlere
karşı milletin demokrasi des-

tanı yazdığı 15 Temmuz’un 5. yıldönü-
münde anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen “15
Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi
Vefa Konvoyu” isimli programda tak-
siciler bir araya geldi. Alana toplanan
taksiciler, araçlarıyla 15 Temmuz ka-
reografisi oluşturdu. Radyo program-
cısı Onur Sakar’ın sunumuyla
başlayan programda konuşan AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan
Turan, “O gece Türkiye’nin her bir ye-
rinde milletimiz kendi iradesini, vata-
nını müdafaa etmek için meydanlara
dökülmüşlerdi. Bağcılar da bunun en
başında yer alıyordu. 15 Temmuz’u
unutmayan, unutturmayan, unuttur-
manın aynı yerden bir daha vurulmak
anlamına geldiğini bilen Bağcılar hal-
kını selamlıyorum. Bu programlar
hem anma hem de geçirmiş olduğu-
muz badireleri anlama programlarıdır.
Unutmayacağız, unutturmayacağız,
unutursak yazıklar olsun bize” dedi.

Büyük bir destan

Şehitleri rahmetle anıp gazileri de yad
ederek konuşmasına başlayan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ise şunları söyledi: "Darbeler ülkemizi
zayıflatmak isteyen mihrakların baş-
vurduğu silahlardan biri olmuştur.
Ancak 2002’de Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
artık dönem değişmişti. Devletin içine
yuvalanan FETÖ'cülerin 15 Temmuz
hain darbe girişimi kalkışmaları, ta-
rihte eşine rastlanılmayan büyük bir
destansı başarıyla durduruldu. Dün-
yada kimesin aklına gelmemiş şekilde
tank ve uçaklara kafa tutan milletin ce-
saretiyle o gece aydınlanmıştı. Bu ülke-
nin insanlarının tankları iman dolu
göğüsleriyle durdurduğuna dünya şa-
hitlik etmiştir.”

Yılmaz'a ödül

Protokol konuşmalarının ardından
dev ekranda yayınlanan kısa belgesel
gösterimi ve Ramazan Yumrutepe’nin
kum sanatı ile 15 Temmuz 2016 gecesi
yaşananlar anlatıldı. Gecede müşteri-
lerine karşı tutumlarıyla gönülleri fet-
heden yılın örnek taksicilerine Taksi
Vefa Ödülleri verildi. Ödül alan 12 tak-
sici arasında en çok dikkat çeken ise 20
yıldır taksicilik yapan iki çocuk annesi
İlknur Yılmaz oldu. Başkan Çağırı-
cı’dan ödülünü alan Yılmaz, "Çok he-
yecanlıyım. Araba kullanmak daha
kolay işmiş. Aileme ve çalışma arka-
daşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.
Ayrıca sanatçı Uğur Arslan, gazeteci
Sevda Türküsev, oyuncu Ali Nuri Tür-
koğlu, Habertürk spikeri Okan Ateş ve
Show Haber Genel Yayın Yönetmeni
Rıdvan Bıyık’a da plaket verildi.
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beyLiKdüzü Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü, doğal kaynakların
daha verimli kullanılması, atık oluşum se-

beplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun en-
gellenmesi, atığın oluşması durumunda ise
kaynağında ayrı toplanması amacıyla bir proje baş-
lattı. Sıfır atık projesi kapsamında hayata geçen “Atık
ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla baş-
latılan uygulamayla ilçede bulunan 24 gönüllü ecza-
neye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. 1. Bölge
İstanbul Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeyle;
ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce
mutfak, banyo ve tuvalete dökülen atık ilaçların
şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tes-
islerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek va-
tandaşlara ulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Atık ilaçlar çöp değil

Eczacılar Odası’nın belirlediği Beylikdüzü’ndeki 24
noktada uygulamanın başladığını belirten Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Hayata
geçirdiğimiz projeyle ilaçların çevre ve insan sağlı-
ğına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, ilaç-
ların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar
vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bi-
linçlendirilmesini hedefliyoruz. 
Bundan böyle evlerde kullanılmayan ve son kul-
lanma tarihi geçmiş ilaçlar, vatandaşlarımızca anlaş-
malı eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına
bırakabilecek. Eczanelerden toplanan atık ilaçlar ise,
1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde geçici olarak de-
polanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi bertaraf tesislerine nakli
gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı. 

“Vallahi Billahi kazanacağız.”

Y az geldi çiçekler rengârenk açıp, arı-
lar çalışmaya başladı. Deniz tüm gü-
zelliğini yeşil, mavi, kahverengi, ela

bakan gözlerimize kendini sundu. Coro-
na’dan kurtuluyoruz derken her gün yitip
giden şehitlerimize ağlarken, düştüğümüz
geçim derdiyle bizleri oyalarlarken birileri
yaralarımız azmış gibi kalbimizin tam orta-
sına hançeri soktu. 

BOTAŞ, bembeyaz çarşafa bırakılan leke
gibi güzeller güzeli SAROS denizini siyaha
boyadı. Duyunca, görünce sevdadan yanan
yüreğimize bir kor daha düşürdü. 

İnsanların feryatları annenin bağrından
kopartılan çocuğuna yandığı gibi mavi gök-
yüzünü yasa bürüdü. Kahretti. 

Sebep malumunuz, yakamızı bırakmayan
ya da bırakmasını istemediğimiz Katar’ın
doğalgazını buradan yükleyip başka liman-
lara taşımaktan başka bir şey değil. 

Sorunlarım var Türkiye’m. Bedenim
hasta. Doğanın katliamı karşısında vücu-
dumdaki kan eksiliyor. İllet organlarıma

satrançtaki hamleler gibi atak yapıyor.   
Her şey bir tarafa da, şehitlerimize,

vatan uğruna gazi olan binlerce cana bunun
hesabını nasıl vereceksiniz. Ahirette bunun
hesabını sormayacaklar mı sanıyorsunuz?
Bal gibi de soracaklar. Allah’ın gazabından
ise kurtulamayacaksınız.   

Binlerce Şehidimiz, “Düşmana boyun eğ-
medik, günlerce aç susuz kaldık. Ayağı-
mızda çarık, şarjörümüzde mermimiz
yoktu. Namusumuzu korumak için kasatu-
ralarla müdafaa ettik. Vatan toprağını öle-
rek savunduk. Düşmana yol vermedik. Peki,
siz ne için katlediyorsunuz  ” dediklerini
duyar gibiyim. Üşüyorum!

Eğe Denizi’nin en tuzlu kesimlerinden bi-
rini oluşturan Saros Körfezi içimdeki duy-
gular gibi karmaşık girdaplar çizen
akıntılara sahip. Bu akıntılar Saros’un
kendi kendine temizleme özelliğini vermek-
tedir.  Dünya’da bu şekilde olan ve temiz
kalan beş körfezden birisi olduğu iddia edi-
lirken, kirletmeyin Saros’umuzu. 

Araştırmalara göre Kuzey Anadolu fay
hattının uzantısı olan iki kırık arasında çök-
müş bir graben alanı sayılan körfez, bazı
araştırmacılara göre de gerilme ve açılma
sonucunda oluşmuş. Yapılan inşaatın 7 km

ilerisinde ise fay hattı var. Kır-
mayın Saroz’u.

Engellemek için verilen imza sayısı 170
bin oldu.  İnsanlar “Saros’uma dokunma”
diye feryat ederken,50 bin tonluk gemilerin
demir atacaklarını düşündüm. Ürperdim!  

Liman Projeyisi mahkeme iki kez ret etti.
Kimse takmadı, hem inşaat devam ediyor.
Hem de 270 metre olması gereken liman
uzunluğu nasıl olduysa 320 metre ’ye çıkar-
tılıyor. Hadi gelin beynimden geçen, mah-
keme kararına rağmen bu inşaat nasıl
devam edebiliyor? Hangi rapora göre yapı-
labiliyor?  gibi deli sorulara engel olun.
Heyhat, neden kimse durun demiyor, yoksa
diyemiyor mu? 

Demiyorsa, onlara şu dizeleri hatırlatmak
isterim. 

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
İzmir, İzmit, Hatay yetmedi. Şimdi sıra

Saros’a mı geldi? Her bölgede en gözde yer-
ler özelleştiriliyor. Kıyılardaki kamu arazile-
rine imar değişiklikleri yapılıyor. Bakın son
olarak Turistik tesisler yapılacak diye 18
tesis özelleştiriliyor. İnanın işin ehli insan-
lara parası ne ise vereceğiz “mahvedin”
desek bu kadarını yapamaz. Bu topraklar
bu kadar eziyete reva değil. Titriyorum!

BOTAŞ 2016 yılında meydana gelen yan-
gın sonrası ağaçsız alanların tercih etmiş!
Bir ben mi bu kadar kötüyüm ki, aklımdan
‘acaba mı’ diye geçiyor. Ağlanacak halimiz
mevcut. Gülüyorum!

Tabi bir de inşaat alanı için BOTAŞ yetki-
lilerinin inşaat aşamasında kesilebilecek
ağaçların 10 katı ağaç dikimi yapılacağını
taahhüt etmesi var. Neden ? Soruyorum! 

Ormanlarımız yanmasın, inşaatlarınız
için ağaçları yok edilmesin. Sizin dikeceğiz
ağaçlar Allah’ın verdiği nimetler gibi asla
olamaz. Bir iyilik yapacaksanız, karşılıksız
olarak yangın söndürme araç gereçleri alı-
nız. Ağaçlarımıza doğamıza dokumayın
bize yeter. Yalvarıyorum!

Efendiler, unutmayınız ki, Müsilaj, deniz-
lerin inşaat, hafriyat, liman ve sanayi tesis

faaliyetleriyle, atıklarıyla kirletilmesi so-
nucu meydana gelmektedir. Bunu bilmiyor
olmanıza bizi inandıramazsınız. Ağaçları-
mıza ne tesis ne de başka amaç için baltala-
rınızla, dozerlerinizle girmeyin. Doğanın,
insanların dengesi bozmayın. 
Sinirleniyorum!

Keşan’a bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe
köyleri arasında Saros körfezi kıyısında
BOTAŞ tarafından yapılan Likit Doğal Gaz
Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) inşaatının
durdurulması için “Saroz’uma dokunma”
mitingi düzenleyenlerin feryatlarını duyun.
O insanların para, mal mülk, tesis gibi bek-
lentileri yok.  “Bilim bizden yana, onun için
kazanacağız” diyenlere kulak verin.

Mitinge destek veren Haluk Levent şarkı
sözleriyle, “ Vallahi, Billahi kazanacağız”
yeminini ederken, birileri gibi getirim pe-
şinde olduğundan değil. İnsanlara, doğaya,
denizde-karada nefes alan tüm canlılara
saygısı için ant içiyor.   

Bu ülke için denizin maviliği mi? Yoksa
doların yeşilliği mi önemlidir? Cevabı buldu-
ğunuzda sizde SAROS çokkk seveceksiniz.  

Çocuklarınız, büyüdüklerinde sizden
utanmamaları adına VAZGEÇİN. 
YALVARIYORUM… 

Saros… 
Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, ilçede bulunan 24 gönüllü eczaneye
Atık İlaç Toplama Kutuları yerleştirdi. “Atık
ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla
başlatılan projeyle ilaçların evsel atıklardan
ayrıştırılması amaçlanıyor
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15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında Bağcılar
Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen
taksiciler, hem şehitler anısına vefa gösterisinde
bulundu hem de bu hain kalkışmayı unutturmamak
adına konvoy oluşturup şehir içinde tur attı. Belediye
Başkanı Çağırıcı, "15 Temmuz'da bu ülkenin
insanlarının tankları iman dolu göğüsleriyle
durdurduğuna dünya şahitlik etmiştir" dedi

Programın ardından konvoy oluşturan
taksi araçlarıyla konvoy oluşturuldu. Mil-
letvekili Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz, taksicilerin oda
ve birlik başkanları Türk bayrakları araç-

larla yola çıktı. Çağırıcı’nın kullandığı 15
TMZ 2016 plakalı takside yanına Turan
oturdu. Şehirde tur atan Vefa konvoyu-
nun son durağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı
oldu. Protokol üyeleri, şehitlerin isimleri-
nin yazılı olduğu panoların önüne karan-
fil bıraktı.

LOKMAN ÇAĞIRICI 15 TMZ 2016
PLAKALI ARACI KULLANDI

BU MİLLET
TANKLARI 
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40 yıllık hayal gerçekleşiyor
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seçim vaatleri arasında yer alan ve 3 mahallenin ortak
kullanımına açılacak olan Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin inşaat alanında basın mensupları
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek projeyle ilgili gelişmeleri anlattı

KartaL Belediyesi’nin kültür
sanat alanında yaptığı en önemli
yatırımlarından biri olan Yalı,

Yunus, Topselvi Kültür Merkezi inşaatında
bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in daveti ile
gerçekleştirilen buluşmaya Cumhuriyet Halk
Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,
İYİ Parti Kartal İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan,
basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, mahalle muhtarları ve bölge sa-
kinleri katıldı.

193 kazık çakıldı

Projeyle ilgili bilgi veren Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel 2020 Kasım ayında baş-
layan çalışmalarda öncelikle temel alanının
etrafının 3 ayda fore kazıklarla çevrildiğini
açıkladı. Zemin seviyesinden 8.5 metre derin-
liğe inen temel kazısının, etraftaki diğer bina-
lara zarar vermemesi için 193 kazık
yerleştirildiğini 2800 metre uzunluğunda çelik
halatlarla ankaraj yapıldığını belirten Başkan
Yüksel, inşaat alanından 2021 Mayıs ayına
kadar toplam 7400 metreküp hafriyat çıkarıl-
dığını söyledi. Temel drenaj hattı, temel altı
blokaj, grobeton gibi temel altı hazırlık işleri-
nin tamamlandığını ve 12 Temmuz itibariyle

merkezin zeminin temel betonun dökülmeye
başlandığını belirten Başkan Gökhan Yüksel,
gün içinde toplam 600 metreküp betonun te-
mele döküleceğini söyledi. İlk betonu uzaktan
kumanda yardımıyla temele döken Başkan
Yüksel, bundan sonra bodrum perde beton-
larının yapılarak 1. ve 2. bodrum katlarının
yapılacağını ve 2021 yılı bitmeden merkezin
kaba inşaatını bitirmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Kültür Merkezi’nin 2022 yılı bitmeden
hizmete girmesini hedeflediklerini belirten
Başkan Yüksel, merkezin bodrum katlar dâhil

8 katlı olacağını ve toplam inşaat alanın 4845
metrekare olduğunu söyledi.

Talimat verdim

İnşaat alanında incelemelerde bulunarak te-
mele beton döken Başkan Yüksel, basın men-
suplarının da sorularını cevaplandırdı. "Bu
proje seçim sürecine girdiğimizde en çok ko-
nuştuğum projelerden biriydi" diyen Yüksel,
"Üç mahallemizin kültür sanat anlamında
faaliyetlerin yürütülebilmesi için; çocukların,
gençlerin, kadınların eğitim çalışmalarını sür-
dürebilmeleri için bir de komşularımızın acı
günlerini paylaşabilecekleri bir ortamı sağla-
mak üzere taziye evi için söz vermiştik. Aka-
binde de mahalledeki gençlerin ve çocukların,
aslında toplumun bütün kesimleri için kütüp-
hanesiyle, eğitim alanlarıyla, tiyatro ve sinema
gösterimlerinin gerçekleşeceği kültür sanat
merkeziyle bir yapı ve mahalle evi inşa ediyo-
ruz. Bu yapı üç mahallenin ihtiyacını karşıla-
yacak. Kartalımıza, Yalı, Yunus, Topselvi
Mahallelerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki
yılın sonuna kadar bu projeyi bitirmek üzere
arkadaşlarıma talimat verdim. Bu yılın so-
nuna kadar kaba inşaatı bitirme noktasına ge-
lebilirsek çok daha iyi olacak” ifadelerini
kullandı. 

Çevre dostu 
atık projesi 

LüLeburgaz Belediyesi kent genelin-
deki yatırım çalışmalarına hız kesmeden
devam ederken, sorunları birer birer orta-

dan kaldırıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak,
uzun süre doğalgaz altyapısı beklendiği için so-
runlu olan İstiklal Mahallesi Görkem Sokak’ta
beton parke taş çalışması başlattı. Doğalgaz altya-
pısının tamamlandığı 160 metre uzunluğundaki so-
kakta ekipler, yaklaşık bin 600 metrekare beton
parke taşı döşemeye başladı. Sokaktaki çalışma
kısa süre içinde tamamlandıktan sonra sokak va-
tandaşın kullanımına açılacak.

Görkem Sokak’ta 
hummalı çalışma
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Çarşı mı
Sanayi bölgesi mi?

Ç atalca'da çarşı neresi desem herkes Mescit So-
kağın olduğu bölgeyi tarif eder. Çarşı nedir soru-
suna herkes hemen hemen aynı şekilde cevap

verir. Restorantların, giyim mağazalarının, kuyumcula-
rın, eczanelerin ve pek çok alış veriş yapılan iş yerlerinin
bulunduğu yerdir diyeceksiniz. Bu saydıklarımın dışında
daha bir çok iş alanı sayılabilir ancak inşaat malzeme-
leri deposunu sayacak bir kişi çıkacağını hiç düşünmüyo-
rum. Peki siz hangi çarşının göbeğinde inşaat malzemesi
deposu gördünüz? Koca koca kamyonların yanaşıp mal-
zeme indirip yüklediği bir depo çarşıda olur mu? 

Çatalca Belediyesi'ne ait olan ve önceki dönem bele-
diye yönetimi tarafından satılan otopark alanı yıllarca
amacına uygun biçimde otopark olarak kullanıldıktan
sonra geçtiğimiz günlerde satın alan kişi tarafından ki-
racı tahliye edilip, otopark kapatıldı. Otopark kapatıl-
dıktan sonra kapısına asılan "depo alanıdır" afişi ve
ardından da alana indirilen inşaat malzemelerini gö-
rünce, Çatalca'nın çarşısı kabul edilen Mescit Sokak'ta
inşaat malzemesi deposu da neyin nesi dedirtti. İmar
planlarında otopark olarak geçen bir yer depo olarak
kullanılabilir mi? Benim bildiğim kullanılamaz. Nasıl ki
eğitim alanı, çocuk oyun alanı olarak geçen yerlere
başka birşey yapılamıyorsa otopark alanı olarak belirle-
nen yerede başka bir şey yapılamaz. 

Yer sahibi olmak; ilçe merkezinin göbeğine imar pla-
nında belirlenen amacın dışına çıkıp kafasına göre depo
alanı yapabilme hakkını doğurmaz. 

Eczanelerin, büfelerin, mobilya mağazalarının, giyim
üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunduğu, ilçenin
en işlek caddelerinden biri sayılan yerde inşaat malzemesi
deposu olur mu? Bu hangi aklın ürünüdür çokta önemli
değil ancak bu saçmalığa dur demeyen Çatalca Belediyesi
yetkililerinin gözlerine perde inmiş olabilir mi? 

