
TARiHTE BiR iLK OLACAK
Esenyurt Belediyesi, mali bütçeyi
ilk defa vatandaşlar ile birlikte

planlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtluların
ilçede yapılması planlanan yatırımlar 
konusunda söz sahibi olabilmesi için 
çalışma başlattı. İlçeye yapılacak yatırım-
ları ve bütçeyi, katılımcı ve demokratik bir
sürecin ardından belirlemek için harekete
geçen Başkan Bozkurt, geçtiğimiz hafta
muhtarlarla bir araya geldi, bütçeye iliş-
kin görüş ve önerileri aldı. Bunun yanı
sıra belediyeye ait web sayfasında, Stra-
teji Geliştirme Müdürlüğünün başlattığı
anket ile vatandaşların bütçede söz sahibi
olabilmesine olanak sağlandı. I SAYFA 5
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Batı Karadeniz’de etkili olan
şiddetli yağış nedeniyle 

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da mey-
dana gelen sel felaketinden olumsuz
etkilenen vatandaşlara destek olmak
amacıyla AK Parti İstanbul İlçe Bele-
diyeleri harekete geçtiğini duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, “Sel felaketinin ya-
şandığı ilk andan itibaren devletimiz
tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın
yanında. Belediyelerimiz tarafından
şimdiye kadar bölgeye; temel gıda,
bebek bezi, hijyen malzemelerinden
oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif
aracı, 3 kombine
aracı, 1 kurtarma
aracı, 1 arasöz, 
1 karavan, 
2 kepçe, su 
pompası ve 
jeneratör gibi
teknik teçhizatlar
ivedilikle 
gönderildi”
dedi. I SAYFA 9
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KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Vatandaşımızın
yarasını saracağız

1999-2009 yılları arasında
Kars’ta belediye başkanı olarak

görev yapan ve özellikle kültür sanata
verdiği önemle dikkat çeken Naif 
Alibeyoğlu’nun ‘Bir Kars Sevdalısı’
kitabı çıktı. Damga Gazetesi İmtiyaz
sahibi Mehmet Mert’i ziyaret ederek
yeni kitabını anlatan Alibeyoğlu 
“Ticari bir kaygımız olmadan çıkan
bu kitap geçmişle yüzleşmemizi sağlı-
yor. Herkesin mutlaka bir hikayesi
vardır. Unutulmaması adına her
insan hikayesini anlatmalı. Ben de bu 
kitapta kendi hikayemi anlatmak 
istedim” diye konuştu. I SAYFA 16
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BİR KARS SEVDALISI

Bu kitap çok
şey anlatıyor

GÜNlÜK siyasi GaZete
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Afganistan'da olabileceklere iliş-
kin uyarılarda bulunan Akyar,

“Yazılı güvenceler almadan asker gön-
derdiği takdirde bazı olumsuz durum-
lar ile de karşılaşılabilir. Türk askerine
yapılabilecek saldırılardan, Mehmetçi-
ğin kaçırılarak olumsuz görüntülerinin
yayınlanmasına kadar geniş bir yelpa-
zede olumsuzluklar yaşanabilir. Tür-

kiye hiç bir önlem almadan, en kötü
senaryolara karşı yapılacak hareket
tarzlarını belirlemeden, bunlarla
ilgili yazılı güvenceler alma-
dan asker gönderdiği tak-
dirde bazı olumsuz durumlar
ile karşılaşabilir” dedi.
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İTÜ Uydu Haberleşme ve
Uzaktan Algılama 

Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nden Prof. Dr.

Mustafa Yanalak, “Orman
yangınları en fazla 

Manavgat ve Muğla 
bölgelerine zarar verdi. Bu
alanlarda yaklaşık 60 bin

hektarlık bölgenin yanmış
olduğunu tespit ettik. 