İlçe de hala çözülemeyen trafik sorununa bir yenisini
eklemek istiyor olamazsınız. O depo önünde mal indirip
yükleyecek kamyonların yaratacağı trafik sorununu
hayal edebiliyor musunuz? Yönetim merciileri ilçe mer-
kezine kamyon gibi büyük araçların girişini yasaklarlar
ki merkez de trafik rahatlasın, kargaşa oluşmasın. Siz-
ler de bu kamyonların yaratacığı trafik sıkışıklığını ve
bundan etkilenecek diğer esnafların halini bir düşünme-
nizi tavsiye ederim. 

Diğer yandan ilçe merkezini daha estetik bir görü-
nüme kavuşturmak için kaldırımlar, ışıklandırmalar,
parklar, millet bahçesi yapmak için çaba harcayan bir
yönetimin tamamen görüntü kirliliğine sebep olacak bu
faaliyeti durduracağını umuyorum. Çünkü hiç bir bele-
diye ilçe merkezinde böyle bir depoya izin vermez.  

Bu alana ilk inşaat malzemeleri bırakıldığında araç-
ların girişini engellemek için önlem olduğunu düşünmüş-
tüm. Ne zaman ki kapısına depo alanıdır afişi asıldı ve
ardından kamyonlarla inşaat malzemelerini görünce
hem çok şaşırdım hemde işin ciddiyetini anladım. Görü-
nen o ki  otopark amacının dışında farklı biçimde kulla-
nımı planlanıyor ve bu yönde ilerleniyor bu durum da
görüşlerimi paylaşmak istedim. Burası bir sanayi bölgesi
değil ve herkes aklına estiği gibi davranamaz. Çatalca
Belediyesi'de ilçeye pek çok açıdan olumsuz etki edecek
ilçe merkezinin kötü anlamda çehresini değiştirecek bu
depolaşmaya bir an önce müdahale etmelidir. Belediye
yetkililerinin bu konuda tavrını ve nasıl bir yol izleyecek-
lerini merakla bekliyorum. Gülse Birsel'in dediği gibi ol-
maması dileğiyle; "Kural var ama kimse uymuyor,
kurallara uymayan da hiç bir bedel ödemiyor". 

İBB ekipleri, İstanbul’da kurban kesilecek
bin kadar noktayı denetleyerek İl Kurban
Komisyonu’na görüş bildirdi. Boğaz’a
kan akışının olacağı veya hijyen açısın-
dan uygun olmayan kesim yerleri ile ilgili
özellikle olumsuz görüş belirtildi. Şehre
kaçak hayvan girişlerini önlemek için ise
Bakanlık ve Emniyet ile ortak denetimler
yapılarak, sevk belgesi ve kayıtlar kontrol
ediliyor. İBB’nin kendi tesislerindeki kur-
ban satış ve kesim hazırlıkları da tamam-
lanmak üzere. Alanlarda, bu yıl da
pandemi tedbirleri yine ön planda tutu-
lacak. Covid-19 salgını sebebi ile oluşan
yeni normalde, İBB’ye ait kurban satış ve
kesim alanlarında, maske temini ve de-
zenfektan kullanımı başta olmak üzere
önlemler alındı. İBB, kurban satış ve
kesim alanlarında sosyal mesafenin sağ-
lanması amacıyla randevulu sistem uy-
gulanacak. Alana girişler, randevu
saatinden belirli bir süre öncesinde kısıt-

lanacak ve sosyal mesafe kuralları koru-
nacak.

6 tesiste kesim

İstanbul’da bu sene Avrupa yakasında 3,
Anadolu yakasında 3 olmak üzere,
İBB’ye ait 6 modern tesiste kurban satış
ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 250
bin 500 metrekarelik alana sahip tesis-
lerde, 369 kurban satış yeri (padok) ve
19 kesimhane bulunuyor. Alibeyköy-
Eyüpsultan, Kayaşehir-Başakşehir, Ye-
şilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir,
Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancak-
tepe’deki tesisler, 10 bin 696 büyükbaş ve
1.700 küçükbaş kurban kesim kapasite-
sine sahip. Modern barınma ve kesimha-
nelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri
hızlandırmak için en son teknolojiden
yararlanıldı ve ihtiyaç duyulan tüm
kesim aletleri yenilendi Kesilen kurban
etlerin paketlenmesi için 350 bin hijyenik

kurban poşeti hazırlandı. Kesim alanla-
rında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, din-
lenme alanları ve kantin de bulunuyor.
Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek.

İSYÖN koordine ediyor

İBB iştiraki İSYÖN AŞ tarafından hiz-
metlerin verileceği tesislerde, hijyen
büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; kur-
banlıkların İstanbul’a girişinden önce
tüm alanlar dezenfekte edildi. Kurbanlar
girdikten sonra ise satış ve kesim yerle-
rinde karasinekle yoğun mücadele yürü-
tülüyor. Kurban günü hayvansal atıklar
alandan günlük olarak düzenli depo-
lama sahalarına yönlendirilecek, atık su-

ların depolandığı kanallar, İSKİ yardımı
ile boşaltılıp, artıma tesislerine aktarıla-
cak, evsel atıklar ise İSTAÇ AŞ’nin
mobil ekipleri tarafından anlık toplana-
cak. Kurban kan ve atıkları İBB kurban
kesim yerlerinden hızla uzaklaştırılacak
ve kesim alanları temizlenecek. Kokunun
oluşmamasına ve çevreye rahatsızlık ve-
rilmemesine özen gösterilecek. İBB, kur-
ban dışkılarını gübreye dönüştürerek
çiftçilere ücretsiz dağıtacak. Sakatat ve
diğer artıklar ise atık gömü tesislerinde
özel olarak depolanacak. Ayrıca İBB’nin
Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim
alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlık-
lara ek seferler düzenlenecek. 

SADECE 45 OKUL
SAGLAM CIKTI!

Savaş AtAk
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Beyoğlu Ortaokulu’nun temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Deprem performans analizi sonucunda
45 okul sağlam çıkmış, depreme güvenli hale getirilmesi gereken okullardan 59’u ilgili kuruluşlarca güçlendirilmiş,
İSMEP kapsamında ise 722 okulumuzun güçlendirilmesi 344 okulumuzun ise yeniden yapımı tamamlanmıştır” dedi

P iyalepaşa Mahallesinde inşa edile-
cek olan Beyoğlu Ortaokulu’nun
temel atma törenine, İstanbul Va-

lisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda
bölge halkı katıldı. Temel atma töreninde
konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İs-
tanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil
Durum Hazırlık Projesi’nin (İSMEP),
2006 yılında valilik bünyesinde kurulmuş
olan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
(İPKB) tarafından yürütüldüğünü söy-
ledi. "Okul bizim geleceğimiz olan çocuk-

ların değişmez eğitim yeridir. 1999 depre-
minde çok acılar yaşadık. Aynı acıları tek-
rar yaşamamak için devletimiz büyük
tedbirler aldı" diyen Vali Yerlikaya, "İstan-
bul’da 1999 öncesi yapılmış olan bin 322
okulumuz bulunmaktadır. Deprem per-
formans analizi sonucunda 45 okul sağ-
lam çıkmış, depreme güvenli hale
getirilmesi gereken okullardan 59’u ilgili
kuruluşlarca güçlendirilmiş, İSMEP kap-
samında ise 722 okulumuzun güçlendiril-
mesi 344 okulumuzun ise yeniden yapımı
tamamlanmıştır. 41 okulumuzun güçlen-
dirilmesi, 25 okulun da yeniden yapımı

için İSMEP kapsamında bütçemiz mev-
cut olup, kalan 86 okulumuz için ise
bütçe ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar
İSMEP kapsamında okullarımız için 5,5
milyar lira kaynak ayrılmıştır" ifadelerini
kullandı. 

Yakında yenileyeceğiz

Programda konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Hüviyet
Bekir Ortaokulu; yapımına başlandı,
devam ediyor. Dolapdere Bölgesi’nde. 24
derslikli olacak. Konferans Salonu ve
spor alanları yapılacak. Piripaşa Hezarfen

Ortaokulu’nun; Eylül ayında yapımına
başlanıyor. Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu;
Bedrettin Mahallesi’nde. İhalesi yapıldı.
Önümüzdeki günlerde yıkılacak ve Eylül
ayında yeni binanın yapımı başlıyor. Piya-
lepaşa İlköğretim Okulu; Kadımehmet
Mahallesi’nde. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilk eğitime
başladığı okul burası. Projesi hazırlanıyor,
okulumuzu çok yakında yenileyeceğiz.
Düzenlemesi yapılıyor, yeni eğitim öğre-
tim döneminde öğrencilerini ağırlayacak.
Güzel Sanatlar Lisemiz Beyoğlumuzda
bir ilk olacak" bilgisini verdi. DHA

İETT'den ek sefer
İBB, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa

ve Anadolu yakasındaki 6  tesiste kurban satış ve kesim
hizmet verecek olan İBB, Covid-19 tedbirleri kapsamında

randevu sistemiyle çalışacak. Toplu ulaşımın 4 gün
boyunca ücretsiz hizmet vereceği Kurban Bayramı’nda,
İETT, İBB’nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği
bir açıklamama yayınladı. Bağışçılarının kur-
ban hisselerini binlerce ihtiyaç sahibine ulaş-
tırmayı hedefleyen dernek, özel çocuklara ve
ailelerine bayram sevincini yaşatacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Samyeli Engelsiz
Yaşam ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Bahattin Demir, kurban organizasyonlarını İslami ku-
rallar çerçevesinde gerçekleştirdiklerini, kurbanları
usule uygun keserek hemen dağıtımını tamamlayacak-
larını aktardı. Demir, "Biliyoruz ki bu yıl da binlerce
ihtiyaç sahibi kurban yardımlarımızı bekliyor. Her
zaman yanımızda olan bağışçılarımızın desteklerine
bugün de ihtiyacımız olduğunu hatırlamak isteriz.
Gelin, sizler de kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırın
sizlerin adına  biz keselim ya da siz kesin biz aileleri-
mize ulaştıralım. Kurban veya bağış için derneğimize
vekâlet vererek kurbanını kestirecek olan kişiler Derne-
ğimizin 0212 689 15 02 numaralı telefonunu arayarak
veya samyelider  internet sitesine girerek buradan da
kurban bağışlarını yapabilirler" diye konuştu. Demir,
ayrıca her  ay düzenli olarak 500 aileye erzak yardımı
yapan dernek başvuruların devam ettiğini duyurdu.
Esenyurt’ta ikamet eden Özel gerekenimli bireye sahip
tüm aileler samyelider web sitesinden kolayca başvuru
yapıp sosyal yardım kolilerini alabilecek. 

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri

Müdürlüğü, yaklaşan Kur-
ban Bayramı öncesi ilçede

yaşayan  2 bine yakın 
çocuğun yüzünü güldürdü.

Müdürlük, ihtiyaç sahibi ai-
lelerin çocuklarına kıyafet
dağıtımı yaparak bayram

sevinçlerine ortak oldu

SoSyal belediyecilik anlayışıyla hiz-
met üreten Beylikdüzü Belediyesi, ih-
tiyaç sahibi vatandaşların yanında
olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından gerekli
sosyal incelemeler sonucu tespit edi-
len ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları,
erken bayram sevinci yaşadı. Yardım-
laşma ve dayanışma ruhunun perçin-
lendiği Kurban Bayramı’na sayılı
günler kala 2 bine yakın çocuk, yeni
bayramlık kıyafetlerine kavuştu. 

Tebessüm güç veriyor

Beylikdüzü’nde birlik ve beraberliği

en üst seviyede tutmak için çalıştık-
larını vurgulayan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
"Çalışma arkadaşlarım tarafından
büyük bir özenle hazırlanan bay-
ramlık kıyafetleri Kurban Bayramı
öncesi çocuklarımıza ulaştırdık. Ço-
cukların yüzlerindeki tebessüm ise
her zaman olduğu gibi bizlere güç
verdi. Beylikdüzü bugüne nefes, ya-
rına umut olsun diye gece gündüz
demeden tüm enerjimizle çalışıyo-
ruz. Kurban Bayramı’nın ülkemize
ve milletimize barış ve mutluluk 
getirmesini temenni ediyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Çocukların bayram sevinci 
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

atOBaşkanı Baran, yazılı bir açıklama yapa-
rak, TBMM gündeminde bulunan torba ya-
sanın 17’inci maddesi ile çek konusunda yeni

bir düzenleme yapıldığını belirterek, bu düzenlemeyle
borçluların mağduriyeti giderilirken alacaklıların mağdur
edilmemesini istedi. TBMM gündeminde bulunan yeni
düzenlemeyle, 24 Mart 2020 tarihi ile 30 Nisan 2021 ta-
rihi arasındaki karşılıksız çek suçlarının kapsama alın-
mak istendiğini kaydeden Baran, “TBMM gündeminde
bulunan teklifle, çek bedelinin ödenmeyen kısmının
onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran
2022 tarihine kadar uzatılacak. Kalan kısım ise bu tarih-
ten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenecek”
diye konuştu.

10 yıldır gündemde 

Karşılıksız çek konusunun 10 yılı aşkın süredir ülke gün-
deminde yer aldığının altını çizen Baran, karşılığı olma-
dan yüksek miktarda çek keşide edilebilmesindeki
kolaylık ve çeklerin kredi aracı olarak kullanılmasındaki
yaygınlığın çek konusunu bir sorun olarak ülke günde-
minde tuttuğunu söyledi. Çekte keşideci ve lehtar dı-
şında çek defteri veren bankaların da taraf olduğunu
hatırlatan Baran, keşidecinin de lehtarın da mağduriye-
tini önleyecek bir düzenlemeyle konunun kökten çözüm-
lenmesi gerektiğini ifade etti.

Bankalara çek garantisi 

Bankaların verdiği çek yaprağından sorumlu olduğu tu-
tarın artırılması gerektiğini kaydeden Baran, “Bankaların
çek defteri verme konusundaki cömertliği, keşidecilerin
de ticari hayatlarına uyumsuz rakamlarla çek yaprağı
imzalamaları sonucu, çek karşılığı ticaret yapanlar mağ-
dur oluyor. Konu mahkemelere yansıdığında ve hapis
cezası söz konusu olduğunda keşideci de mağduriyet ya-
şıyor. Çek yüzünden kimse hapis yatmasın ancak ala-
caklılar da gerçekleştirdiği ticari faaliyetin karşısında
aldığı çeki tahsil etmek için uzun süren taksitler ve en-
flasyon karşısında ezdirilmesin. Karşılıksız çek yüzünden
hapis yatan ya da hapis yatma tehlikesi bulunan kadar,
yaptığı ticaretin karşılığını tahsil edemeyerek mağduriyet
yaşayan binlerce vatandaşımız da var. Hâlihazırda
TBMM gündeminde yer alan çek borçlarını öteleyerek
taksite bağlayan düzenleme, bir tarafın mağduriyetini gi-
derirken diğer tarafın mağduriyetine yol açma tehlikesi
içeriyor. Konunun tekrar tekrar gündeme gelmemesi için
bankaların çek yaprağında yazan meblağın en az yüzde
10’unu garanti etmesi bu sorunun önüne geçilmesi için
önemli bir adım olacaktır” dedi. Baran, TBMM’deki dü-
zenlemeyle çek alacaklılarının hakkı olan meblağı tahsil
etmesi için yaklaşık 3,5 yıl beklemesi gerekeceğini belirte-
rek, kamunun destekleyeceği bir fon ile alacaklıların
mağduriyetinin giderilebileceğini kaydetti. Karşılıksız
çekte, lehtarın alacaklarını peşin tahsil etmesine, keşide-
cinin de taksitle ödeyebilmesine imkân veren, kamunun
destekleyeceği bir fon ile çözüm üretilebilir.” 

Karşılıksız çeke
fon önerisi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran, TBMM gündeminde
bulunan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi”nde yer alan çek düzenlemesi-
nin, çeki yazan keşideci ile çeki alan lehtarın
ticari hayatının devamının dikkate alınarak
yapılması gerektiğini söyledi. 

M eyve sebze mamullerinde 6 aylık
dönemde en fazla ihracatı gerçek-
leştirilen ürünler turşular oldu.

Biber turşularında yüzde 31 oranında artış
yaşanırken, hıyar ve kornişon turşularındaki
artış yüzde 52 olarak gerçekleşti. 6 aylık dö-
nemdeki toplam turşu ihracatı 100
milyon doları geçti. İhracatta ön planda bulu-
nan diğer ürünler elma suyu konsantreleri,
kurutulmuş domates, dondurulmuş çilek ve
turunçgil konserveleri oldu. Ülke olarak bakıl-
dığında ise, birlik üzerinden en fazla meyve
sebze mamulleri ihracatı 70 milyon dolarla
Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla
ABD, İngiltere, Hollanda ve İtalya takip etti.

Toplam 123 ülkeye meyve sebze mamulleri ih-
racatının gerçekleştiği yılın ilk yarısında ilk 10
ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde
72'sini oluşturdu.

%18'lik artışımız var 

Yaş meyve sebze ürünlerinde ilk 6 aylık dö-
nemde en fazla ihraç edilen ürünün 30 milyon
dolarla domates olduğunu vurgulayan Ege
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı
Hayrettin Uçak, "25 milyon dolarla kiraz, 9,5
milyon dolarla çilek, 8,2 milyon dolarla
hurma ve 8 milyon dolarla mandarin en fazla
ihracatı gerçekleşen diğer ürünler. Ülkelerde
ise Rusya Federasyonu EİB üyeleri tarafından

en fazla yaş meyve sebze ihracatı gerçekleşti-
rilen ülke olma özelliğini bu dönemde de ko-
rudu. Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı
yüzde 16 oranında artış göstererek 65 milyon
dolara ulaştı. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Ro-
manya, Ukrayna ve Polonya izledi. 6 aylık dö-
nemde yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülke
sayısı ise 71 oldu. İlk 6 aylık dönemde ihraca-
tımızın yüzde 18 artış göstermesinden dolayı
memnunuz. Sene başında koyulan 1 milyar
200 milyon dolarlık hedefimize kararlılıkla
ilerliyoruz. Özellikle yılın son çeyreğinde yurt
dışı faaliyetlerinin başlamasıyla Birlik faaliyet-
lerimiz de hızlanacak. 2021 yılını yeni bir re-
korla kapatmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Bayram göçü başladı

DOMATES
REKOR KIRDI 
DOMATES
REKOR KIRDI 
DOMATES
REKOR KIRDI 
DOMATES
REKOR KIRDI 
DOMATES
REKOR KIRDI 
DOMATES
REKOR KIRDI 
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27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

2021/62Esas  
---- İ  L  A  N  ---- 

İstanbul , Beyoğlu, Hüseyinağa Mahalle/Köyü, Cilt : 18
Hane : 1195 BSN: 13'de nüfus kayıtlı, Diran Varujyan-
Armanuhi kızı, 20/03/1959 doğumlu, 56......10 TC kim-
lik numaralı ANİ YILMAZ'ın anneannesinin  1888 Kü-
tahya doğumlu, 11....52 TC kimlik numaralı SURPİK'in
annesi "HUREF"   ile  HOROP'un aynı kişi olduğunun
TESPİTİNE,   karar verildiği ilan olunur. 09/07/2021

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 18’lik artışla 509 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleşti-
rildi. İlk 6 aylık dönemde en fazla ihraç edilen ürünün 30 milyon dolarla domates olduğu açıklandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine
toplantısı sonrası Kurban Bayramın tatili süresini
açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bay-

ramı dolayısıyla köprülerden ücretsiz geçiş cuma gecesi itiba-
riyle başlıyor. Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma
akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek." dedi. Er-
doğan'ın açıklamasının ardından önemli turizm merkezlerine
bayram göçü başladı. Rezervasyonlarda patlama yaşandı,
tatil cennetine giden yollar tıkandı.