85 bin futbol sahası
büyüklüğündeki alanın

yandığını belirledik” dedi

AVM’ler 
doldu taştı

BUTÇEYi HALK
BELiRLEYECEK

Esenyurt 
Belediyesi’nin bütçesi, 
ilk kez vatandaşların

katılımıyla belirlenecek.
Vatandaşlar, belediyenin

web sayfasında yayınlanan
anket aracılığıyla proje

önerip bütçe planlamasına
katkı sunabilecek

ASKER BiLE KAÇIRABiLiRLER

MANAVGAT VE MUĞLA’DA YAŞANAN YANGINLARDA 85 BİN 
FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE YER YANIP KÜL OLDU

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan 

Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), 
Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğaya
verdiği zararı uydular aracılığıyla görüntülendi. UHUZAM
olarak yangın bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildik-
lerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa
Yanalak, “Orman yangınları sonrası Ege ve Akdeniz'de ne
kadar alanın zarar gördüğünün tespitini yaptık. Bu süreçte
yangınlardan dolayı, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bod-
rum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde
6 bin 500 hektar alana zarar gördüğünü tespit ettik” dedi. 
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BİNLERCE HEKTAR ALAN YANDI

Prof. Dr. Mustafa Yanalak, sözlerine şu şekilde
devam etti: “Orman yangınları en fazla Manavgat

ve Muğla bölgelerine zarar verdi. Bu alanlarda yaklaşık 
60 bin hektarlık bölgenin yanmış olduğu tespit ettik. 
Yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandı-
ğını belirledik. Aynı zamanda orman yangınlarında yüzey
sıcaklıklarının 90 ila 100 dereceye kadar çıktığını gördük.”
Yangınların hepsinin birbirinin devamı niteliğinde oldu-
ğunu da söyleyen Yanalak, “Uydu görüntülerimi yüksek
çözünürlükte aynı zamanda yangın durumunu farklı uydu-
larla izledik. Şunu fark ettik ki yangınların hepsi birbirinin
devamı niteliğinde” diye konuştu. I SAYFA 9
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YANGINLAR BİRBİRİNİN DEVAMI

60 BIN HEKTARLIK
ALANI KAYBETTIK

Prof Dr. Mustafa 
Yanalak, “Orman 

yangınlarının ardından
ortaya çıkan tahribat
maalesef çok büyük.

Bunu iyileştirmek 
yıllar alacak” 

ifadelerini 
kullandı. 

AFGANiSTAN’IN DIŞI TEHLiKELi
Kabil Havalimanı’nın ilk komutanı olan Tuğgeneral Kazım Öndül 2017 Ocak ayında Kırgızistan’da meydana gelen ve pilot
olarak bulunduğu bir kargo uçağı kazasında hayatını kaybetti. Yard.Doç.Dr Sadık Akyar’a göre Türkiye’nin Afganistan’a asker
göndermesi durumunda dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında Afganistan'ın dışında olabilecekler geliyor

Murat Palavar’ıN söyleşisi sayfa 8’de

BÖYLE AFETTE
SİYASET OLMAZ

Batı Karadeniz'de yaşa-
nan sel felaketi sonrası

bölgeye giden Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan burada
açıklamalar yaptı. Erdoğan, 
“Bu işin siyaseti olmaz ama 
bakıyorum ki bazı kanallarda 
siyasetle yakından uzaktan da
ilgisi alakası olmayan tipler 
çıkıyor, ileri geri konuşuyorlar.

Bugüne kadar 1 gramlık iş üret-
memiş olanlar, ileri geri konuşu-
yorlar. Maalesef biz işimize
bakacağız ve onların bu şekilde
yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen
nedir biliyor musunuz? Böyle
bir zamanda bir olmamız lazım,
beraber olmamız lazım, iri 
olmamız lazım, diri olmamız
lazım” dedi. I SAYFA 7
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Yeni Saray Optik
TEMA’nın yanında

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren
Bora Rumelioğlu'nun sahibi olduğu

Yeni Saray Optik, orman yangınları sonrası
TEMA'ya destek
vereceğini açık-
ladı. Rumelioğlu,
“Her alışverişten,
TEMA'ya bir
miktar bağış 
yapacağız” 
dedi. I SAYFA 9
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Osman N. Kabaktepe

Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen
klasik müzik konserinin ardın-

dan konuşan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bugün
Dünya Gençlik Günü ve 6 Mayıs
Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Beylik-
düzü Gençlik Senfoni Orkestrası 
ile birlikteyiz. Bu geceyi sizlerle pay-
laşmak gerçekten muhteşem. Her
birinize yürekten teşekkür ediyorum.
Beylikdüzü'nü kültür ve sanatın baş-
kenti yapmak adına sürdürdüğümüz
çalışmalara kararlı bir şekilde devam
edeceğiz. Beylikdüzü herkesin nefes
aldığı, yaşamaktan mutluluk duy-
duğu bir yer olacak” dedi. I SAYFA 5
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KÜLTÜR SANAT SÖZÜ

Beylikdüzülü
mutlu olacak

Neyse ki kimse
yaralanmadı!

Kağıthane D-100 Karayolu'nda,
4 aracın karıştığı zincirleme tra-

fik kazası meydana geldi. Kazada ölen
ya da yaralanan olmazken, Mecidiye-
köy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar, “Burada
kimsenin yaralanmaması gerçekten
büyük bir mucize. Önemli bir kaza 
atlattık” diye konuştu.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
Esenyurt'u katılımcı bir anlayışla vatandaşla birlikte

yönettiklerini ifade etti.

Şehrin ortasındaki
dükkana saldırdılar

Kapalıçarşı'ya yakın bir caddede
tekstil ürünlerinin satışını yapan

Öztürk ailesi uğradıkları saldırı sonrası
yaklaşık 50 gündür dükkanlarına gide-
miyor. İş ye-
rine defalarca
yapılan saldırı
anları güven-
lik kamerala-
rına saniye
saniye yan-
sıdı. I SAYFA 3
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Kent konseyine 
genç kadın aday

3 yılda bir yenilenen
Esenyurt Kent Konseyi

Gençlik Meclisi Başkanlığı'na
kentin sesini duyurmak iste-
yen 18 yaşındaki Sıla Ateşer
aday oldu.  I SAYFA 10
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Gazetemizin geçtiğimiz gün-
lerde, gündeme getirdiği Çatalca

Çanakça Mahallesi'nde yer alan ve
ihalesi yapılmadan, imar planı oluştu-
rulmadan at çiftliği yapılmak istenen
arazideki inşaat İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekiplerince mühürlendi. 
Konuyla ilgili Damga'ya konuşan eski
Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut,
“Gösterilen hassasiyet ve ortaya çıkan
haberler neticesinde Çanakça At 
Çiftliği inşaatı, İBB tarafından mühür-
lendi. Çatalcalılara hayırlı olsun” dedi.
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Silivri Belediyesi, Kadıköy’de
150 çiftçiye 90.000 TL değerin-

deki 30 ton tohumluk arpayı bedelsiz
olarak dağıttı. Konuya ilişkin konuşan
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Göreve başlar başlamaz Silivri’de
unutulan, ekilmeyen, dikilmeyen veya
kim tarafından ekildiği belli olmayan,
belediyenin kasasına en ufak bir kira
getirisi olmayan arazilerimizi tespit
ettik ve bu arazilerimizde üretime baş-
ladık. Bu yıl belediyemize ait arazi-

lerde 2 bin 500
dönümde tarım
faaliyetleri yapı-
yoruz. 1.000 dö-
nüme yaptığımız
arpa ekiminden
elde ettiğimiz 400
ton tohumluk ar-
payı çiftçilerimize
dağıtıyoruz”
dedi.
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SİLİVRİ ÜRETİYOR

2 bin 500 dönümlük
yerde tarım yapılıyor

Volkan Yılmaz

TARTIŞMALI
İNŞAATI İBB
MÜHÜRLEDİ
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Türkiye'de 1 milyona yakın,
Dünya’da ise 25 milyonun 
üzerinde sedef hastası 
bulunuyor.  Doç. Dr. Filiz
Topaloğlu Demir, “Bu 
hastalığı internette dolaşan
basit kürlerle tedavi
edemezsiniz. Bu kürlerin 
hiçbir bilimsel dayanağı 
yoktur.” diyerek tedavi
yöntemlerini anlattı

cozum dEGıl 
KurlEr sEdEfE

Reflü deyip
geçmeyin
Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını
söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet
Eken, reflü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri
arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi

Baş boyun bölgesi kanser-
leri içerisinde yüzde 45-50
oranında en fazla görülebilen

kanseri olduğunu belirten Emsey
Hospital Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken,
40 yaş üzerinde erkekler 4-5 kat daha
fazla görülen ve tüm vücut kanserleri
için yüzde 9’unu kapsayan bir kanser
türü olduğunu söyledi.