Rezervasyon patlaması yaşandı 

Ülkenin dört bir yanından tatil cennetine akın eden vatandaş-
lar, giriş çıkışlarda trafiğin tıkanmasına neden oldu. Korona-
virüsle aşısında Türkiye genelinde birinci olan turizm
merkezinde tatilciler, bayram tatilini geçirecekleri tesislere
gelmeye başladı. Turizmciler, bayram öncesi rezervasyon-
larda patlama yaşandığını bildirdi.  Koronavirüs tedbirle-
rinde normalleşme kararları, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi, turistik tesislerde ve 'mavi turlarda' rezervasyon yo-
ğunluğu yaşandı.

10 milyon tatilci 

Bayram tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardın-
dan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu süreçte 10 mil-
yon kişinin seyahat edeceğini ve 10 milyar TL'lik bir
ekonomi oluşacağını söyledi. Bayram tatili, 16 Temmuz
Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek.
Trafik uzmanları şimdiden bayramda meydana gelebilecek
kazalara karşı uyarılara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini açıklamasının
ardından rezarvasyonlarda patlama yaşandı, tatil cennetine giden
yollar tıkandı. Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı
Bağlıkaya, bayram dönemi için 10 milyon kişinin seyahat edeceğini
ve 10 milyar TL bir ekonomi oluşmasını beklediğini ifade etti.

Firuz Bağlıkaya

SunExprESS’tEn yapılan açıkla-
maya göre iç hat yolcuları, Fraport
TAV Antalya Havalimanı’nda CIP Lo-

unge hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararla-
nacak.  Şirketten yapılan yazılı açıklamada,
“SunExpress’in Fraport TAV Antalya Havali-
manı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında
SunExpress’in iç hat yolcuları, biniş kartlarını
göstererek yüzde 40 indirimli olarak Antalya
Havalimanı İç Hatlar Terminali CIP Lounge’a
girebilir ve uçuşlarını beklerken seyahat stresin-
den uzaklaşabilirler. SunExpress’e özel indirimle
CIP Lounge hizmetlerinden yararlanan misafir-
ler, seyahatleri öncesinde Fraport TAV Antalya
Havalimanı İç Hatlar CIP salonunun konforlu,
şık ve ferah atmosferi eşliğinde dinlenme imkânı
bulurken, tüm gün yenilenen zengin ikram bü-
fesi, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve daha birçok ayrı-
calığın da keyfini çıkarabilir” ifadeleri yer aldı. 

%40 indirimle uçun
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Planın Özü : TUZLA ilçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği 
Sonrası’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.10.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane 
Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında otuz gün
süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1415845)

OY VERIYORSAN 
SIKAYET ETME!

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
dün partisinin gurup toplantısında gün-
demi değerlendirdi ve çarpıcı açıklamlarda

bulundu.  CHP lideri Soma'lı madencilerin ve
kamyoncu esnafının sorunlarını ve Adıyaman'da
tutuklanann tütün işçilerini gündemine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Genç-
leri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin"
sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan
gençlerle konuşuyor. Aklına nerden geldiyse genç-
leri hatırlamak. Benim hatırlattığımı da kimse
unutmasın. "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın,
istismar etmeyin" diyor. Gençleri yaftalayan, hafife
alan, istismar eden sensin kardeşim. Gittin genç-
lerle beraber bir kahvede oturacaksın. Bir tane genç
kızımız ayak ayak üstüne atmış, vay efendim esas
duruşa geç. Niçin? Erdoğan burada. Akıl alır gibi
değil. Gençlerle nasıl konuşacaklarını, nasıl şakala-
şacaklarını bilmiyorlar. Erdoğan'ın bu konuşması
üzerine bir genç tweet atmış. "Ortalama bir araç
nasıl 200-250 bin oluyor? Ortalama bir ev nasıl 1
milyon oluyor? Ülkenin ana gündemi bu olmalı.
Çalışarak, helal parayla bir ev bir araba alamıyo-
ruz. Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu. Cid-
den yeter artık" diyor. Evet, cidden yeter artık”
eleştirisinde bulundu. 

Sizin güvenceniz benim

CHP Lideri konuşmasında iktidarın gençlerden in-
tikam aldığını da söyledi. Gençlere “Erdoğan'a
karşı kulaklarınızı tıkayın” şeklinde öğüt veren
CHP Lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizin hayal-
leriniz bizim hedeflerimizdir. Kurduğunuz bütün
hayaller CHP'nin hedefleri olacaktır. Bu Saray ve
beslemelerinin masallarını bırakın. Onların size ge-
tirebileceği hiçbir şey yok. İşsizlik diz boyu bunu da

gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin ta-
mamına kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir adam yok-
tur deyin. Biz yeniden güç birliği yapmak
zorundayız. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan
sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan
6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti devle-
tinin kaderini belirleyecek. Demokrasi, özgürlük
mü istiyorsunuz? Sandığa gidin. Sizin güvenceniz
bu kardeşiniz olacaktır. Hayallerinizi tükettiler bili-
yorum. Acılar yaşattılar biliyorum. İşsiz, yoksul
kaldınız biliyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz
biliyorum. O kadar acımasızlar ki Melih Bulu Bo-
ğaziçi Üniversitesi'ni kendisine bir hapishaneye
döndürdü. Etrafını çevirdi. Akademisyenler, öğren-
ciler giremiyor. İki öğrenciyi gözaltına aldılar.
Hakim serbest bıraktı, yurt dışına çıkış yasağı koy-
dular. Bu iki öğrenci yurt dışından burs kazanan iki
öğrenci. Şu saray mantığına bakar mısınız? Genç-
lerden intikam almak istiyorlar.”
Konuşmasında Zonguldaklılara seslenen ve AK
Parti'ye oy verenlere çıkışan Kılıçdaroğlu, “Zongul-

daklı kardeşim, yeraltında çalışan kardeşim, sen
hâlâ sandığa gittiğinde AKP’ye oy veriyorsan, şikâ-
yet etmeyeceksin, aç kaldığında da şikayet etmeye-
ceksin, hakkını da aramayacaksın. Ama hakkını
arıyorsan, çoluğun çocuğun işsizse, yeraltında
kömür dururken, o kömürü çıkarmayıp, dışarıdan
getiriyorlarsa, sandığa gideceksin, dersini verecek-
sin. Tek oyla dersini vereceksin. O zaman bu ülke
kurtulur” dedi. 

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU AK PARTİYE OY VERENLERİ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. “Zonguldaklı kardeşim, yeraltında çalışan
kardeşim, sen hâlâ sandığa gittiğinde AKP'ye oy veriyorsan, şikâyet etmeyeceksin, aç kaldığında da şikayet etmeyeceksin,
hakkını da aramayacaksın” diyen Kılıçdaroğlu, “Ama hakkını arıyorsan, çoluğun çocuğun işsizse, yeraltında kömür dururken,
o kömürü çıkarmayıp, dışarıdan getiriyorlarsa, sandığa gideceksin, dersini vereceksin” ifadelerini kullandı

İktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
hedef alarak konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu artık
memleketin teslim edilme vaktinni geldiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu ülkeyi seven insanlarla birlikte haraket
etmek zorunda olduklarını da ifade etti ve şunları söy-
ledi: “Yerliyim ve milliyim' diyorlar. Siz ne yerli ne mil-
lisiniz, siz ahlaksızsınız. Sen devletin en büyük
ihalelerini beşli çeteye teslim ettin. Rüşvet alanları,
yolsuzluk yapanları, uyuşturucu baronlarını korudun,
kolladın adaleti onlara teslim ettin. Sen devlette liya-

kati bitirdin. Sen sahip olduğun haram mal varlığı do-
layısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin.
Sana 'aptal olma' dedi sen sesini çıkaramadın? Erdo-
ğan dönemi bitmiştir. Erdoğan dönemi ciddi hasarlar
vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Ama biz bu
ülkeyi seven insanlar olarak birlikte hareket etmek zo-
rundayız. Erdoğan diyor ki, "Memleketi size teslim et-
meyeceğiz.”  Memleketi millet teslim edecek bize. Bu
millet, Millet İttifakı'na iktidarı teslim edecektir buna
inanıyorum.”

SİZ AHLAKSIZSINIZ!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 
grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin bürokraside
kadrolaştığı iddialarına ateş püsküren Bahçeli, 
"Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken
utanmıyor. İddialarınla ilgili bir bildiğin varsa
açıklamıyorsan namerdin ağababasısın” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün partisinin gurup topla-

tantısında gündeme dair çarpıcı yorum-
larda bulundu. MHP'yi 'siyasetin
omurgası' olarak nitelendiren Bahçeli ya-
lanın değil, hakikatın peşinde olduklarını
ifade etti.

Vazo değil ki çatlasın 

Millet İttifakı kanadından Cumhur İttifa-
kına yapılan değerlendirmelere kulaklarını
tıkadıklarını söyleyerek konuşmasına baş-
layan MHP Lideri şu değerlendirmelerde
bulundu: Son günlerde Cumhur İttifa-
kı'nı hedef alan alçak kampanyalara ta-
mamiyle kulağımız tıkalı, gözümüz de
gönlümüz de kapalıdır. Şirret niyetlerinin
esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İtti-
fakı dünden daha güçlü bir şekilde ayak-
tadır. Cumhur İttifakı, Kuvayi Milliye
ruhudur. Akıllarınca ittifakımızda çatlak
arayanlar, her konuyu çarpıtanlar bundan
sonra da bu yollarda nal toplamaya
devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı
camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo de-
ğildir ki çatlasın. Türk milletinin ruh kö-
künden doğan erdemli bir ittifakın
çatlaması değil, çekemeyenleri, Türki-
ye'nin önünü kesmek için faal olan mih-
rapları çatır çatır çatlatması doğaldır,
olan da budur.”

Hepsi yüz karası 

MHP Lideri Bahçeli 15 Temmuz'u “Tür-
kiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu ka-
ranlık bir uçurumun kıyısından çekip
alındığı tarih” olarak adlandırdı ve FETÖ
yapılanması ile ilgili şu ifadelerle devam
etti:  Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik günüdür. Yıllarca TSK'ya
yasadışı yollarla sirayet eden FETÖ'cüler
en sonunda Türk milletine silah doğrult-
muş, mermi ve bomba yağdırmışlardır.
15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan
kim varsa, kim ortak olmuşsa, ismi, un-
vanı ne olursa olsun Türk askeri değildir.
Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş
şakirtleri, maklube yiyerek, ışık evleri is-
miyle açılan karanlık meskenlerde örgüt-
lenerek vatana ihaneti dokumuşlardır.
FETÖ'cü teröristler, Asya'nın hristiyan-
laştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş,
Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak
için tembihlenmiş yüz karalarıdır.

CHP ve İYİ Parti'yi hedef aldı 

FETÖ elebaşına yönelik açıklama yapan
MHP Lideri Bahçeli, "İmralı canisi nasıl
kafasında çuvalla Türkiye'ye getirildiyse,
Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest
edilip ülkemize getirilmelidir" dedi.
Bunun başka çaresi olmadığını da ekle-
yen Bahçeli şöyle devam etti: “Eğer

ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal et-
memişse Fethullah Gülen'i derhal Türki-
ye'ye iade etmelidir. İP Başkanı,
FETÖ'cüleri kastederek 'Bütün ağababa-
ları uçup gitti, ne kadar gariban varsa
içerde' demiştir. Gariban dediği, soruları
çalan hırsızlardır, kalemini ve vicdanını
satan savcı ve hakimlerdir. İçeridekiler
gariban değil casusdur, haindir, katildir.
CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyat-
rodur, masaldır. CHP emperyalizmin
dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna
çoktan çıkmıştır.” 

Konuşurken utanmıyor 

Mhp Lideri Bahçeli CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu da gündemine
getirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli bütün
bürokratik kadrolarını devlete yerleştiri-
yor”  sözlerine ateş püsküren Bahçeli
“Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanya-
sına her gün yenisini eklemektedir. Biz
onu dinlerken utanıyoruz ama o konu-
şurken utanmıyor. Öncelikle şunu söyle-
mek isterim ki Milliyetçi Ülkücü
Hareketin mensupları Türkiye'nin zenci-
leri, dışlanmış vatandaşlar değildir. Bu
ülkeye hizmet eden kardeşlerimizin hak-
kının savunmak bizim için haysiyet nede-
nidir.  Biz ölsek ne çıkar yeter ki devlet
yaşasın. Cennet vatanımız sonsuza
kadar var olsun dedik.  Ey Kılıçdaroğlu
sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili bir
bildiğin varsa açıklamıyorsan namerdin
ağababasısın. En küçük bilgi ve belgen
varsa açıklamıyorsan müfterinin en önde
gidenisin. Biz hesabi davranmayız, bili-
yoruz ki kim nasıl bakıyorsa öyle görür.
Biz bakınca vatan görüyoruz. Sayın Kı-
lıçdaroğlu sen bakınca acaba ne görü-
yorsun? Büyük Kürdistan'ı mı? Unutma
ki baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer
olacaktır. İzmir'de bir mitingde CHP ve
HDP yan yana gelmiştir. HDP'nin eş
genel başkanı çözüm için bebek katilinin
üzerindeki tecridin kaldırılmasını istemiş-
tir. CHP'li il başkanı da omuz omuza ça-
lışmaya devam edeceğiz demişlerdir. Bal
gibi buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır.”
sözleriyle karşılık verdi. 

O’nu 
dinlerken 
utanıyoruz!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan
için Diyarbakır'da atılan 'Serok Erdo-
ğan' sloganıyla ''Bahçeli bakalım ne
diyecek, Cumhurbaşkanına da 'Hey
Serok Erdoğan' diyebilecek mi?'' diye
sormuştu. Bahçeli Davutoğlu'nun bu
sözlerine “Serok Ahmet fitneyi bırak-
sın, buradan kendisine ekmek çıkma-
yacaktır. Onun serokluğu
bölücülüğün umududur. Edepsizce
bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren
Serok Ahmet gafletin pençesindedir.
Serok Ahmet zillet çamurunun içinde
çırpınmaktadır” yanıtını verdi. 

SEROK AHMET 
FiTNEYi BIRAK 

Bakanımızı üzmeyiz!
AK Parti  Grup Başkanvekili Bülent Turan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmamasında
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etkisinin olduğuğu” yönündeki iddiaya, “Bir çete liderinin
iddiasıyla ne bakanımızı bu konuda üzeriz, ihmal ederiz, ne partimizi ihmal ederiz" yorumunu yaptı

AK PArti Grup Başkanve-
kili Bülent Turan,
TBMM’de düzenlediği

basın toplantısıyla Meclis gündemine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Turan saldından dolayı zor gün-
ler geçirdiklerini özellikle turizm katkı-
sıyla sorunları çözmek için
ilerlediklerini kaydetti. Turizm Teşvik
Kanun Teklifini bu hafta içinde görüş-
meyi planladıklarını aktaran Bakan
Turan “Terklif lüks kampçılığın yasal alt
yapısının oluşturulması, yetki karmaşa-
sının giderilmesi, bürokratik işlemleri-
nin azaltılması gibi çok farklı sayıda
turizmi ilgilendiren maddeleri 
içeriyor” dedi. 

Yanlış yapanımız olabilir 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
görevden alınmamasında MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin etkisinin ol-
duğu’ sorusuna da yanıt veren Turan
şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız
öncülüğünde birçok sorunu aşabilmiş

partiyiz. 20 yıl boyunca milleti ile omuz
omuza yürüyen başka parti olmadı
şimdiye kadar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun
ithamları bugünün konusu değil. Sayın
Kılıçdaroğlu 11 yıldan beri; ‘Sayın Er-
doğan gidiyor, AK Parti bitiyor’ diyor.
İlk defa duymuyoruz. Her seçimde
CHP 25, 25, 25. Hangi iddia varsa,
yargı sürecinin açık olduğunu, hatalı
olan bensem ben, kimse kim gereğinin
yapılması gerektiğini ifade ediyorum.
Çok büyük oylar alıyoruz, yanlış yapa-
nımız olabilir, hepsiyle ilgili hem yargı
hem parti gereğini yaptı, yapacak. Bir
çete iddiasıyla ne bakanımızı bu ko-
nuda üzeriz, ihmal ederiz, ne partimizi
ihmal ederiz. Bu ağızla, bu sokak ağzı
sığ tarzla bu işe yaklaşmayız. Kaldı ki
MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz.
Biz koalisyon değil, ittifak ortağıyız.”
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TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/408065
1-İdarenin
a) Adresi : Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. 

No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163910680 - 2163913476
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@zeynepkamil.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KALEM MAL ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ayniyat Tüketim 
Depo Birimi

c) Teslim tarihi : İhale kalemleri Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi 
içinde parti parti teslim edilecek olup, ilk teslimat 
sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili 
birimin siparişine göre en geç 7 (Yedi) iş günü 
içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre 
daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Diğer 
teslimatlar hastanemizin ihtiyaç durumuna göre Sağlık 
Bakanlığının Stok Genelgesi gereği 3 aylık stok 
miktarını aşmayacak şekilde yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Tarihi Binada Satın Alma Birimi - 
Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel 
Sok. No:4/3 Üsküdar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 27.07.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) 4.ve 5.Kalemler için CE veya TSEK/TSE Belgesi ihale dosyasında sununlacaktır.
b) 14. Kalem için Üretici Firma ISO 13485 Kalite belgesine haiz olduğunu gösterir belge ihale 
dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numuneler ihale tarihinden sonra Avantajlı firmalardan ihale komisyon
uzman üyeleri değerlendirmesi için talep edilecektir. Numune istem yazısının istekliye tebliğinden
itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde idaremize numuneler teslim edilecektir. (Numunelerin her biri 
malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye
teslim edilecektir.) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname 
hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakılacak, gerekli görüldüğü takdirde klinik
ortamlarda denenerek malzemenin sağlamlığına, kullanım uygunluğuna, teknik personel tarafından
kullanım kolaylığına göre karar verilecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna
sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.
Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi değerlendirmeye alınmayacaktır. Uhdesinde ihale
kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
İstekliler İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numunelerini itiraz süresinin bitmesini
mütakip 20 gün içerisinde almalıdırlar. 20 Gün içerisinde alınmayan ürünler için istekliler herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaklardır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Tarihi Binada Satın Alma Birimi - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok.
No:4/3 Üsküdar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1415988)

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK 

HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIİ stanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veteri-
nerlik Fakültesi Cer-

rahi Ana Bilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr.
Kürşat Özer, son günlerde
İstanbul'lunun kabusu
olan sivrisinekleri ve ko-
runma yöntemlerini

Damga'ya anlattı. Sivrisinek müca-
delesinin akşam 19:00 - 22:00 ve
sabah 05:00 - 07:00 saatleri ara-
sında yapılması gerektiğini belirten
Özer, "Sivrisineklerin dişileri kan
emerek, erkekleri bitki özsuları ile
beslenirler. Ömürleri 2-3 aydır
ancak bazı türleri kışın da canlı ka-
labilir. Yaşamlarını sürdürmek için
suya ihtiyaç duyarlar. Durgun, 60
cm’den derin olmayan sulara ve
suyun yüzeyine bırakırlar. Akan
suda barınamazlar. Yumurtadan 4
adet larva (kurtçuk) dönemi, pupa
(koza) ve ergin formuna ulaşırlar.
Bir dişi sivrisinek 200-400 yumurta
bırakabilir. Yumurtadan ergin forma

ulaşmaları ortalama 10-14 günde
olmaktadır.  Dişiler yumurtalarını
geliştirmek için kan emerler. Bu şe-
kilde bazı hastalıkların Filariya,
Sıtma, Humma, Batı Nil Virüsü gibi
bulaşmasına neden olurlar" bilgisini
verdi.