Sigara içinler riskli 

Sigara ve içki kullanmayan erişkin-
lerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç
rastlanılmadığını söyleyen Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı
Prof. Dr. Mehmet Eken, sigarayı 10
yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyen-
lere oranla kanser gelişime riski 10-15
kat daha fazla olduğunu kaydetti. Baş
boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde
30’u sigara ve alkol kullanımından ol-
duğunun altını çizen Prof. Dr. Meh-
met Eken, gırtlak kanserinden
korunmanın veya tekrarını önlemenin
sigara ve içki kullanımı ile aşırı güneş
maruziyetinden kaçınmak, sağlıklı bir
yaşam sürdürmenin önemli olduğunu
belirtti.

Erkan tanı önemli

Gırtlak kanseri belirtilerinin bulun-
duğu bölgeye göre değişiklik gösterdi-
ğini belirten Prof. Dr. Mehmet Eken,
bu belirtiler uzun süreli ses değişikliği,
ses kısıklığı, boyunda şişlik, yutma
güçlüğü, uzun süreli boğaz ağrısı ola-
rak kendini gösterdiğini söyledi. Gırt-
lak kanserlerinin farklı türleri
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eken,
kanser türleri hakkında şu bilgileri
paylaştı:
“Gırtlağın alt kısmında, yemek borusu
ve soluk borusunun hemen üstünde
olan hipofarinkste başlayan

kansere Hipofarenks kanseri, Ses telle-
rinde başlayan türe Glottis kanseri, yi-
yeceklerin soluk borunuza kaçmasını
engelleyen kıkırdak parçasında oluşan
türe Supraglottik kanseri, ses tellerinin
altında olan kanserlere Subglottik
kanserleri denilmektedir. Endoskopi
adı verilen bir işlem sırasında gırtlağa
yakından bakmak için özel bir ışıklı
skopi cihazı (endoskop)
kullanabilir. İncelenmek üzere bir
doku örneği alınır (biyopsi) ve görün-
tüleme testleri (BT) ve (PET) çekil-
mektedir. Bu kanser türlerinde
özellikle erken evrede hekime başvu-
ran hastalarda cerrahi veya radyote-
rapi ile yaklaşık %90’lara varan sağ
kalım sağlanabildiği gibi ileri evre baş
ve boyun kanseri hastaları için kom-
bine tedavi gerekmektedir ve başarı
oranları daha düşük olabilmektedir.”

Risk azaltılabilir

Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini
artıran faktörleri arasında sigara içil-
mesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol
kullanımı, human papilloma virüsü
(HPV) olarak adlandırılan cinsel yolla
bulaşan bir virüs, meyve ve sebze tü-
ketmeden yaşayan ve reflü hastalığı
olan kişiler daha çok risk altında oldu-
ğunu belirtti. Gırtlak kanseri önlene-
mese de oluşmasının önlenebildiğini
belirten Prof. Dr. Eken, kanser riskinin
azaltılabildiğini söyleyerek, “Sigarayı
bırakın veya başlamayın, alkol kullan-
mayın. Alkol, sağlıklı yetişkinler açısın-
dan 65 yaşının üzerindeki tüm
erkekler ve her yaştaki kadınlar için
tehlikelidir. Meyve ve sebzelerde bulu-
nan vitamin ve antioksidanlar gırtlak
kanseri riskinizi azaltabilir, çeşitli renkli
meyve ve sebzeleri yiyin. Kendinizi
HPV virüsünden koruyun” uyarısında
bulundu.

İkİ Yıla yakın süredir tüm
dünyanın mücadele ha-
linde olduğu pandemi,

günlük hayattaki pek çok alışkanlık
gibi cilt bakım rutinlerini de değiş-
tirdi. Pandemi döneminde pek çok
kadının cilt bakımına daha fazla
zaman ayırdığını söyleyen Derma-
toloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal,
"Polonya’da yapılan bir araştırmaya
göre pandemide kadınların yüzde
58'i cilt bakımına daha fazla zaman
ayırdığını söylüyor. Bu kadınların
yüzde 63,8’i ise pandemi öncesinde
bunun için yeterli zamanının olma-
dığını belirtiyor. Türkiye’de de ben-
zer şekilde seyreden bu tablonun
normalleştiğimiz bugünlerde pan-
demi öncesi döneme yaklaştığını
görüyoruz. Evde geçirilen zaman

azaldıkça, cilt bakımına ayrılan
zaman da azalıyor. Bu durum, cilt
kalitesinin bozulmasına ve yaş-
lanma belirtilerinin artmasına
neden olabiliyor. Ancak günü-
müzde, 6 ayda bir uygulanan ame-
liyatsız gençleşme yöntemleriyle cilt
bakımına ayrılamayan zamanı telafi
etmek mümkün” diye konuştu.

Lazer ve hyalüronik 
uygulamalar 

Hastaların ihtiyaçlarına özel olarak
geliştirdiği ameliyatsız cilt gençleş-
tirme yöntemi Magic Touch ile cil-
din ihtiyacı olan uygulamaları bir
araya getirdiğini belirten Uzm. Dr.
Hande Ulusal, “Magic Touch’ı (Si-
hirli Dokunuş) cilt kalitesini artır-
maya yönelik olduğundan ve sık

tekrar gerektirmedi-
ğinden kişinin zama-
nını almayan bir
uygulama paketi olarak
tanımlamak mümkün.
Cildin rengini aydınlatan,
gözenekleri sıkılaştıran, cilde
nem veren ve kolajeni artıran bu
paket, cildin ihtiyacına göre lazer ve
hyalüronik asit uygulamalarından
oluşuyor. Lazer uygulaması, ciltteki
fazla pigmentasyonu azaltıyor ve
kolajeni artırıp gözeneklerin sıkılaş-
masını sağlıyor. Hyalüronik asit ise
cildin nemlenmesine ve yenilenme-
sine yardımcı oluyor” ifadelerini
kullandı.

Her yaşın ihtiyacı farklı 

Ameliyatsız gençleşme uygulama-

la-
rında

cildin türüne, ya-
şına ve daha önce geçirdiği işlem-
lere uygun, kişiye özel bir program
çizilmesi gerektiğine de değinen
Dr. Hande Ulusal, “Bu kapsamda
Magic Touch'ın da kişinin yaşına
göre değişiklik gösteren iki ayrı
formu bulunuyor. Bunlar, 45 yaş
altına uyguladığımız Princess
Touch ve 45 yaş üstüne uyguladı-
ğımız Queen Touch. Princess

SEMANUR POLAT

M edipol Mega Üniversite Hastanesi Der-
matoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz
Topaloğlu Demir, “Sedef hastalığının

deride, üzeri sedefi renkte kepeklerle kaplı, hafif
kabarık olan kızarıklıklarla seyreden, süreğen ve il-
tihaplı bir hastalık. Adını bu kızarıklıkların üzerin-
deki kepeklerin renginden alır. En sık tutulum
gözlenen bölgeler, saçlı deri, diz, dirsek başta
olmak üzere kol ve bacakların dış kısımları, kalça
ve kuyruk sokumu olsa da tepeden tırnağa her yer
tutulabilir. Kepekli, kaşıntılı kızarıklıklar dışında
koltuk altı, kasık, meme altı ve göbek deliği gibi
katlantı yerlerinde pişik benzeri bir görünüm ile
ortaya çıkabilir. Hastaların yaklaşık yarısında ise
tırnaklarda çukurcuklar, yağ damlası benzeri leke-
ler, tırnak altında boşalma ya da kalınlaşma şek-
linde bulgular gözlenir. Az sayıdaki hastada ise el
ve ayak tabanlarında daha nadiren de tüm vü-
cutta yaygın içi irinli, küçük su kabarcıkları şek-
linde görülebilir” diye konuştu.