Uyarılar yerinde

"Fosseptik çukurları sıkı sıkıya ka-
palı tutulmalıdır" diyen Özer, "Si-
nekler çok küçük oldukları için en
ufak bir delikten dahi içeri girerek
buradaki sıcak ve korunmuş or-
tamda üreyebilirler. Havalandırma
borularının üzerine cibinlik veya tül
geçirip sıkıca bağlayın. Ergin sinek-
ler gündüzleri ahır, kümes gibi yer-
lerde dinlendikleri ve kışı da
ahırlarda, boş binaların kuytu köşe-
lerinde geçirdikleri için buraların
ilaçlanmasının sağlanması gerekir.
Sivrisinek mücadelesi kültürel, fizik-
sel, biyolojik ve kimyasal olarak ya-
pılır. Kimyasal mücadele larvalara
veya ergin sineklere karşı yapılır. Siv-

risinek mücadelesinin temeli larvasi-
dal uygulamalara bağlıdır. Hava sı-
caklığı 15˚C’nin altına düşmediği
her dönem yapılmalıdır. Larva mü-
cadelesi gün boyu yapılabillir. Si-
neklerin üreme ortamları
belirlenmeli ve gerekli ilaçlama ya-
pılmalıdır. Uçkun (ergin) sivrisinek
mücadelesi akşam 19:00-22:00,
sabah 05:00-07:00 saatleri arasında
yapılmalıdır. Ergin sinekler için en
etkili yöntem sisleme şeklinde yapı-
lan ilaçlamadır. Bu ilaçlamalar si-
neklerin uçma zamanlarında ve
zemine doğru eğitimli personel tara-
fından yapılmalıdır. Yukarı doğru
yapılan ilaçlama etkili değildir. Bu
yıl önceki yıllara göre çok daha fazla
sivrisinek olduğu vatandaşlarımızca
iddia edilmektedir. Bunun nedeni
larva mücadelesinin etkili olarak ya-
pılmaması olabilir. İBB tarafından
yapılan uyarılar ise yerindedir. Hal-
kın bilinçlendirilmesi sinek mücade-
lesinde önemlidir" açıklamasında
bulundu. 
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İstanbul'un kıabusu olan sivrisineklere karşı nasıl mücadele edilmesi 
gerektiğini Damga'ya anlatan Prof. Dr. Kürşat Özer, "Sineklerin üreme 
ortamları belirlenmeli ve gerekli ilaçlama yapılmalıdır. Uçkun sivrisinek 
mücadelesi akşam 19:00-22:00, sabah 05:00-07:00 saatleri arasında yapılmalıdır.
Ergin sinekler için en etkili yöntem sisleme şeklinde yapılan ilaçlamadır" dedi

"Sivrisinek oluşumunu engellemek ve ko-
runmak için neler yapmalıyız?" sorusuna,
"Alacakaranlıklarda, yani sabah güneş
doğmadan ve akşam güneş battığında
günde 2 defa uçarlar. Sivrisinekler boş
kutular, araba lastikleri, hayvan ayak iz-
leri gibi çok küçük su birikintilerine dahi
yumurta bırakırlar" cevabını veren Özer,
"Ayrıca kışın içinde su bırakılan veya biri-
ken yüzme havuzlar mükemmel bir
üreme ortamıdır ve bu havuzlardan mil-
yonlarca yeni sinek ürer. Bahçeniz civa-
rında kalıcı su birikintilerinin olmamasına
dikkat ediniz. Mevcut olanların suyu 2 – 3
günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisi-
nekler küçük miktar-
daki durgun su
birikintilerine bile yu-
murta bırakırlar. Bı-
raktığımız yarım kova
sudan binlerce sinek
çıkabilir. İçinde su bi-
rikebilecek kapların
ağzının kapalı tutulup,
ters çevrilmesi veya
imha edilmesi gerek-
lidir" uyarısını yaptı. 
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Öğrencilerle İstanbul turu

EYÜPSULTAN Belediyesi
ve Diyarbakır Valiliği’nin
iş birliğinde, Diyarba-

kır’dan 100 genç İstanbul’da misafir
edildi. İstanbul’u ilk defa görecek
olan Diyarbakırlı gençler İsfanbul
Tema Park Eğlence Merkezinde eğ-
lendikleri, Ayasofya’nın yanında Sü-
leymaniye ve Eyüp Sultan Camii’ni
de gezdikleri etkinlikte keyifli anlar
geçirdi. Boğaz turu ile devam eden
geziye Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken de katıldı. Tüm çocuk-
ları tek tek ziyaret ederek onlarla
sohbet eden Köken, İstanbul’un ta-
rihi yapıları hakkında da bilgi verdi.

100 öğrenci geldi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, “Bu güzel bir proje ve
devam ettireceğiz inşallah. Diyarba-
kır Valiliği ile anlaşarak 100 genci-
mizi İstanbul’a getirdik. Sabah
Eyüpsultan Camii’nin avlusunda
bir kahvaltı ile başladılar. Şimdi de
vapur gezisi ile devam ettiriyorlar.
Yarın da turlarına devam edecek, ar-
dından Diyarbakır’a dönecekler.
Çocukların yanına tek tek gittim.
Sabah da görüştüm hepsiyle. Mut-
luluklarına diyecek yok. Kars’tan
Edirne’ye, Diyarbakır’dan İstan-
bul’a kadar Türkiye bir bütündür.
Bu bütünlüğü çocuklarımız da
gördü. İstanbul başka bir şehir, Tür-
kiye’nin gözbebeği. Ama Anado-

lu’nun her köşesi bizim gözbebeği-
miz. Oradaki çocukların İstanbul’a
gelmeye hakları vardı. Hiç gelme-
mişlerdi. Belki bir daha fırsat bula-
mayacaklar” diye konuştu. Projenin
amacı hakkında bilgi veren ve he-
deflerini anlatan Köken, şöyle ko-
nuştu: "Projemizin amacı, kadim
şehirlerimizi gençlerimizle buluştur-
mak. Yıllarca imparatorluklara ev
sahipliği yapmış bir medeniyet. Do-
ğu’daki çocuklarımız, gençlerimiz,
başka fikirlerin ve ideolojilerin etkisi
altında yanlış bilgilere sahip olabili-
yorlar. Gelsinler, görsünler. Tür-
kiye’nin her tarafında her şey aynı.
Oradaki anadolu lisesi ile buradaki
Anadolu lisesinin bir farkı yok. Onu
da görüyorlar. Bu yüzden Türki-

ye’nin doğusuyla batısı arasında bir
köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kerva-
nın devam ettireceğiz."

Çok memnun oldum

Diyarbakır’dan gelen İklim Kartal
ilk defa İstanbul’a geldiğini ve çok
mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok
eğlendim, çok mutlu oldum. İstan-
bul’u gezdim, ülkemin bir memleke-
tini gördüm. Tarihi eserleri gördüm,
tanıdım. Çok memnun oldum”
dedi. Eyüp Furkan Eşlik ise “Bizi
davet ettiler, biz de geldik. İstanbul’u
gezdirdiler bize ve çok iyi ilgilendiler.
Bugün Ayasofya Camii’ni gördük,
İsfanbul’u gezdik. Özellikle Ayasof-
ya’yı gezdiğim için çok mutluyum”
ifadelerini kullandı. DHA

Eyüpsultan Belediyesi, Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen 100 genç için gezi düzenledi.
İstanbul’u gezen gençler hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de ardından organize
edilen boğaz turu etkinliğinde keyifli anlar yaşadı

1618. Sokak’ta yollar yapılıyor
İlçe genelinde yol yenilemeye çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Selahaddin
Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına başladı

ESENYURT Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, Esen-
yurt’taki bozuk yolları yeni-

lemeye devam ediyor. Selahaddin
Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yeni
yol yapım çalışmaları başladı. Ekipler,
2016 yılında kaldırım yapılıp kullanıla-
maz durumda bırakılan sokakta, alt
yapı çalışmalarına başladı.  1618. So-
kak’ta, vatandaşların yıllardır yolu kul-
lanamadığını aktaran Mahalle Muhtarı

İlhan Aydemir, çalışmaları başlattığı
için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Aydemir,
“Yıllardır yapılamayan bu yolda çalış-
maların başlaması bizim için avantaj-
dır. Buradaki vatandaşlarımız mağdur
idi; tozdan dolayı evlerinin camlarını
açamıyorlardı. Nitekim çalışmalar baş-
ladı. Bu yolun yapılması mahallelimiz
için sevindirici bir durum. Beklentimiz,
yolun kısa bir sürede bitmesidir” dedi. 
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Kopenhag sınıfta kaldı

Güngören Belediye Başkanı
Bünyamin Demir, İBB Mecli-
si'nde yaptığı konuşmada sert

eleştirilerde bulundu. "Güneştepe ma-
hallemize millet bahçesi yapmak istiyo-
ruz. Orada ne var; Bir park var, bir halı
saha var, yollar var, tescil dışı alanlar
var, bunları birleştirip millet bahçesi
yapmak istiyoruz" diyen Demir, "2 yıldır
belediyenin tahsis kararlarını, devir ka-
rarlarını hukuka aykırı şekilde uygula-
mıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte
yönetecektik. İstanbul'u yönetecek ekip
burada meclis üyeleri burada. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi meclisinin karar-
larını uygulamıyorsunuz" ifadelerini
kullandı. 
Bırakın biz yapalım

İBB yönetimi AK Parti'deyken buraya
bir proje yapıldığını belirten Demir, "Bu
projenin ihalesi yapıldı, gelir gelmez ilk
işiniz bu ihaleyi iptal etmek oldu.
Tamam iptal ettiniz, yatırım yapmaya-
caksınız, bırakın biz yapalım ona da
yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize
rağmen, başka yerler verelim dedik on-
lara karşı çıktınız. Meselenin özü şu;
Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz
yok, tam tersine hizmeti engelleme diye
bir derdiniz var. Bizim buradaki müca-
delemiz sizin burada yaptığınız madal-
yonun iki yüzünü vatandaşa
göstereceğiz ve vatandaşımıza size rağ-

men hizmet etmeye devam edeceğiz”
dedi.

Arkada gerçek yüzü var!

İBB yönetiminin, AK Parti döneminde
yapılan Merter’deki İGDAŞ binasını
2020'de Güngören ilçe sakinlerine oto-
park olarak yeniden yapılmış gibi açtı-
ğını sözlerine ekleyen Demir, "Sonra
2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira be-
delle özel bir firmaya sattılar. Kamuo-
yunda oluşan tepkilerin ardından İBB

Meclisi toplantısı öncesi İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu tarafından fiyat yeter-
siz bulunduğu ve rekabet oluşmadığı
gerekçesiyle satışın iptal edildiği duyu-
ruldu. Bu binanın arsası Cumhurbaşka-
nımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken
büyükşehirin mülkiyetine geçmiş. Yani
arsası satın alınmış bina Kadir Topbaş
başkanımız döneminde de yapılmış.
Geçen sene 2020 yılında 'açtık' diyerek
reklam yaptınız. Bizim dönemimizde
yapılan binayı açtınız. Hizmettir, ha siz

açtınız, ha biz açtık problem değil. Bir
sene geçti bu reklam yüzü değişti. Ar-
kada gerçek yüzü var; 2021'de sattınız.
Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz, ger-
çekte olan bu" eleştirisinde bulundu. 
Plan notunda ne yazıyor?

"Sonra yakalanınca efendim biz burayı
satmayacaktık da şöyle oldu böyle oldu.
Bal gibi kentsel hizmet alanını sattınız"
diyen Demir, "Şimdi kentsel hizmet ala-
nını satabilir miyim satamaz mıyım?
Plan notunda ne yazıyor okuyalım
'Kentsel hizmet alanında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, hü-
kümet ve bakanlıklara ait birimler,
merkezlerde kamu kurum kuruluşlara
ve şirketlere ait hizmet binaları, alt yapı
ve kuruluş şirketlerine ait tesisler ile hiz-
met binaları yapılabilir.' Devamı var
ama konunun tamamı kamu ile ilgili.
Şimdi siz yatırımcı olsanız, bir yerde ya-
tırım yapacak olsanız, kamusal hizmet
yapmak için bir yatırım yapar mısınız?
'Ben bir binayı satın alayım da kamuya
hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı
var? Çok belli, haraç mezat elimizde ne
var ne yok satalım gerisine sonra baka-
rız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim
'tek katılımcı varmış da satış iptal edil-
miş' güzel, bunu biz olumlu değerlendi-
riyoruz. Bundan sonra da yapacağınız
hukuksuz işlemlerinizin takipçisi olaca-
ğız" ifadelerini kulandı. DHA

Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesi projesinin
İBB tarafından iptal edildiğini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok" dedi.
Demir AK Parti döneminde yapılan Merter’deki İGDAŞ binasınının da 2020'de Güngören ilçe sakinlerine otopark olarak
yeniden yapılmış gibi açıldıktan sonra 2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle özel bir firmaya satıldığını belirtti

ÖNCE AÇTILAR SONRA SATTILAR!

S evgili Okuyucularımız, okullarda çocuklara
anlatıyorduk. Köşe yazılarıyla, makalelerle
insanlara anlatıyoruz. Küresel Isınmanın

ozon tabakasının incelmesi ve delinmesinin getir-
diği iklim değişikliğinin dünyamıza fırtınalar, sel-
ler, kasırgalar getirdiğini, kutuplarda buzulların
hızla eridiğini, bunun da denizlerde yükselme ge-
tireceğini söylüyoruz. Eeee! Bununla dünya ilgi-
lenmiyor mu? İlgileniyor. 2009 yılı aralık ayında
Danimarka’nın Kopenhag şehrinde “Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Konferansı” 192 ülke-
nin katılımı ile yapıldı. Toplantı pek renksiz
geçti. En çok kirletenler pek ses vermedi. 5-10
gün sonra Obama 26 Ülkeyi yeniden topladı geç
saatlerde ısınmanın +2 derecede tutulması için
çalışmalar yapılmasına karar verildi. Atmosferi
en çok kirleten ABD ve Çin haricindeki tüm ülke-
ler ve çevreciler buna isyan etti. Aradan 12 yıl
geçti. Bu gün alınan o karalara göre durum ne? 

O GÜN AÇIKLANAN KARAR: Hükümetler
yasal bağlayıcılığı olan bu anlaşmaya taraf ola-
rak ekosistemlerin varlığını garanti altına alacak
düşük karbona giden adımlar atacak. 

NE OLDU: Bu zirvede yasal bağlayıcılığı olan
sözleşme imzalanmadı. 

SONUÇ: BAŞARISIZ. 
***

AÇIKLANAN KARAR: Emisyon artışı, 2017
ye kadar artması, ancak 2 derecenin üstüne çık-
maması kararlaştırıldı 

NE OLDU: Bilimsel otoritelerce emisyon artışında
son yıl 2017 yılı yerine “En kısa zamanda denilme-
liydi” bu sözleşme kararlılıktan uzak bulundu. 

SONUÇ: BAŞARISIZ.
***

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TAAHÜDÜ: Sera
gazı emisyonlarını, 2020 yılında 1990 seviyesin-
den yüzde 40 azaltılması kararlaştırıldı. 

NE OLDU: Ulusal ve toplu taahhütlerin so-
nuçları açıklanmadı. 

SONUÇ: BAŞARISIZ. 
***

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE: Sera
gazı emisyonlarının 2020 yılında işlerin aynı şe-
kilde sürdürülmesi durumunda en az yüzde 30
azaltılması için faaliyete geçilmesi gerekiyordu. 

NE OLDU: Gelişmekte olan ülkeler “karbon
yoğun ekonomiye” azalma olmadı. 

SONUÇ: BAŞARISIZ.
***

ORMANLARIN YIKIMI KONUSU: Yeryü-
zündeki orman tahribatının 2050 yılına kadar
yüzde 75 azaltılması kararlaştırıldı. 

NE OLDU: Orman tahribatından kaynaklanan
emisyonlarla ilgili mekanizma kuruldu, ancak
herhangi bir hedef, finansman konmadı. 

SONUÇ: BAŞARISIZ.
***

EKOSİSTEME SİGORTA: Acilen uyum-
eylem planının oluşturulması, hassas ülkeler ve
ekosistemler için sigorta ikame edilmesi karar-
laştırıldı. 

NE OLDU: Konuyla ilgili herhangi bir meka-
nizma ya da tazminat düzenlenmedi. Gerekli so-
rumluluk yüklenilmedi. 

SONUÇ: BAŞARISIZ.
***

TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ: Araştırma, kal-
kınma ve düşük karbon ekonomisine ve iklime
dayanıklı teknolojilerin geliştirilmesi için meka-
nizmaların oluşturulması gerekiyordu. 

NE OLDU: Zirvede teknoloji iş birliği ile ilgili
hiçbir amaç vurgulanmadı. 

SONUÇ: BAŞARISIZ.
***

İKLİM KOORDİNASYONU: Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(UNFCCC) bünyesinde yeni kurumsal alt yapı
oluşturularak koordinasyon, uygulama, teşvik ve
fon uygulamasının şeffaf demokratik bir şekilde
uygulanacaktı. 

SONUÇ: GERÇEKLEŞMEDİ. 
İşte 192 ülke ile yapılan Kopenhag Protokolu

ve sonuçları. İşte 2021 yılında gelinen sonuç.
Gelişmiş ülkeler bana ne iklim değişikliğinden
ben paraya bakarım anlayışından sapmadı. Aynı
birileri gibi. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

ZAYİ
Nüfus Cüzdan Kimlik Kartımı Kaybettim Hükümsüzdür.
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Çatalca Belediyesporlu
güreşçiler hafta sonu 660.