125 milyon hasta

Sedef hastalığının en sık 20’li ve 50’li yaşlarda gö-
rülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabildiğine
dikkati çeken Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şöyle
devam etti:“Kadın ve erkeklerde görülme oranı
benzerdir. Çocuklarda yetişkinlere oranla daha az
görülür. Dünyada 125 milyon, ülkemizde ise 1
milyona yakın insanın sedef hastalığından etkilen-
diği düşünülmektedir. Kalıtsal yatkınlığı olan kişi-

lerde, fiziksel ve psikolojik travmalar, stres, enfek-
siyonlar (çocuklarda özellikle beta mikrobu), ilaç-
lar, kalsiyum düşüklüğü gibi metabolik durumlar
ve güneş yanığı gibi tetikleyici çevresel faktörler
nedeniyle bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bo-
zukluklar sonucu ortaya çıkar. Kesinlikle bulaşıcı
bir hastalık değildir, aile fertleri içerisinde birden
fazla kişide görülmesi kalıtsal özelliği ve aile fertle-
rinin benzer çevresel tetikleyicilere sahip olması ile
ilgilidir. Ayrıca psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
kullanılan lityum, kalp hastalıklarında kullanılan
beta blokerler, klorokin ve hidroksiklorokin gibi
sıtma ilaçları, ağrı kesiciler ve interferon tedavisi
sedef hastalığı tetikleyebilir.”

Obezite ve diyabet riski

Ağustos ayının sedef hastalığı farkındalık ayı
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Topaloğlu Demir,
“Günümüzde sedef hastalığının derinin çok
ötesinde bir hastalık olduğu düşünüldüğünü
belirterek “Deri dışında en sık tutulum eklem-
lerde görülür. Eklem dışında kalp ve damarlar,
karaciğer, böbrek ve göz gibi pek çok organ ve
sistemde de bulgular ortaya çıktığı gösterilmiş-
tir. Ayrıca sedef hastalarında obezite, metabo-
lik sendrom, şeker hastalığı, bağırsak hastalığı
ve kanser görülme oranı artmıştır. Bazı hasta-
ların sedefi sadece bir deri hastalığı gibi düşü-
nüp tedavi istemediklerine şahit oluyoruz.
Uzun yıllar tedavi almayan hastalarda, deri-
deki bu iltihabın, damarlarla diğer organlarda
da bozukluklara yol açma durumu olduğu

unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İğnelerle başarı oranı yüksek

Sedef tedavisine ilişkin ise Doç. Dr. Topaloğlu
Demir, şu bilgileri verdi: “Sedef hastalarına, has-
talığın yaygınlık derecesine ve etkilenme durumla-
rına göre sürme ilaçları, ışık ve lazer tedavilerini,
ağızdan alınan çeşitli iltihap önleyici ve bağışıklık
sistemini baskılayıcı ilaçları, deri altına veya da-
mardan uygulanan bağışıklık düzenleyici iğneler-
den oluşan çeşitli tedavileri tek başına veya
birlikte veriyoruz. Son yıllarda bağışıklık sistemi-
mizi düzenleyen yeni nesil sedef iğneleri ile sedef
hastalarında yıllarca süren tam veya tama yakın
iyileşme elde edebiliyoruz. Sedef hastalığı süreğen
bir hastalıktır, internette dolaşan basit kürlerle te-
davi edilebilir bir hastalık değildir. Bu kürlerin hiç-
bir bilimsel dayanağı yoktur. Tıbbi tedavilere ek
fayda arayışı içinde olan hastalarımıza sigara ve
alkolü bırakmalarını, günlük aldıkları kalori mik-
tarını azaltmalarını, sporu ve antiinflamatuvar
özelliği olan Akdeniz diyetini bir yaşam tarzı ha-
line getirmelerini öneririm. Sedef hastaları, ciltle-
rini kurutacak ürün ve temizleyicilerden
kaçınmalıdır. Kuruluk ve kaşıntı, yeni sedef lez-
yonlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle
banyolardan sonra tüm vücudun nemlendirilmesi
son derece önemlidir. Ayrıca hastalığın aktif ol-
duğu dönemlerde lazer işlemleri, mezoterapi,
PRP tedavisi gibi ciltte travma olarak algılanabile-
cek dermakozmetik uygulamalardan da kaçın-
mak gerekir.”