Tarihi Edirne Kırkpınar
Yağlı Güreşlerindeki

başarılarıyla göz
doldurdu. Gençlere 

seslenen Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Sizlerle gurur

duyuyoruz. Başarıya
giden yolda asla yalnız

yürümeyeceksiniz. Sizleri
çok seviyoruz gençler"

açıklamasını yaptı

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, Edirne’deki tarihi organi-
zasyonda alınan sonuçlardan

büyük bir memnuniyet duyduğunu söy-
ledi. Çatalca Belediyesporlu güreşçilerin
660. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Gü-
reşlerinde büyük bir başarı elde ettiğini
belirten Üner, "Teşekkürler gençler. Siz-
lerle gurur duyuyoruz. Bu gurur Çatal-
ca'mızın. Hayırlı olsun" ifadelerini
kullandı. 

Gönülden teşekkür ederiz

"660. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Gü-
reşlerine katılan Çatalca Belediyesporlu
sporcularımız Çatalca'mıza yine büyük
gurur yaşattılar" diyen Üner, "40 güreş-
çimizle katıldığımız Kırkpınar'da ilk gün
sonunda 10 güreşçimiz son 16'ya, 3 gü-
reşçimiz ise son 8'e kaldı. İkinci gün ise
Yıldıray Pala küçük orta büyük boyda 3.

olarak 18 yaşında büyük orta boyuna
çıkan tek sporcu olmuştur. Ayrıca Özgür
Aslan Teşvik 2 boyunda 3., Serkan
Tarım Tozkoparan boyunda 3. ve Emir-
han Taş Deste boyunda 2. olarak ilçe-
mize büyük gurur yaşattılar. Başta
Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız
Hocamız Milli Güreşçimiz Gökhan
Akçen ve tüm sporcu kardeşlerimize
yürekten gönülden teşekkür ede-
riz" açıklamasında bulundu. 

Sizleri seviyoruz
gençler

Organizasyona
destek verenlere de
teşekkür eden
Üner, "Bu kıymetli
organizasyonda sporcu-
larımızı yalnız bırakmayan
Çatalca Belediyespor Başkan-
vekilimiz ve Meclis Üyemiz Lok-
man Naroğlu, İBB ve Çatalca

Belediyesi Meclis Üyemiz Ahmet Rasim
Yücel, Belediye Başkan Yardımcımız
Cengiz Uçar, Çatalca Güreş Ağamız
Şeref Tatlı, Muhtarlar Derneği Başkanı-
mız ve Muratbey Mahallesi Muhtarımız
Ceyhun Koç, Çakıl Mahallesi muhtarı-
mız Saffet Esen, Belediye Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürümüz Selçuk
Babaoğlu, iş insanı ve güreş sporu se-

verimiz Sezgin Gidiş katılım sağla-
yarak sporcularımıza Edirne'de

destek verdiler. Kendilerine
çok teşekkür ederiz. Bu ve-

sileyle bu kıymetli tarihi
organizasyonda 4.

Başpehlivanlık ün-
vanını kazanan Ali

Gürbüz kardeşimizi de
yürekten tebrik ediyoruz.

Sizlerle gurur duyuyoruz. Ba-
şarıya giden yolda asla yalnız

yürümeyeceksiniz. Sizleri çok sevi-
yoruz gençler" dedi.

BAHADIR SÜGÜR

SİZLERLE
GURUR

DUYUYORUZ

HAZIRLIKLAR
TAMAMLANDI

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala
Çatalca'da bütün hazırlıklar tamam-
landı. İlçede bu yıl kurban satış ve kesim
merkezi sayısı 182’ye yükseldi. Çatalca
halkıyla birlikte İstanbul halkının da İs-
lami koşullarda hijyen ve sağlık kuralları
çerçevesinde kurban kesimlerini ta-
mamlamaları için Belediye Başkanı
Mesut Üner’in talimatıyla Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ömer Erçin, Belediye
Sağlık İşleri Müdürü Yunus Çalışkan ve
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde
görevli veteriner hekimler yerinde dene-
timlere katıldı. Çatalca’da kurban satış
ve kesim merkezlerinde denetimler, Kur-
ban Bayramı boyunca belediye yetkili-
leri tarafından gerçekleştirilecek. 

HABABAMSınıfı oyuncuları, İs-
tanbul'da "Bi Dolu Etkinlik" slo-
ganıyla gerçekleştirilen etkinlikte

sanatseverlerle bir araya geldi. Ertem Eğil-
mez'in Türk sinema tarihine geçen film seri-
sinde rol alan 'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet
Arıman, "Bacaksız" lakaplı Tuncay Akça ve
Teoman Ayık, etkinliğe katılanlarla birlikte

sahneye kurulan ekranda Hababam Sınıfı
Sınıfta Kaldı filmini izledi. Ahmet Arıman,
halkın ilgisinden çok memnun olduğunu be-
lirterek, "Filmin bu kadar çok sevilmesinin
birçok etkeni var. Bunlardan biri de kadro-
nun müthiş oyuncularla kurulu olması. En
başta Kemal Sunal etkeni var. Kemal Su-
nal'sız bir Hababam düşünülemez" dedi.

Anılarını anlattılar

Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile Teoman
Ayık, film izlenmeden önce sahneye çıkarak,
etkinliğe katılanların sorularını yanıtlayıp, o
dönemki anılarını anlattılar. Yeşilçam oyun-
cuları daha sonra Hababam Sınıfı serisinin
müziklerinin bestecisi Melih Kibar'ı anarak,
yıllardır dillere dolanan bu müzikleri izleyici-
lerle beraber söylediler. Filmin izlenmesinin
ardından Demirören Haber Ajansı'nın 

(DHA) sorularını yanıtlayan Ahmet Arı-
man, "Halkımız bize her zaman ilgili, sağ ol-
sunlar" ifadelerini kullandı. Hababam Sınıfı
filmlerinin neden bu kadar çok sevildiğini
anlatan Ahmet Arıman, "Filmin bu kadar
çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlar-
dan biri de  hikayenin çok güzel olması. Ay-
rıca kadronun da müthiş oyuncularla kurulu
olması başka bir etken. En başta da Kemal
Sunal etkeni var. Kemal Sunal'sız bir Haba-
bam düşünülemez" şeklinde konuştu. DHA

Onsuz Hababam düşünülemezdi!

Adım Adım 15 Temmuz 
Bahçelievler Belediye binası önünde
kurulan çadırda yer alan fotoğraf ve di-
jital sergi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle

açıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı
sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci
askerlerce şehit edilen Yılmaz Ercan’ın motosik-
leti de sergide yer aldı. 15 Temmuz gecesi Türk
milletinin destan yazdığını belirten Bahçelievler
Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "O gece yıllar-
dır düşündükleri o sinsi planları uygulamaya kal-
kanlar derslerini aldılar. Irak gibi, Libya gibi tüm
dünyayı dizayn etmek isteyen o güçlere, o FETÖ
ekibine onlara karşı dik duran, sayın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada

rahatlıkla duruyoruz. O
gece her siyasi partiden,
her düşünceden, her
mezhepten, her şehir-
den, her ırktan arkadaşı-
mızla toplandık" dedi.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
Çatalcalı güreşçilere övgüler yağdırdı.
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15Temmuz 2016'da Fetullahçı
Terör Örgütü'nün darbe girişi-
minde bulunmasının üzerinden

5 yıl geçti. Darbecilerin ele geçirmeye ça-
lıştıkları, Vatan Caddesi'nde bulunan İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü ve
Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye binası iki kritik noktaydı. O
gece darbe girişimini önlemek için sokak-
lara çıkarak şehit olan 251 kişiden bir olan
Mehmet Güder, Vatan Caddesi'nde şehit
düştü. Erol Bulut ise 18 vatandaşımızın
şehit düştüğü Saraçhane'de darbeci asker-
ler tarafından 2 kurşunla vurularak gazi
oldu. Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbra-
him Güder ve 15 Temmuz Gaziler Plat-
formu Başkanı Erol Bulut o gece
yaşadıklarını anlattı.

Bu sancağı taşıyacağız

Her sene 15 Temmuz'un yıldönümünde o
günü tekrar yaşadıklarını ve o geceyi unut-
madıklarını belirten İbrahim Güder, "Ba-
bamızın şehit olmasından dolayı çok
gururluyuz. Allah, en güzel ölümü ba-
bama tattırdı. O gün ben de havalimanın-
daydım ama şehitlik veya gazilik bana
nasip olmadı, babama nasip oldu. Bizler
bu vatan ve millet için koşarak şehit ol-

maya hazır olan insanlarız. İnşallah baba-
mın verdiği bu sancağı kendim taşıyaca-
ğım daha sonra evlatlarımızla nesiller
boyunca bu sancağı taşıyacağız" dedi.

Çok güzel bir koku vardı

Güder, darbe girişimini öğrendikten sonra
kardeşi ile birlikte havalimanına doğru yü-
rüdüklerini, aynı dakikalarda da babasının
Vatan Caddesi üzerinde olduğunu ancak
birbirlerinden haberdar olmadıklarını an-
lattı. Havalimanına yaklaştıklarında ise
babalarının vurulduğu haberini aldıklarını
söyleyen Güder, "Haseki Hastanesine git-
tik, hastanede vatandaşların üzerleri kan-
lar içerisindeydi, hatta birkaç tane ezilmiş
araç da gördüm. Hastanenin önünde 20-
30 tane sedye vardı, sedyelerin üzerleri
hep kandı. Hastanenin morguna gitti-
ğimde morg dolaplarının hepsinin dolu ol-
duğunu gördüm. Hatta yerlerde, ceset
torbalarında da şehitlerimiz vardı. Ancak,
gerçekten hepsinin yüzünde gülümseme
vardı ve orası o kadar güzel kokuyordu
ki... Sadece kendi babam değil, bütün şe-
hitlerimiz aynıydı. En son babamı yerde
bir ceset torbasında gördüm. Orada bir-
kaç tane görevli çek pasla sadece kan çeki-
yordu. Ona rağmen hiçbir şekilde ağır bir

kan kokusu vs. yoktu, tam tersine ortamda
çok güzel bir koku vardı" ifadelerini kul-
landı.

Helikoptere ateş açmışlar

Babasının o gece nasıl şehit olduğunu da
anlatan Güder, "Babam dışarıya çıkmadan
önce arkadaşlarına 'Bugün bu vatan ve
millete sahip çıkmazsak, ne zaman sahip
çıkacağız. Bakarsınız Allah bana bir şehit-
lik, bir gazilik nasip eder' diyerek dışarıya
çıkmış. Babam Vatan Caddesi'ne gitti-
ğinde askerlerin sivillere müdahale ettiğini
görüyor ve çok öfkeleniyor. Askerlere mü-
dahale etmeye çalışıyor, o esnada da heli-
kopter tepelerinde dolaşıyormuş.
Helikopterin daha sonrasında oraya iniş
yapmak istediğini fark etmiş ve iniş yap-
masına engel olmaya çalışmış. O sırada
vatandaşlar müdahale etmesin diye heli-
kopter etrafı üç kez tarıyor. Oradaki polis-
ler de iniş yapamasın diye helikoptere ateş
açmışlar. Babam müdahalede bulununca
arkasından da vatandaşlar helikopterin
inişine engel olmak için geliyorlarmış. He-
likopterin içerisinde FETÖ'cü hainler var-
mış. Onlardan bir tanesi eline G3 silah
alıyor ve babamı başından vuruyor.
Babam yüzüstü düşüyor ve orada şahadet

şerbetini içiyor. Vatanı, bayrağı olmayan
insanın ne namusu, ne şerefi hiçbir şekilde
olmaz. Mevla'm kimseyi vatansız bırakma-
sın" dedi.

Şehit olmaya geldik

Önemli noktalardan biri Saraçhane İBB
binası önünde gazi olan 15 Temmuz Gazi-
ler Platformu Başkanı Erol Bulut aradan
geçen 5 yılın ardından gazi olduğu nok-
tada yaşadıklarını anlattı. Bulut, "Ben 15
Temmuz akşamı Kağıthane'de bir iş yeme-
ğindeydim. Saat 22:00 - 22:30 arası FE-
TÖ'cü katillerin darbe girişiminde
oldukları kesinleşti. Baktım ki aşağıdan
tanklar geçmiş, araçlar ezilmiş, trafik tı-
kanmış ama insanlar oluk oluk meydan-
lara iniyor. Helikopter üstümüzden
uçuyordu. Çok yakından ağır silahlarla
ateş ediyorlardı. Dediler ki 'Saraçhane'yi
hainler basmış' biz de hemen buraya gel-
dik. Buraya şehit olmaya geldik, bugün öl-
meyeceksek ne zaman öleceğiz diye
düşündük. Ancak, bunları söyleyen adam
ben değildim, bunu söyleten Allah'tı" şek-
linde konuştu.

Vurulduğumu hissetmedim

Gazi olduğu anı anlatan Bulut, "Saat 03.00

gibi ben burada havuzun dibindeydim.
Hainler bizim bir kahraman polisimizi he-
defe almışlardı. Ben bunu gördüm, uzun
namlulu silahlarla hedefte olan polisimize
'hedeftesiniz memur bey sağa geçin'
dedim. Havuzun içerisindeki polisimiz
diğer bir polis arkadaşına 'devrem vurul-
dun mu?' diye seslendi o da 'Vuruldum'
dedi. 'Gel seni alalım' dedi, vurulan poliste
'gelemiyorum' deyince benim orada ciğe-
rim yandı. Vurulan memura yardım etmek
istedim. Tam yardım etmek için döndüm
ki, beni vurdular ama vurulduğumu çok
hissetmedim. Ben bir daha dönünce bu
sefer beni derinden vurdular. Zaten baca-
ğım kesilmişti, damarlar falan kopmuş,
onun etkisiyle ben suya düştüm. Bayılmı-
şım, beni daha sonra hastaneye götürdü-
ler. 5 kere ameliyat oldum" dedi. DHA

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, kalkışmada şehit olan 251 kişiden biri olan Mehmet Güder'in oğlu İbrahim
Güder ve Saraçhane'de gazi olan Erol Bulut o geceyi anlattı. Babasının o gece kullanmış olduğu kanlı gözlüğü evinde sergileyen
İbrahim Güder, "Babam, 'Bakarsınız Allah bana bir şehitlik, bir gazilik nasip eder' diyerek dışarıya çıkmış. Kendisini teşhis etmek
için morga girdiğimde bütün şehitlerimizin yüzünde gülümseme gördüm ve ortamda çok güzel bir koku vardı" dedi. 15 Temmuz
Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut da 2 kurşunla vurularak, gazi olduğu Saraçhane'deki noktada yaşadıklarını anlattı

SEHITLERIMIZ
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SEHITLERIMIZ

GULUMSUYORDU
SEHITLERIMIZ

GULUMSUYORDU
SEHITLERIMIZ

GULUMSUYORDU
SEHITLERIMIZ

GULUMSUYORDU
ŞEHİT OLANLARI
KISKANIYORUM!

Saraçhane İBB binası önünde gazi
olan 15 Temmuz Gaziler Platformu
Başkanı Erol Bulut, "O gece bir karan-
lık gece olarak başladı ama bir des-
tan olarak bitti. Bugün olursa biz 250
bin şehit vermeye de razıyız. Şehit
olan vatandaşlarımızı çok kıskanıyo-
rum. Bazen bana 'deli misin, iyi ki öl-
medin' diyorlar ama o ölüm sıradan
bir ölüm değil, o ölüm peygamber
efendimize komşu olmak için yapılan
bir ölümdü" ifadelerine yer verdi. Olay
anında iletişim halinde olduğu iki po-
lise ulaşmaya çalıştığını söyleyen
Bulut, "Buradaki iki polis kardeşimize
ulaşamadım, buradan onlara sesleni-
yorum. Bana ulaşırlarsa, dünya ahiret
onların evlatları benim manevi torun-
larım olur. Kendi torunlarımla beraber
onlarla da ilgilenmek isterim" dedi.
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EKONOMİ
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SPOR
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K uzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Bar-
zani’ye yakınlığıyla bilinen Taliban Sözcüsü Mu-
hammed Naim, dün katıldığı bir televizyon

programında Taliban’ın İran’dan silah yardımı aldığına dair
iddialarını reddederek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını
söyledi. Afganistan’daki bazı üslerin ve havaalanlarının Tür-
kiye’ye devredildiğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Naim,
ülkede yabancı askerlerin varlığını reddettiklerini belirterek,
“Diplomatik amaç dışında tüm yabancı güçlerin ülkeden
çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biri ülkemizde kal-

mak isterse onu işgalci olarak gördüğümüzden şüphesi ol-
masın. Hiç kimsenin ülkemizde askeri ve güvenlik varlığının
sürdürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

İyi ilişkiler kuracaklarmış!

Muhammed Naimü, “Yabancı güçlerin geri çekilmesi ve ya-
bancı güçlerin varlığı konusu daha önce yapılan anlaşma
metninde diplomatik varlığın devamı dışında tüm yabancı
güçlerin çekilmesi ve ülkeden çıkması konusu yer alıyor ve
bu konu kapanmıştır. Ülkemizde askeri veya güvenlik varlı-

ğını sürdürmek isteyenlere biz işgalci olarak görmeye devam
edeceğiz ve hiçbir şekilde askeri bir güç olarak kalmasına
müsaade edilmeyecektir. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde ola-
cağız. Biliyorsunuz ki halkımız 40 yıldır amansız bir savaşın
içinde ve bu durumdan çok yara aldı bu nedenle uluslar-
arası toplumun, komşu ülkelerin ve bölgedeki ülkelerin des-
tek olması gerekiyor. Herhangi bir isim altında ve herhangi
bir ülkeden gelecek olan yabancı güçlerin varlığına, halkımız
tarafından tamamen reddedildi ve Allah'ın izniyle olmaya-
cak da” açıklamasını yaptı. 

Rumlarda 
KKTC paniği 
Pakistan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
resmi olarak ifade etmesi Rum tarafında
endişelere yol açtı. Tatar’ın Cumhurbaşkanı
seçilmesinin ardından 5 kardeş ülkenin 
KKTC’yi tanıyabileceği değerlendiriliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa
Müktesebatı'na aykırı olarak üyeliğe
kabul eden Avrupa Birliği (AB), Yunan

tezlerini kayıtsız şartsız destekleyerek adada iki dev-
letli çözümün mümkün olmadığını ileri sürüyor.
Uluslararası arenada ise fiili gerçekler göz önüne alı-
narak hareket ediliyor.Pakistan'ın Ankara Büyükelçi-
liği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir
heyet göndereceğini ilan etti. Büyükelçilikten konuya
ilişkin olarak , "Bu rutin bir uygulama. Bizim orada
konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaş-
larının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk
memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi.
Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde
KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve
GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde ise heyecan ya-
rattı. Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
dün Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekre-
teri İfrah Tariq ve üçüncü katibi Faraz Arshad'ı da
kabul etti.

Tek bildikleri şikayet 

Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin
ardından ülkenin 'tanınması' noktasında kardeş ve
dost "Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve
Gambiya"dan adımlar gelebileceği yönünde değer-
lendirmeler yapılmaya başlandı. Rum ve Yunan
medyasında 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı baş gös-
terirken Rum yönetimi ve Yunanistan ise bu konuyu
da 'büyük ağabey'lerine şikâyet etmekten geri
durmuyor.

Temaslar hız kazanacak 

KKTC'li kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC
ziyareti öncesi Pakistan'dan böyle bir adım gelmesi-
nin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor. Kaynaklara
göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türki-
ye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok
ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazana-
cak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak meka-
nizmalarla artış gösterecek. 

Cumhurbaşkanı 
Hertzog ile görüştü

CuMhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan, İsrail Devlet

Başkanı Yitzak Hertzog ile tele-
fonda görüştü. İletişim Başkan-
lığı'ndan yapılan açıklamaya
göre; görüşmede, Türkiye- İsrail
ilişkileri ve bölgesel konular ele
alındı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Yitzak Hertzog'u göreve başlaması
dolayısıyla tebrik etti. Türkiye- İsrail ilişkilerinin Orta
Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük
önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta
olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği
potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, ikili ticare-
tin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden fayda-
lanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm
görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sür-
dürülmesine önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Fi-
listin- İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki
devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuştu-
rulmasının uluslararası camianın beklentisi oldu-
ğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-
İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımla-
rın, Türkiye- İsrail ilişkilerinin müspet mecrada sey-
retmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

TURKIYE’YE TEHDIT

Terör Örgütü Taliban'ın
Siyasi Bürosu Sözcüsü
Muhammed Naim, ABD
güçlerinin Afganistan'dan
11 Eylül 2021 tarihinden
önce çekileceğini
doğrulayarak, ülkede 
İslami bir rejim kurmak
istediklerini söyledi. Naim,
Afganistan’daki bazı 
üslerin ve havaalanlarının
Türkiye’ye devredildiğine
ilişkin gelen soruya “Eğer
biri ülkemizde kalmak 
isterse onu işgalci olarak
gördüğümüzden şüphesi
olmasın” cevabını verdi

Amacımız

huzur ve

refAh
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Afganistan'daki havalimanının güvenliği
ve işletilmesi ile ilgili yaptığı
açıklamasında; "NATO'da Türkiye'nin
girişimleri ile olumlu gelişmeler söz
konusu. Austin ile birlikte
mutabık kaldığımız
konular var.
Amacımız, Afgan
kardeşlerimizin
güvenlik, huzur ve
refahı için katkılarımızı
devam ettirmek" dedi.

Mİllİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine
toplantısı sonrası  Afganistan'daki Hamid
Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletil-

mesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik başta ABD
Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı
mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak
süreci değerlendirdi. Akar "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz,
kardeş Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültü-
rel bağlarımız var. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve gü-
venliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar
yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya
devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısıyla
içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler
devam ediyor" dedi.

Olumlu gelişmeler var

Türkiye ile ABD arasında teknik heyetler ve Savunma
bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorul-
ması üzerine Akar, "Gayet yapıcı, gayet olumlu görüş-
meler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor.
Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var on-
larla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan
kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla
süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Gö-
rüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak somut bir
adım olup olmadığının sorulması üzerine Akar, "Gö-
rüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık

kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin giri-
şimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Biden ile görüştü. Biz
ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız
görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar
devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

6 yıldır işletiyoruz 

Akar, Türkiye'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini Af-
ganların menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiğini
vurgulayarak, şöyle konuştu: "20 senedir oradayız. Mu-
harip görev almadık. Danışmanlık yaptık, bakım, ona-
rım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Hamid Karzai
Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz, şimdi de
bunun devamı. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güven-
lik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir.
Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu
bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı tak-
dirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek
durumda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olma-
dığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Af-
ganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası
ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bu-
nunla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa
eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda
olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunla-
rın Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini
de olumsuz etkileyecektir."

Yine saldırdılar 
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi,
İsrail polisi korumasındaki 
99 fanatik Yahudi'nin Mescid-i
Aksa'nın güneybatısında yer
alan El-Meğaribe (Fas)
Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e
baskın düzenlediğini açıkladı

Daha öncede defalarca  Mecsid-i Aksa'yı
hedef alan fanatik Yahudi gurubu dün
yine bölgede saldırılar düzenledi. Harem-i

Şerif'e düzenlenen baskınlar bölgede gerginliğin tır-
manmasına neden oldu. 

Mescid-i Aksa vakıf idaresinde

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra
Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlu-
nun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süley-
man Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı
çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet
etme hakları olduğunu savunuyor. Mescid-i Aksa ve
Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim
1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün
Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına
bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde
bulunuyor.

Bu bir baskındır

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni da-
hilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler,
2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini
ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis
eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. İs-
rail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların ege-
menliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nite-
lendiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan
Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özel-
liğini taşıyor.

İran'ın Farashband bölgesindeki bir
köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo
Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir re-

kora imza attı. 65 yıldır yıkanmayan adam, su ve sa-
bunla hiçbir şekilde ilkişki kurmuyor. Hijyenik
olmayan bir çevrede kötü bir yaşam sürmeye devam
ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam 65 yıl-
dır tıraş da olmuyor. Hadji'nin tek özel zevki ise
kendi gibi yeterinde kirli olan ve su borusundan yap-
tığı piposunu içmek. Hadji, piposuyla hayvan gübre-
sini içiyor. 65 yıldır banyo yapmamasının ardında ise
herhangi bir tıbbi gereklilik ya da geçmişte yaşadığı
bir travma  da bulunmuyor. Yaşlı adam sadece tercih
etmediği için banyo yapmaktan uzak duruyor. Eğer
yıkanırsa hasta olacağını düşünüyor. Köyde Hadji ile
birlikte yaşa-
yanlar ise bu
durumun aşk
acısından
sonra ortaya
çıktığını ifade
ediyorlar. 

65 yıldır yıkanmıyor
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U zun yıllar Hollanda'da
yaşayan Esat Kaplan,
ziyaret ettiği ülkelere ait

paraları topladı. Zaman içinde
koleksiyon oluşturan Kaplan,
15 yıl önce Türkiye'ye döndü.
Memleketi Gaziantep'e yerleşen
Kaplan, topladığı paraları ser-
gilemeye karar verdi. Karagöz
Mahallesi’nde 'Devri Alem Para
Müzesi' adını verdiği 18 odalı ta-
rihi evi kiralayan Kaplan, kava-
nozlara koyduğu paralarını
raflarda sergilemeye başladı.

En büyük koleksiyon

Hollanda'da başladığı koleksiyonuna
Türkiye'de de devam eden Esat Kaplan,
paraların bazılarını uluslararası uçuş
yapan pilotların desteğiyle artırdığını belir-
terek, "Türkiye'ye döndükten sonra elim-
deki para koleksiyonunu değerlendirmek
istedim. 12 yıl önce bu paraları sergile-
mem ve insanların tanıması için müze
oluşturdum. Bu arada koleksiyonumu du-
yanlar da destek verdi, bazı pilotlar yurt
dışı uçuş yaptıkları ülkelerden paralar ge-
tirdi. 200 ülkenin paralarını burada sergili-
yoruz. Şu anda dünyanın en büyük para
koleksiyonuna sahibim diyebilirim. Bu ko-
leksiyon aynı zamanda tarihi bir arşiv

özel-
liği taşı-
yor" dedi. 

Farklı gözle
bakılmalı 

Esat Kaplan, paraları farklı bir gözle ince-
lemek gerektiğini anlatarak, her paranın
üzerinde insana bilgi veren bir figür oldu-
ğunu belirtti. Paraların özellikle arka yü-

zünde
gelir kay-

nakları, doğal
güzellikleri, devlet

başkanları ve tarihteki
önemli anların yer aldığını söyleyen Kap-

lan, "Müzemiz Gaziantep'te 12'nci yılını
doldurdu. Burada birçok ülke ve döneme
ait paraları sergiliyoruz. Paralara farklı bir
gözle bakılmalı. Burada uzun süredir in-

sanlara paralar üzerindeki detay-
ları anlatıyoruz. Pandemi döne-
minde uzun süre kapalı kaldık.
Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla
müzemizin ziyaretçi sayısı
düştü. Kısıtlamaların kalkma-
sıyla insanlar müzeye gelerek
paraları inceliyor. Yılda orta-
lama 5 bin kişi buraya gelerek
paraları yakından inceliyor" diye
konuştu.

Paralarını sokakta sergiliyor

Öte yandan, 15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından bastırılan 1 TL'lik

hatıra paralarını da müzenin sokağa
bakan duvarında sergileyen Esat Kap-

lan, darbe girişimini unutturmamak adına
paraları müze dışında sergilediğini
ifade etti. 
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönü-
münde, halkın o günü hatırlaması için
farkındalık sağladığını ifade eden Kaplan,
genç nesle unutturmamak adına tarihi pa-
raların yeniden basılmasını da isteyerek,
"Bu paranın arka tarafındaki figürlerde
milletin bayrağına sahip çıkması anlatılı-
yor. Normalde müzemizde sergiliyorduk
ama 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle
halkın hatırlaması için bu paraları müze-
mizin bulunduğu sokağa taşıdık" dedi.
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adımı deNİz
kOydULar 
Daha önce yayınladığı kitapları ve gazeteci
kimliğiyle tanınan Demet Cengiz, ilk romanı 'Adımı
Deniz Koydular'ı okurla buluşturdu. İnkılâp Kitabevi
tarafından yayımlanan roman, biri Doğu'dan (bir
kardelen olan Deniz Yıldız), diğeri Batı'dan (James
Rowe) iki hırpalanmış çocuk öyküsünü gerçek
hikâyelerden esinlenerek anlatıyor.

SON zamanlarda kadına yönelik şid-
det, aile içi şiddet, çocuk istismarı, en-
sest gibi konuları sıkça konuşur olduk.

Demet Cengiz, tüm bu konuları gerçek bir hayat
hikâyesinden yola çıkarak kaleme alıyor. 'Adımı
Deniz Koydular', Deniz Yıldız’ın yoksul bir ma-
hallede dünyaya gelmesi ve sevgisiz bir aile içinde
büyümesiyle başlayan derin yaralara istismar da
eklenince erken büyümek zorunda kalan bir ço-
cuğa dönüşüyor.

Kadına şiddet işleniyor 

Aile içi sevgisizliğin sonuçlarına dikkat çeken
'Adımı Deniz Koydular', geri planda Türkiye’den
ve dünyadan dönemin önemli olaylarına da yer
veriyor. Türkan Saylan, Fazıl Say, Deniz Gezmiş,

Bedri Baykam, Hrant Dink, Ali İs-
mail Korkmaz ve Berkin Elvan gibi
gerçek kişilere ve olaylara değinen
romanda kadına karşı şiddeti ince-
lerken, “Çok acı var, dayanamıyo-
rum” yazılı bir not bırakıp intihar
eden akademisyen Dicle Koğacı-
oğlu gibi kişiler de saygıyla anılıyor.

15 TemmUz’U bUzLadıLar!
Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü,
15 Temmuz darbe girişimini ikinci kez buza işliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında
5 derece olduğu Atabuz Müzesi'nin salonunda kış kıyafetleri ile çalışan Heykel
Bölümü'nden bir grup akademisyen, sanatçı ve öğrenci, buzu sanata dönüştürdü. 

ATATÜRK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve
Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA'nın desteğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Hey-
kel Bölümü tarafından geçen yıl kurulan Atabuz Müzesi'nin kapıları,15

Temmuz'da '15 Temmuz 2020 Maan-Ice' sergisi ile açıldı. 1 yıl içinde 2 karma ve 2 de ki-
şisel serginin açıldığı ve binlerce sanatseverin gezdiği Atabuz Müzesi'nde şimdiler de
3'üncü karma buz heykel sergisi olan '15 Temmuz Çocuk ve Oyun' adlı sergisine 
hazırlanıyor. 

Sergi yarın açılıyor

Atatürk Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, "15 Tem-
muz’u ikinci kez buza Yontuyoruz. Bu yılki temamız 15 Temmuz Çocuk ve
Oyun. 18 kişilik ekiple 120 bloktan oluşan toplam yirmiden fazla buz heykel
çalışması yapıyoruz. Çalışmalar arasında çocuklarımızla birlikte çok sevdi-
ğimiz bayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile tren, gemi, kaydırak
ve çeşitli hayvan figürleri yer almaktadır. Atabuz Müzesi’nin teras katında
15 Temmuz’un yıkıcı etkisine göndermede bulunan bir alan düzenlen-
mesi yer almaktadır. Çalışmalarımıza 21 Haziran'da buzların üretimi ile
başladık. Buzu kalıcı bir sanat eserine çevirmek için her biri 350 kilo
ağrılığında 120 buz blok kullandık. 15 Temmuz günü saat 14.00'te
açacağımız sergi yıl sonuna kadar açık kalacak. Ben ve arkadaşlarım
günde yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Dışarısı 30 dereceyken burası
gece ve gündüz eksi 5 derece olmaktadır. Burada ürettiğimiz şeffaf 1
metreye 50 santim 50 santimetre ölçülerindeki buzları, makinelerde
keserek testerelerle biçimleyerek sanatçılarımızın projelerine göre
yapıtlar üretilmiştir. Buz kütleleri üst üste yapıştırılırken ütü kulla-
nılmış ve büyük bloklar oluşturulmuştur. Bunlar daha sonra tes-
tere ve aletler yardımıyla yontulmaktadır. Buz yapımında
kullanılan su arıtılmış ve özeldir. Açtığımız tüm sergiler halkımız-

dan büyük beğeni topladı" diye
konuştu. 

Kışlık kıyafetle çalışıyorlar 

Müzenin Türkiye'de ilk olma
özelliğine sahip olduğunu belir-
ten Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü doktora öğren-
cisi Esra Taşar da "Tüm karma
sergilerde görev aldım. Bu sene
üçünsünüz düzenliyoruz. Ça-
lışma şartlarımız zor ama mes-
leğimizi sevdiğimiz için  ve
onlara buzu ve heykel sanatını
sevdirmek istiyoruz” dedi. 

4 TONLUk Sergİ

Gaziantep para 
koleksiyoneri Esat 

Kaplan, 31 yıldır 200
ülkeden topladığı 4 ton
ağırlığındaki paraları,

'Devr-i Alem Para Müzesi'
adını verdiği 18 odalı 
tarihi evde sergiliyor.

Kaplan; Roma, Bizans,
Emeviler, Abbasiler,

Selçuklular ve Osmanlı
dönemine ait para ve

sikkelerin de bulunduğu
koleksiyonunun yer 
aldığı müzeyi, yılda 
5 bin kişinin ziyaret

ettiğini söyledi.
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Trabzon'un Maçka ilçesinde 5 yıl süren restorasyonunun ardından saklı kalmış mekanları ile birlikte ziyarete açılan Sümela
Manastırı’nda inşaat atıklarının dere kenarına döküldüğü ortaya çıktı. Manastıra yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi
Milli Parkı içerisine dökülen inşaat, plastik ve kiremit atıklarının bir bölümünün suya karışarak kirlilik oluşturduğu görüldü.

SÜMELA Manastırı'nda, Şubat 2016'da res-
torasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeo-
lojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve

güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Kaya düşme riskine
karşı kapatılan manastırda endüstriyel dağcılar, taş düş-
melerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi.
Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışma yaptı. Çelik
ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan
manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardın-
dan 1 Tammuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un katılımı ile ziyarete açılmıştı.

Tepki çekince kaldırılmıştı

Manastırdaki restorasyon sırasında saklı mekanlar da
gün yüzüne çıkarıldı. Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer

alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci
odaları, mahzen ve benzeri yapılar manastır tarihinde ilk
kez ziyarete açıldı. Manastır'da süren restorasyon sıra-
sında inşaat atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı.
Manastıra yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi
Milli Parkı içerisine dökülen inşaat, plastik ve kiremit
atıkları nedeniyle kirlilik oluştu. Dere kıyısına dökülen
atıkların bir bölümünün suya karıştığı iddia edildi. Doğa
Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlatır-
ken, sosyal medyada manastır yakınına dökülen atıklar
tepki çekti. Tepkiler üzerine dere kıyısındaki hafriyat atık-
ları kaldırıldı.

İnanılır gibi değil 

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı

Doç. Dr. Coşkun Erüz, manastır yakınında yaklaşık 100
metre kadar bir alan içerisinde ciddi miktarda inşaat mo-
lozu ve hafriyat malzemesi döküldüğünü belirterek, "Kı-
zılağaçların neredeyse 5 metre yarı beline kadar dolu bir
hafriyattan bahsediyoruz.
Hafriyatın içerisinde ve üzerinde ciddi miktarda inşaat
molozu, her türlü plastik, kiremit, sac gibi atıkla dolu ol-
duğunu bizatihi gözlerimle gördüm ve hayret ettim. Bu
olmaması gereken bir durum, çünkü burası bir Milli
Park, doğal sit alanı ve mutlak korunması gereken, hiçbir
şekilde inşaat molozu ya da hafriyat dökme yapılabile-
cek bir yer değil. Burası hafriyat döküm alanı olamaz.
Çöp döküm alanı asla olamaz ama dökülmüş. O ya-
maçlarda pislik oluştu. Böyle bir şeyin olması inanılır
gibi değil” diye konuştu.

Çalışma bitti 
molozlar kaldı

ÇİÇek gİbİ şarkı
Kendine has tarzı ile son dönemlerin dikkat çeken
müzisyenlerinden Bade Nosa’nın yeni teklisi
Çiçek Gibi, dijital platformlardaki yerini aldı.

MAYIS 2021’de ‘İçimizdeki’ adlı teklisini
yayınlayan Bade Nosa, son şarkısıyla sı-
cacık temennilerini ve hayat beklentilerini

seslendiriyor. Söz ve müziği Bade Nosa’ya ait şarkı-
nın düzenlemesi ve mix’i başarılı müzisyen Ahmet Ali
Arslan’ın elinden çıktı. Ahmet Ali Arslan, bu şarkıda
buzuki eşlikli Ege tınılarıyla harmanladığı bir Bossa
Nova tarzı yakaladı. 

Umutlarımız hala yeşil 

Bade Nosa, Çiçek Gibi şarkısıyla ilgili şöyle diyor:
“Biricik hayatlarımızı başkalarının bahçelerinde ku-
rutmadan, kendi gönlümüzce yeşertmeyi ve çiçek gibi
insanlarla dolu bir ömrü dileyen bir dua bu şarkı. Ül-
kemizde epeydir yeni değerler olarak pompalanan
öfke, ayrımcılık, nefret, aç gözlülük mefhumlarının
tam zıttında bir yaşam düşleyen herkese bir armağan.