Touch, ağırlıklı olarak lazer uygula-
masının yapıldığı, hyalüronik asit ile
de cildin beslendiği, nemlendirildiği
ve sıkılaştırıldığı bir süreci kapsıyor.
Queen Touch’ta ise hyalüronik asit
yerine kişinin kendi kollajen doku-
sunu artırıcı özelikteki bazı etken
maddeler cilde enjekte ediliyor. Her
ikisinde de temel amaç, cilde dolgu

efektinin olmadığı doğal ve sağlıklı
bir görünüm kazandırmak. 6 ayda
bir olan uygulama süresi de gerek
yoğun çalışma temposu gerek pan-
deminin beraberinde getirdiği kaygı-
lar nedeniyle profesyonel cilt
bakımlarını yaptıramayan kişiler için
büyük avantaj sağlıyor” açıklama-
sında bulundu.

Yoğun istek üzerine Gülben Ergen üçüncü kez
Çeşme Alaçatı Şerefe’ de konser verecek. Geçtiği-
miz haftalarda Çeşme Alaçatı Şerefe sahnesinde
ikinci konserini veren Gülben Ergen yakın dostu
İbrahim Tatlıses’in ricası üzerine İzmir’e geçmiş
orda birlikte nikah şahitliği yapmışlardı. Dostla-
rını kırmayan ve özel günlerinde de yanında
olan Gülben Ergen, Ağustos ayında da yoğun iş

trafiği ile karşımızda olacak. Ergen, öncesinde
Kütahya'da bir halk konseri verecek ardından İs-
tanbul'da anlaşmasını yaptığı bir markanın reklam
filmi çekimlerini yapacak. Ergen, üç gün sürecek
reklam çekimlerinden sonra 28 Ağustos İzmir’de
bir düğün ‘de, 29 Ağustos Alaçatı Şerefe ‘de ve 7
Eylül Manisa Turgutlu'da halk konserlerinde se-
venleri ile buluşacak.

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiği

Gülben Ergen'in
yoğun
trafiğiNormalleşmek cildimize yaramadı

Araştırmalar, pandemi sürecinde kadınların cilt bakımına ayıracak daha fazla
zaman bulduğunu gösteriyor. Normalleşmeyle bu zamanın yeniden azalmaya
başladığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Bu durum, cilt
kalitesinin bozulmasına ve yaşlanma belirtilerinin artmasına neden olabiliyor” dedi
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esenyurt'ta apartmanın çatı katında
bulunan bisikleti çalan hırsız, polis ekip-
lerinin çalışmasının ardından yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdıOlay,
10 Ağustos saat 21.30 sıralarında Esenyurt Talat-
paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre,
bir şüpheli kapısını açık gördüğü apartmandan
içeri girerek çatı katına çıktı. Çatı katına çıkan kapı-
nın asma kilidini açan şüpheli, içeride gezmeye
başladı. Küçük bir çocuğa ait olan bisikleti alan
hırsız, kayıplara karıştı. Çocuğunun bisikletini
almak için yukarı çıkan baba, yerinde olmadığını
görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ya-
şanan hırsızlığı gören baba, kayıtları alarak polis
merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık
anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri 2 gün sonra şüpheliyi yakaladı. Yaka-
lanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merke-
zine götürüldü.