Umutlarımız hala yeşil ve kalplerimiz nazik bir
yaşamı dilemekten vazgeçmeyecek.” Sıradaki
şarkısı, Banu Kanıbelli’nin Ada Müzik ile bir-
likte yürüttüğü projesi ‘Letters to Songs’ kap-
samında bestelediği Greyfurt Ağacı, yine
Ahmet Ali Arslan tarafından düzenlenmekte.
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GALATASARAY DA DEVREDE
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yapmış ve bonservisini almak
için kulübü Sporting'le pazarlığa başlamıştı. Ancak, siyah beyazlıların bu transferde karşısına rakip olarak Galatasaray çıkmış durumda
Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kal-
mak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla
yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal
medya hesabından paylaşan 24 yaşındaki oyuncu için
Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Portekiz

ekibi Sporting'e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın
4 miyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay tekli-
fine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon Euro ve sonraki
satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi. Bu teklifler
karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Spor-

ting'in Roiser'e 'Galatasaray'a git' dediği ancak Fransız
sağ bekin 'Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oy-
namak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni
Beşiktaş'a verin' diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşik-
taş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi. DHA

BUNUN NEREYE YAPILDIĞINI ÇOK AÇIK, TAKIMIMIZA ÖZGÜN BİR ŞEY DEĞİL

Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih
Terim, "Bana denk
geldi, 'tamam'
dedim hiç itiraz et-
medim. Çok kişi de
oldu test. Ama kim-
seyi kontrol etme-
den çıkartıyorsunuz.
Girmesi için damga
vurduğunuz, insan-
ları tekrar geri çağı-
rıyorsunuz. Tam bir
komedi. Savunula-
cak bir tarafı yok.
Herkes yaptığı ayıbı
biliyor. Bu ayıp bir
şey" diye konuştu.

İNSAN HAKLARINA 
AYKIRI DAVRANIŞLAR
Galatasaraylı oyuncu Arda Turan,
"PCR testlerini yapmamıza, hep-
imizin negatif olmamıza rağmen
maalesef ki insan haklarına aykırı
davranışlarla karşılaştık" dedi

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık
maçı için Yunanistan'a giden Gala-
tasaray, PCR testlerinin kabul edil-
memesi ve Yunan yetkililerin
gösterdiği tutum sonrasında Türki-
ye'ye geri döndü. Galatasaray
Takım Kaptanı Arda Turan, havali-
manında basın mensuplarına açık-
lamalarda bulundu. Yunanistan'da
insan haklarına aykırı davranışlarla
karşılaştıklarını belirten Arda
Turan, "Zaten bu toplumun önün-
deki insanlar, öncüleri olarak sağlık
kurallarına ne kadar dikkat ettiği-
mizi, her seferinde belli etmeye çalı-
şıyoruz. Maalesef Yunanistan'da
her türlü önlemi almamız rağmen
bütün UEFA kurallarına uyma-
mıza, PCR testlerini yapmamıza,
hepimizin negatif olmamıza rağ-
men maalesef ki insan haklarına
aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarı-
mızdan fazlamız otobüse gitmişti.
Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten
geriye çağırıldık. Yunan yetkililere
her türlü yardımcı olmaya çalıştık
ama maalesef tavırları zorlayıcı ve
saygısızcaydı. Zaten Galatasaray
Kulübü olarak aksi şekilde davran-
mamız mümkün değildi. Ama tabii
yine de hocamız tüm sakinliğini ko-
ruyarak yardımcı olmaya çalıştı.
Ancak maalesef tam tersi bir davra-
nışla karşılaştık. Bir dostluk maçı-
nın dost bir şekilde olması
gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla
karşılaşmadık. Biz ülkemize gelen
misafire nasıl davranıyorsak aynı
şekilde devam edeceğiz. Üzücü, sı-
kıcı, uluslararası ilişkilere yakışma-
yan, hoş bir gün değildi. Üzüntü
duyduk. Bizim yanımızda olan dev-
letimizin her kurumuna, cumhur-
başkanımıza, sayın dışişleri
bakanımıza, spor bakanımıza te-
şekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden
geldiği kadar iyi niyetleriyle yar-
dımcı olmaya çalıştılar. Bize destek
olan herkese, kulüplere, Türk hal-
kına teşekkür ederiz. Açıkcası biz
böyle olayları çok büyütme taraftarı
değiliz. Her zaman barıştan, iyilik-
ten yanayız. Ama bugün hem yo-
rulduk hem de çok üzüldük" dedi.

Testi de kabul ediyorduk

Testlerini yaptırmalarına rağmen,
aralarından bazı futbolcuların seçi-
lerek test yapılmasını kabul ettiğini
ancak sonrasındaki tavırların hoş
olmadığına dikkat çeken Arda
Turan, "Ülkemiz ve Yunanistan
arasında bir anlaşma var. Ülkelerin
testlerinin karşılıklı olarak kabul
edildiği yönünde. Biz de zaten 48
saat öncesine kadar testlerimizi
yaptırmıştık. Hatta bazılarımız seçi-
lerek bu testi de kabul ediyorduk.
Gelen yolculara da bu şekilde dav-
ranışta bulunuyorlardı. Fakat biz
otobüse gittikten sonra tekrardan
geriye çağırılmamız, sonrasındaki
tavırlar hoş değildi. Ben yine de sa-
bırları için bütün kafileye teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu. 

TAM BIR KOMEDI!

ONUN YERİNE BAŞKA BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ
Son olarak programlarında bir değişiklik olmadığını
söyleyen Terim, sözlerini şöyle noktaladı: "İstan-
bul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Prog-
ramımızda herhangi bir değişiklik yok. Maç
oynamak istedik, olmadı. Onun yerine başka bir maç
oynayacağız. Oynamasak ne olur? Normal antren-
manlarımızla, çalışmalarımıza biz hazırlanırız. Zaten
bir maç daha oynayıp gidecektik. O maçı telafi edip,
gideriz. Herhangi bir sorun yok. Biz her sene Yuna-
nistan'a gidiyoruz. PAOK ile oynuyoruz, Olympiakos
ile oynuyoruz. Bundan sonra da gideceğiz. Ben yine
söylüyorum. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok.
Başka konuların, futbolun içerisinde olması hoş
değil. Hiç kimse bize hiçbir yerde böyle bir tavırla
davranamaz. Buradan tekrar, başta Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Özellikle 3
kere arayan Dışişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza.
Dediğim gibi orada bizi koruyan, kollayan büyükelçi-
miz ve başkonsolosumuza teşekkür ederim."

BU İLKEL TAVRI KINIYORUM!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için
Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi
ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye'ye dönüş kararı aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmı-
zılı kulübün yanında olduklarını belirterek,
"Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel
tavrı şiddetle kınıyorum" dedi. Başkan Burak
Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile tele-
fonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yap-
tığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanis-
tan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün
karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı
Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda gö-
rüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim.
Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel
tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

O lympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı
için Yunanistan'a giden Galatasaray,
PCR testlerinin kabul edilmemesi ve

Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında
Türkiye'ye geri döndü. Galatasaray Teknik Di-
rektörü Fatih Terim, İstanbul Havalimanı'nda
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'a gitmeden gerekli testleri oldukla-
rını dile getiren Fatih Terim, "Galatasaray ulus-
lararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür.
Özellikle Avrupa ve dünyadaki tüm maçlarda
bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başın-
dadır. 24 saat önce hepimiz zaten test olduk.
Hepimiz hem PCR hem de tüm testlerin belge-
leriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin
olacağını söylediler. Önce şunu bilmeleri lazım;
İki ülke arasında son zamanda yapılan anlaş-
maya göre taraftar yapılan PCR test sonuçla-
rını kabul ediyor. Başka bir şey istemiyor.
Ancak bize hızlı bir test yapılacağını söylediler.
Nedenini sorduysak da son iki gündür bunu
uygulamaya başladık dediler. Biz de itiraz et-
medik. Bunun herkes için değil rastgele oldu-
ğunu söylediler" dedi. 

Dışişleri bakanı aradı

"Elimizdeki sertifikanın da fotoğrafını çekiyor-
lar. Bu arada bir kısmına da ihtiyaç yok dediler.
Onlar da dışarı çıktı" diyen Terim, "Sonra biz
oradan çıktık, çıkan geliyor. Bazı memurlar
'hayır olmaz' dedi. Yarısına yakın insan çıktı.

Bunların içinde Selçuk hoca, Necati hoca, mal-
zemeciler, masörler, malzemeler var. Ülkeye
giriş damgalarını yediler ve dışarı çıktılar. Böyle
deyince biz de 'çıkan var, diğer tarafta gelen tu-
ristlerden hiç teste girmeden giden var' dedik.
'Herkesi çağırın, herkes test olacak' deyince
gidip, çağırdılar. Bizimkiler de geri geldi. Bura-
dan sonra bize yapılacak tek şey var; Geri dön-
mek. Çünkü, dostluk maçları dostlarladır. O
davranış, dost bir davranış değil. Ali bey ile be-
raber biz de dönüyoruz dedik. Dönme kararı-
mızı aldığımızdan, bu olaylar olduktan birkaç
dakika içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Baka-
nımız, THY'den İlker Bey, büyükelçimiz ve baş-
konsolosumuz bizzat orada bulunmak
kaydıyla ki birkaç defa sayın dışişleri bakanı
aradı. Cumhurbaşkanımız ilgisini eksik etmedi.
Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Anında
insan kendisini çok güçlü hissediyor onların se-
sini duyunca" ifadelerini kullandı.

Doğru olan kalmamaktı

Yetkililerin dönüş kararı almalarının ardından
'deport' etmek için birkaç kez gelip pasaportla-
rını istediklerini ancak kendilerinin bu isteğe
olumsuz cevap verdiğini belirten Terim, "Biz
Ali bey ile beraber nasıl dönerizi düşünürken,
zaman geçti. Futbolarımız hem sıkıldılar hem
yoruldular hem de açlar. Herhangi bir servis
olmadı. Orada 'lounge'a gitmemiz doğruydu,

ona da müsaade etmediler. Ayrıca çok da çar-
pıcı olan, pasaportlarımızı istediler. Ne için
diye sorduğumuzda, 'deport' edeceklerini söy-
lediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceği-
mizi söyledik. Birkaç defa gelip istediler. Biz de
ısrarlar vermeyeceğimizi belirttik. Bu arada 4
saat de bir zaman geçti. O arada kaptanlarımız
ve hosteslerimiz hazır şekilde beklediler ama
maalesef bu izni vermediler. Dolayısıyla mec-
buren orada kaldık. Öncesinde su da yoktu,
sonra onu verdiler. Burada tabii Olympia-
kos'tan arkadaşlarımız, yetkililer bir hayli çır-
pındılar. Ancak olmadı. Çünkü, o kadarı
verdikten sonra hala bize söylenen hep beraber
gelin, test olun. Bu bizim aldığımız karardan
sonra döneceğimiz bir şey değildi. Orada kal-
mamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulü-
bü'nün sahibi ve başkanı Marinakis de beni
aradı. Kendisine teşekkür ediyorum" diye ko-
nuştu. 

Hoş bir davranış değil

Yapılanların Olympiakos kulübü ile bir alakası
olmadığını didle getiren Terim, "Hepsi olması
için uğraştı. Ama şu bir gerçek ki gerek biz
gerek buraya gelen Türkiye'deki her kulüp, bize
misafir gelenleri havaalanından nasıl aldığımız,
nasıl geçirdiğimiz, nasıl alaka gösterdiğimiz
aşikar. Herkes biliyor. Hakikaten biz başka
türlü davranıyoruz. Ama ben bunu Galatasa-
ray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum.

Bunun nereye yapıldığını çok açık. Yoksa takı-
mımıza ve şahsımıza özgün bir şey değil. Son
yılların hassas dengesi içerisinde davranış şekli,
hoş bir davranış şekil değil. Ne tarz ne tavır ne
hareketler hoş değildi. Biz bunları ne kaldıra-
cak ne de boyun eğecek ne insanlarız ne de ku-
lübüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar
verdik ve takımımızı alıp döndük" şeklinde ko-
nuştu.

Gereği neyse yaptık

Kafilede rastgele isimlerin teste girdiğini, bun-
lardan birinin de kendisi olduğunu dile getiren
Terim, "Hangi Türk'e sorsanız çoğu zaman
bazı sıkıntılar yaşamıştır oralarda. Rastlamadık
ama hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna
rastlamış olduk. Olsun, biz gereği neyse onu
yaptık. Yarın olsa aynısını yaparız. Bizim için
kurallara uymak en önemli görev. Biz de bu-
rada hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi
bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapma-
dığımız bir şey yok. Ben şimdi okudum. Biz is-
tedik de olmadılar da diye. Evet ama nasıl?
Ben oldum diyorum. Görüntüsü de kaydı da
vardır. Bana denk geldi, tamam dedim hiç iti-
raz etmedim. Çok kişi de oldu. Ama kimseyi
kontrol etmeden çıkartıyorsunuz. Girmesi için
damga vurduğunuz insanları tekrar geri çağırı-
yorsunuz. Tam bir komedi, savunulacak bir ta-
rafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp
bir şey, hoş bir şey değil" dedi. DHA



Y eni sezon hazırlıklarını Riva’da bulun TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde
sürdüren Trabzonspor’da Berat Özdemir, akşam an-

trenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyen
Özdemir, “Her şey çok güzel gidiyor. Burada olmaktan do-
layı mutluyuz. Burada kamp yapmak harikaymış. Oyuncu
grubu olarak sağlanan kolaylıklardan çok memnunuz. Ho-
calarımızın isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Çok kali-
teli isimler geldi, gelmeye de devam edecekler sanırım.
Umarım her şey istediğimiz gibi olur” diye konuştu.

Dört gözle bekliyorum

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden biri olan Marek
Hamsik’ten çok şey öğreneceğini kaydeden genç orta saha,
“Gelişini dört gözle bekliyorum. Bir sonraki etapta bize ka-
tılacak. Ondan öğreneceğim çok şey var. Onun Napoli dö-
neminde çok videosunu izledim. Onun yanından
ayrılmayacağım. Onunla yan
yana oynamak bana da iyi gele-
cektir” ifadelerini kullandı. Önü-
müzdeki sezon takımdaki forma
rekabetinin çok üst düzey geçece-
ğini belirten Berat Özdemir, ”Biz
bir spor takımıyız, rekabet ne
kadar yüksek olursa o kadar başa-
rılı olursunuz. Biz rekabete aç in-
sanlarız. Hocamız 50-55 maç
hedefliyor. Her maçın 90 dakika-
sında oynanmaz. Amacımız, ho-
camızın bize verdiği süreleri iyi
değerlendirip Trabzonspor camia-
sını mutlu etmek” şeklinde ko-
nuştu.

Milli forma hayalim

Gelecek sezon milli formayı sırtına
geçirmek için çok çalışacağını vur-
gulayan 23 yaşındaki oyuncu,
“Milli formayı alabilmek için her
şeyi yapacağım. O forma benim
hayalim. İçeride A Milli Takım'ın
formasını giymiş isimlerin fotoğ-
rafları var. Umarım ben de en kısa
sürede resmimi oraya astırabili-
rim. Bunu canıgönülden istiyo-
rum” açıklamasında bulundu.
Gelecek sezon taraftarların stad-
yumlara geri dönmesiyle ilgili

gelen soruya ise
Berat, “Taraftarsız oy-
nadık, en son Trabzons-
por taraftarının karşısına
çıktığımda ayaklarım titre-
mişti. Tekrar aynı şey olacak,
eminim. İlk iç saha maçımızda
beni kendilerine çağırmalarını bek-
liyorum. Benim için unutulmaz bir
anı olacaktır. Tabii ki beni milli ta-
kımda görmek isteyeceklerdir. Biz de on-
ları gururlandırmak için her şeyi
yapacağız” cevabını verdi.

Uçurum kadar fark var

Alt liglerde oynamasının kendisine Trabzons-
por’a gelmeden önce çok büyük fayda sağladı-
ğına vurgu yapan bordo-mavili oyuncu, “Ben

2’nci Lig'de oynadım, 1’inci
Lig'de abilerimin arkasında
bekledim. Şampiyonluk ya-
şadım. Direkt Süper Lig’de
oynamadan önce bir oyuncu-
nun alt liglerdeki farkı görmesi
gerekiyor. Ben buraya geldi-
ğimde bu şansı kaybetmemek
için çok çalıştım. Alt ligler ile
Süper Lig arasında uçurum kadar
fark var. Ben iyi ki oralarda oyna-
mışım” ifadelerini kullandı.

Adım adım giderim

Gelecek sezon tek hedeflerinin şam-
piyonluk olduğunun altını çizen
Berat Özdemir, "Büyük konuşmak
istemiyorum, adım adım gitmeyi
seven bir insanım. Abdullah Avcı ilk
toplandığımızda da aynı şeyi söyledi,
şimdi de söylüyor ve söyleyecek.
Bizim bir hedefimiz var, umarım he-
defimizi sezon sonu gerçekleştiririz.
Şu anki kadroda şampiyonluk hari-
cinde gelebilecek bir sıralama başarı
olarak gözükmüyor. Biz çalışmaları-
mızı şampiyon olmak üzere sürdü-
rüyoruz. Bir cümlede
Trabzonspor’un adı varsa orada
şampiyonluk ve kupa vardır” dedi.
DHA

1514 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBASPOR www.gazetedamga.com.tr

ŞAMPİYON OLURSAK SAÇLARIMI BORDO-MAVİYE BOYATACAĞIM

Süper Lig U19’da yarın Galatasaray karşısında
şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor
U19 Takımı'na başarılar dileyen Berat, “Benim
orada çok sevdiğim kardeşlerim var. Yarı final
maçından sonra da aradılar, konuştuk. Onlara
tebriklerimi ilettim. Umarım kupayı da Trab-
zon’a getirir ve yanımıza gelirler. Biraz da bu-
rada yorulsunlar” diye konuştu. Öte yandan
Berat, şampiyon olmaları halinde saçını
bordo-mavi renklere boyatacağını söyleyerek,
“Büyük ihtimal yapacağım. Hatta ilk golümde
Bakasetas da saçlarını beyaza boyatacak.
Daha ikna edemedim ama edeceğim” dedi.

UMARIM KUPAYI
TRABZON’A 
GETiRiRLER

BIZ REKABETE 
AC INSANLARIZ

Trabzonspor forması giyen 
Berat Özdemir, “Bizim bir 

hedefimiz var, umarım hedefimizi
sezon sonu gerçekleştiririz. Şu anki 

kadroda şampiyonluk haricinde 
gelebilecek bir sıralama 

başarı olarak gözükmez. 
Biz çalışmalarımızı 

şampiyon olmak üzere 
sürdürüyoruz. 

Biz rekabete aç 
insanlarız” dedi.

Millet Bahçesi’nde
yarışa hazırlanıyor

Diyarbakırlı Sude Naz Kazanççı, 2018 yı-
lında okullar arası puanlı atletizm 100 metre
kategorisinde 1'incilik elde etti ancak kulvar
hatası nedeniyle diskalifiye edildi. Hırs yapan
Kazanççı, günlük antrenman planları yapa-
rak çalışmalara başladı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nde lisanslı sporcu olan Kazanççı,
yarışmalara hazırlandı. Günde 2 antrenman

yapan Kazanççı, antrenörü Osman Çelik'in
de yoğun çalışmalarıyla 2020'de Türkiye
4'üncüsü olarak 4X400 bayrak takımı için
milli takıma seçildi. 

Türkiye şampiyonu oldu

Kazanççı, aynı yıl içinde 4x400 metrede Bal-
kan 2'nciliği ve 3'üncülüğü kazandı. Sude

Naz Kazanççı, 2021'de 400 metrede Türkiye
3'üncüsü olup 4x400'de bayrak takımına seçi-
lerek, Balkan 2'nciliği ve 2021'de 800 metrede
Türkiye şampiyonu olup, milli takımı 800
metrede temsil etti. Kazanççı, şimdi ise 17-22
Ağustos'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de dü-
zenlenecek Dünya Gençler Atletizm Şampi-
yonası'nda yarışacağı 800 metre koşusuna,
Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri
ile surlar arasında bulunan millet bahçesinde
antrenmanlar yaparak hazırlanıyor.

Bir ay sonra yarışım var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımında yer
aldığını anlatan Sude Naz Kazanççı, Diyar-
bakır'da yaşadığını ve 4 yıl önce ailevi sorun-
lar nedeniyle İzmir'e yerleştiklerini, burada da
spora devam ettiğini söyledi. Kazanççı,
"Okullar arası yarışmaya katıldım 100 met-
rede 1'inci oldum ama kulvarımı değiştirdim,
diye diskalifiye ettiler. Ondan sonra hayal kı-
rıklığı yaşadım ve hırs yaptım. Daha iyi yer-
lere gelmek için kendime söz verdim. Çok
zoruma gitmişti. Devam ettim ve milli ta-
kımda milli sporcu oldum. İstanbul'da Tür-
kiye Şampiyonası'nda 400 metrede 3'üncü,
Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nda 800 met-
rede 1'inci, Balkan'da 4x400'de 2'nci ve
3'üncü, ferdi olarak yarıştığım 800 metrede
Balkan 5'incisi oldum. En büyük hayalim
milli sporcu olmaktı. Şu an buna ulaştım,
hedef daha büyük hayallerde. Burada antren-
manlarımı devam ettiriyorum. Koçlarımla
birlikte antrenörüm uzakta da olsa aynı
azimle ve hırsla sürdürüyorum. Dünya Genç-
ler Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyorum.
1 ay sonra yarışım var. Allah kısmet ederse o
barajı geçeceğim inşallah. Spor başka bir şey,
ben sevdiğim işi yaptığım için spor bana zor
gelmiyor mutluyum" diye konuştu. DHA

Atletizmde bu
yıl 800 metrede
Türkiye şampiyonu
olan Sude Naz
Kazanççı (18), 
17-22 Ağustos'ta
Kenya'da yapılacak
800 metrelik 
Dünya Gençler 
Atletizm
Şampiyonası'na, 
UNESCO Dünya 
Kültür Mirası 
Listesi'nde yer alan 
Hevsel Bahçeleri ve
surlar arasında
bulunan millet
bahçesinde 
antrenmanla
hazırlanıyor.

Seneye hedef
altın kemer
660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde
güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali
Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü
Başpehlivanı İsmail Koç, "Bu yıl buruk sevinç
yaşıyoruz. Hedefim daha çok çalışarak seneye
Kırkpınar'da altın kemeri almak" dedi

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşle-
ri'nde favoriler arasında gösterilmeyen İs-
mail Koç; Erkan Ertan, Özkan Yılmaz,
çayırda 4 kez başpehlivan olan Recep Kara,
Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu'yu yenerek
finale çıktı. Koç, finalde Ali Gürbüz'e yenile-
rek ikinci oldu. Sporcusu olduğu Trakya Bir-
lik Genel Müdürlüğü'nde davul zurna
eşliğinde karşılanan İsmail Koç, "Bu yıl
660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri'nde, başpehlivanlık boyunda final
yaptık. İkinci olduk, buruk bir sevinç yaşıyo-
ruz. Lakin tabii ki mutluyuz. Trakya Birlik
Genel Müdürlüğü adına güreştik. Yönetim
kurulu üyelerini onore etmek için elimizden
gelen tüm hünerleri sergiledik, başardık.
Maddi manevi desteklerinde dolayı Trakya
Birlik Yönetim Kurulu Genel Başkanımıza,
üyelerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür
ediyoruz. Hedefimiz seneye Kırkpınar'da
altın kemeri almak" dedi.

Anlaşmayı uzattık

Trakya Birlik adına güreşmekten dolayı çok
mutlu olduğunu söyleyen Koç, "Trakya Birlik
Genel Müdürlüğü adına 2 yıldır güreşiyo-
rum ve 2023 yılına kadar anlaşmayı uzattık.
Biz burada aile gibi olduk, bakarsınız
2023'ten sonra sözleşmeyi uzatıp buradan
güreşçi olarak emekli oluruz. Trakya Birlik
Spor Kulübü sporcusu olmaktan çok mutlu-
yum, özelikle kulübüm bana çok sahip çıkı-
yor" diye konuştu.

Elimden geleni yaptım

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini sır-
tını yere getirerek yendiğini hatırlatan ve se-
neye altın kemeri almak için daha çok
çalışacağını vurgulayan İsmail Koç, "Final
maçı çok zordu. İki gündür rakiplerimizle
mücadele ettim ve hepsinin sırtını yere geti-
rerek yendim. Biraz fazla efor sarf ettim.

Tabii ki Kırkpınar finalinde karşılaştığım
2019 yılının başpehlivanıydı. Bir gün önce-
den birkaç sakatlığım vardı ama fazla sakat-
lıkları bahane etmek burada iyi olmaz.
Elimizden geleni yaptık ama nasip değilmiş,
arkadaşımız kazandı. İnşallah bu bizi motive
edecek, seneye Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde
altın kemeri almak için daha çok çalışacağız"
dedi. DHA

Madalyayı 
zorlayacağım
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi
artistik cimnastikte temsil edecek 5 spor-
cudan biri olan Adem Asil, madalya
almak için yarışacağını vurguladı. Abdel-
rahman Elgamal olan ismini Adem Asil
olarak değiştiren Mısır asıllı Türk cimnas-
tikçi, "Mısır'daki antrenörüm Türkiye'ye
gelip beni davet edince ben de buraya gel-
dim. Burada beni test ettiler ve 'Tamam,
bize katılabilirsin' dediler. Ben de ailemle
görüşüp Türkiye'ye geldim. Mısır ve Tür-
kiye çok farklı değil. O yüzden değişik his-
setmedim" dedi. Olimpiyatlarda genel
tasnifte 6 alette yarışacağını belirten 22 ya-
şındaki milli cimnastikçi Adem Asil, "Bir
kaç alette kendimi daha iyi hissediyorum.
Madalya almak için onlarda kendimi zor-
layacağım. Yer, halka, atlama ve barfikste

zorlayacağım
inşallah. Ma-
dalya şansım
çok büyük
onlarda" diye
konuştu.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Iṡtanbul
Spor Stratejisi ve Gelecek Planı” tanı-

tım toplantısında, kentin Olimpiyat aday-
lığı irade beyanını açıkladı. Sarıyer
Maslak’taki Volkswagen Arena’da gerçek-
leştirilen irade beyanı açıklama toplantı-
sına; siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri,
ilçe belediye başkanları, İBB bürokratları,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Para-
limpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Kocaömer, sporcular ve spor dünya-
sının birçok tanınmış ismi katıldı. Işıklı at-
letizm pisti şeklinde tasarlanan etkinlik
salonu, davetlilerin beğenisini topladı.

Uzun bir yolculuk

Dev bir sahneye kurulan ekrana yansıtılan
slaytlar eşliğinde interaktif bir sunum ger-
çekleştiren İmamoğlu, konuşmasına, “spor
ailesinin” tüm paydaşlarını selamlayarak
başladı. Kendisinin de bu ailenin bir par-
çası olduğunu kaydeden İmamoğlu; ço-
cukluğundan gençlik yıllarına, atletizmden
kaleciliğe, futbol idareciliğinden basketbol
yöneticiliğine kadar olan süreçle ilgili anıla-
rını paylaştı. Kendi kişisel geçmişiyle ilgili
detayları belli bir amaçla anlattığını vurgu-
layan İmamoğlu, “Çünkü bugün, uzun bir
yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuğun hem

bireyler ve hem de tüm toplum için ne
büyük bir ihtiyaç olduğunu kişisel dene-
yimlerinden biliyorum. Bu yolculuğun adı;
‘İstanbul’u spor kenti’ yapma yolculuğu-
dur” ifadelerini kullandı.

Planlar hazırlıyoruz

Seçim kampanyasında “sporda seferberlik”
vaadini dile getirdiğini hatırlatan İma-
moğlu, işbaşı yaptıkları ilk günden itibaren
bu alana büyük öncelik verdiklerinin altını
çizdi. “Sporun geleceğine sürdürülebilir
katkılar sunmak için, uzun süredir yetkili
kurul ve kurumlarımız yoluyla araştırmalar
yapıyor, planlar hazırlıyoruz” diyen İma-
moğlu, “16 milyona dokunacak, sürdürüle-
bilir bir spor stratejisi ve master planı için
son dokunuşları yapıyoruz. Hedefimiz çok
basit ve net: Her İstanbulluyu sporla bu-
luşturmak. İstanbul’da spor kültürünü ta-
bana yaymak ve bir olimpizm hareketi
başlatmak. Bütün hayalimiz; İstanbul’un
yakın bir gelecekte milyonlarca insanın
spor yaptığı bir kente dönüşmesini sağla-
mak" ifadelerini kullandı.

Büyük bir dönüşüm 

Pandemi döneminin, insanların spora ba-
kışında ve spor yapışında değişikliklere
neden olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
kendilerinin bu yeni düzene ayak uydur-

mak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
“İstanbul’umuzda sürdürülebilir spor kül-
türünü yerleştirmek, şehrimizi bir spor ken-
tine dönüştürebilmek adına en uygun
modeli bulmak için hazırlıklarımızı ta-
mamlama aşamasına getirdik” diyen İma-
moğlu, bu yolda ilham kaynaklarının
Mustafa Kemal Atatürk ile onun çağdaşı,
modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu
Baron Pierre De Coubertin olduğunu be-
lirtti. Her iki liderin de spor ile düşünsellik
arasında felsefi bir bağ kurduğunu aktaran
İmamoğlu, “Bugün burada, kentimiz adına
başlattığımız yeni dönemi, ‘Spor Kültürü
Hareketi’ veya kısaca ‘Olimpizm Hareketi’
olarak tanımlayabiliriz. Olimpizm hareketi,
özünde ve odağında insan olan, nihai he-
defi kentliler için yaşam kalitesi yaratmak
olan bir büyük dönüşüm harekettir” diye
konuştu.

Birlikte başaracağız

İlk hedeflerini; “2036 Olimpiyat Oyunları”
ve “Paralimpik Oyunları” olarak belirledik-
lerini aktaran İmamoğlu, “Devletimize,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Tür-
kiye Milli Paralimpik Komitesi’ne ve ilgili
tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odak-
lanmak için iş birliği yapma çağrısında bu-
lunuyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi.
Türkiye’de ‘olimpiyat’ denince ilk akla

gelen isimlerden merhum Sinan Erdem’in,
“Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla
yapılır” vizyonuna inandıklarının altını
çizen İmamoğlu, çağrısını şu sözlerle ge-
nişletti: "Buradan tüm federasyonlarımıza
ve kulüplerimize özel olarak çağrı yapmak
istiyorum: Gelin omuz omuza verelim;
şehrimize olimpiyatlar başta olmak üzere,
tüm büyük uluslararası organizasyonları
birlikte kazandıralım. Ortak masalar, ça-
lışma grupları kuralım, sizlerin büyük he-
deflerinize yardım edelim. Birlikte
çalışalım ve İstanbul halkına dünyanın en
iyi spor etkinliklerini getirelim. Bu şehre
uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik bir
hedef koyarken, bu şehrin ev sahipliğinde
başarıdan başarıya koşan asırlık kulüpleri-
miz; Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray
gibi markalarımızla iş birliği ve yol arka-
daşlığı yapmak istiyoruz. Yine bu şehre
farklı disiplinlerde çok sayıda uluslararası
başarılar kazandıran Anadolu Efes ve Ec-
zacıbaşı gibi simge kulüplerimize destek
olmak, geleceğin şampiyonlarını birlikte
keşfetmek ve birlikte yetiştirmek konu-
sunda iş birliği yapmak, destek vermek 
isteriz. Kapımız, Olimpizm felsefesi ve
heyecanına ortak olmak isteyen, bu uzun
yolculuğa emek ve inanç koymak isteyen,
tüm federasyonlarımıza ve kulüplerimize
sonuna kadar açık olacak."

Kısıtlamalar kaldırıldı ve yakla-
şık 2 yıllık esaret bitti. Yaz ak-
şamlarının vazgeçilmez dost
muhabetlerine kavuşuldu. Sa-
dece dostlar değil, pandemi sü-
recinde sevilen ve uğrak yerimiz
olan mekanlar da burnumuzda
tüttü. Bunlardan biri de Mah-
keme Lokantası. Mahkeme Lo-
kantası, İstanbul’un görkemli
tarihinden derin izler taşıyan,
birçok masala, hikayeye konu
olan kadim semti Galata’da,
adından esinlendiği tarihi Cen-
eviz Mahkemesi’nin tam karşı-
sında, Galata Mahkemesi
Sokağı’nda yer alıyor. Gerek am-
biyansı gerek de lezzetleriyle ol-
dukça zevkli bir meyhane. Yeni
ve keyifli mezeler arasında, tar-
çın ve karanfilli fasulye, şalgamlı
bulgur, ve özellikle çok beğendi-
ğim portakallı marine levrek
nefis. 
İlginç bir lezzet

Özellikle bu sonuncuyu mutlaka
denemelisiniz, Peru cevicheleri
gibi, portakal kabuğunun hafif
acılığı, portakalın tatlılığı ve asit-
liliği, levreğe inanılmaz yakışmış.
Şalgamlı bulgur hafif ve ferah,
biraz kısır havası var, karanfil ve
tarçınlı fasulye ise topikten esin-
lenmiş gibi, gayet hoş. Ahtapot
ızgara da gayet lezzetli, ancak
ara sıcaklardan Levrek Sarma
da oldukça ilginç bir lezzet. Lev-
rek şeritleri, çeşitli deniz ürünle-
riyle bir tavada yuvarlak şeklinde
dizilip pişirilmiş, üzerine kaşar
eritilmiş, tam içeriği çıkarama-
dım ancak oldukça farklı bir lez-
zet. İtalyan arkadaşıma
tattırmak için istediğim peynir
tatlısı da oldukça lezzetliydi.

ONlaR eRdİ MuRadıNa
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın
oğlu Oğuzhan Kazancı hayatını Rana Pekin ile birlşetirdi. World
Point Atatepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekeleşen düğünde genç
çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Akgün kıydı. Nikah töre-
nine çok sayıda davetli katıldı. Başkan Hasan Akgün, "Belediye
Başkan yardımcım Ömer Kazancı'nın sevgili oğlu Oğuzhan ile
kızımız Rana'nın nikahını kıydık. Genç çiftimize bir ömür boyu
mutluluklar diliyor, değerli ailelerini tebrik ediyorum" dedi. 
Kazancı ise düğüne iştirak edenlere şükranlarını sundu. 

OMuZ OMuZa
VeRelıM
OMuZ OMuZa
VeRelıM
OMuZ OMuZa
VeRelıM
OMuZ OMuZa
VeRelıM
OMuZ OMuZa
VeRelıM
OMuZ OMuZa
VeRelıM

İMAMOĞLU’NDAN TÜM PAYDAŞLARA VE 3 BÜYÜKLERE ÇAĞRI:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Spor Stratejisi ve
Gelecek Planı” tanıtım toplantısında konuştu. İstanbul’un

“2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları”na
talip olduğunu açıklayan İmamoğlu, "Buradan tüm fede-
rasyonlarımıza ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray
gibi markalarımıza özel olarak çağrı yapmak istiyorum:

Gelin omuz omuza verelim; şehrimize olimpiyatlar başta
olmak üzere, tüm büyük uluslararası organizasyonları

birlikte kazandıralım" açıklamalarında bulundu.

Uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını bildik-
lerini belirten İmamoğlu, konuşmasının so-
nunda sahneye, sırasıyla; 10-12 yaş grubu
çocuk sporcular ile olimpiyat kotası almış 8’i
paralimpik, toplam 10 milli sporcuyu davet
etti. Tokyo Olimpiyatları’na katılacak tüm
oyunculara başarı dileklerini ileten İma-
moğlu, “Farklı kulüplerden, farklı federasyon-
lardan sporcularımız da olimpiyatlarda
madalya mücadelesi verecekler. Sporcuları-
mızın madalya kazanması tabi ki önemli,
ancak katılımlarıyla bile hepimize şimdiden
umut oldular, moral oldular, gençliğimize,
çocuklarımıza örnek oldular. Hepsini şimdi-
den tebrik ediyoruz. Tokyo’da sonsuz başarı-
lar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla beraber
olacak” dedi. Etkinlik, İmamoğlu’nun sporcu-
larla toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

SAHNEYİ PAYLAŞTI

ahMeT aSlaN’la
TuRku GeCeSı
Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi
Tiyatro’da gerçekleşen konsere
Ahmet Aslan’ın sevenleri büyük
ilgi gösterdi. Telli müzik aletleri
arasına Di-tarı kazandıran ve ens-
trümanıyla ezgilerini kendine has
deneysel tarzıyla yorumlayan
Ahmet Aslan’ın sahne perfor-
mansı izleyenlerden tam not aldı.
Sanatçı dillere pelesenk olan şar-
kıları ve türküleri Küçükçekmece-
liler için seslendirdi.

Büyütmeye devam edeceğiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, konser sonunda sa-
natçıya teşekkür ederek, "İyi ki sa-
natçılarımız var, iyi ki türkülerimiz
var. Her ne olursa olsun Küçük-
çekmecelilerin şunu unutmasını
istemiyorum.Her şeye rağmen
Küçükçekmece'de birlikte sanatı-
kültürü büyüteceğiz. Sanattan
vazgeçmeyeceğiz" dedi.

MahkeMe’de buluşalıM!

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çekmecemde Sanat Var’ açık hava
konserlerinde sahne alan sanatçı Ahmet Aslan özgün tarzıyla Küçükçekmecelilere
müzik ziyafeti sundu. Konseri Belediye Başkanı Kemal Çebi’de izledi.

Yeryüzü Doktorları 
destek bekliyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine
kurban yardımları ulaştıran Yeryüzü Doktor-
ları, açlıkla mücadele eden zorlu coğrafya-
larda, kurban bayramının bereketini
paylaşmak için “Kurban Olsun, Sağlık Olsun”
adlı kampanyasına bağışçılarının desteğini
bekliyor. Kurban kampanyasına destek çağrı-
sında bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim
Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney,
"Yeryüzü Doktorları olarak bağışçılarımızın
bizlere emanet ettiği kurbanları 16 yıldır açlık
ile mücadele eden bölgeler başta olmak üzere,
zorlu yaşam koşullarının mevcut olduğu böl-
gelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kur-
ban organizasyonlarımızı İslami usul ve
kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyor, kurban-
ları usulüne uygun şekilde keserek hemen dağı-
tımını tamamlıyoruz. Kurbanın bereketi ile
evler şenlensin diye çıktığımız bu yolda da
farklı hikayelere şahit olabiliyoruz" dedi.