Bebek arabasını bile aldılar

Daha önce apartmanda 2 kez hırsızlık yaşandığını
söyleyen Yeter Oflaz, "Ekmek almaya gittim. Eşim
de evde değildi. Akşam eve geldik. Eşim arkasından
benim geleceğimi düşünerek kapıyı açık bırakmış.
Çatıda çocuğun bisikleti vardı. Duruyordu 3-4 se-
nedir. Bir şey olmuyordu. Bu 3'üncü sefer gelme-
leri. Bir seferde de ayakkabıları çaldılar. Daha önce
de çatıya çıkıp bebek arabasını almış" dedi. DHA

Şişli'de, mezarlıkta kefene
sarılı ceset bulunduğu ih-
barı üzerine harekete geçen

polis, çarşafa sarılmış cesedin köpeğe
ait olduğunu belirledi. Olay, Feriköy
Mezarlığı'nda sabah erken saatlerde
meydana geldi. Mezarlığın Sıraceviz-
ler Caddesi girişindeki bir mezarın ke-

narına bırakılmış, çarşaf ve poşete sa-
rılı cisim gören bir kişi, insan cesedi
olabileceği düşünerek polise ihbarda
bulundu. Harekete geçen ekipler, kısa
sürede olay yerine gelerek güvenlik
önlemi aldı. Yapılan incelemede, çar-
şaf ve poşet içindeki cesedin bir kö-
peğe ait olduğu belirlendi. 

sultangazİ'de, gelen ihbarı değerlendi-
ren polisin operasyonu sonucu bir mini-
büs dolusu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Su-
riye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Olay,
dün Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta meydana geldi.
Çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini
gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis
ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şo-
förü, olay yerinden kaçtı. Bazı mülteciler de olay ye-
rinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler, kısa
süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs
şoförünü arama çalışmaları devam ediyor. Öte yan-
dan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği dü-
şünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.
Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi
amirliğine götürüldü.

İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, yabancı uy-
ruklu J.A.D.R ve A.G.A.P.'nin,

yasadışı yollarla Güney Amerika ülkele-
rinden getirdikleri sıvı kokaini, toz haline
getirip, satmaya çalıştıkları bilgisini aldı.
Şüphelilerin Beyoğlu'nda bulunan otelde
kaldıkları tespit edildi. Otel çevresinde
çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma
ekipleri şüphelileri adım adım takibe
başladı. Şüphelilerin otele yakın bir
apartman dairesini kiraladıkları, bura-
dan irtibatlı bulundukları uyuşturucu
madde kullanıcılarına satış yaptıkları be-
lirlendi. Araştırmalarını derinleştiren
Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalan-
mamak için kendilerine aile görünümü
verdiklerini tespit etti. Operasyon için

düğmeye basan ekipler, daireye baskın
düzenledi. Baskında; 45 litre sıvı kokain,
20 kilogram toz kokain, 6 hassas terazi,
uyuşturucu maddelerin kalıp haline geti-
rilmesinde kullanılan özel olarak hazır-
lanmış kalıp makinası ele geçirildi. 

5 kilo kokain elde ediyorlar

Bir litre sıvı kokain maddesinde 5 kilo-
gram kokain elde edildiği belirtildi. Şüp-
helilerin 45 litre sıvı kokainden 225
kilogram toz kokain elde ettikleri değer-
lendirildi. Şüpheliler J.A.D.R ve
A.G.A.P., çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla
bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer
şüphelilerin yakalanmasına yönelik ça-
lışmaların sürdüğü öğrenildi.DHA

Sıvı kokaini toza
dönüştüreceklerdi

Bisiklet hırsızı
kameralarda

Kaçak göçmenler
yakayı ele verdi

ÜskÜdar Validebağ Korusu'nda torpil
atarak yangın çıkardığı iddia edilen şüp-
heli yakalandı. Şüphelinin üstünden 25

torpil çıktı. Validebağ Korusu'nda dün G.U. (47)
isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yan-
gın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yaka-
landı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi
gözaltına aldı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı.
Şüphelinin sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil
ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otla-
rın tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla
ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdü-
ğünü ifade etti. G.U, polisteki işlemlerinin ardından
"6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 110. Maddesi" hü-
kümleri gereğince bugün adli makamlara sevk edildi.

Ateşle oynadı
kendini yaktı

SEHRIN ORTASINDAKI
DUKKANA SALDIRDILAR

Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini Beyoğ-
lu'nda toza dönüştürüp, satmaya çalışan şüphelilere
operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 litre sıvı
kokain, 20 kilogram toz kokain ele geçirildi. Gözal-
tına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Ö ztürk ailesi bir süre önce
dedelerinden kalma Ka-
palıçarşı yakınındaki bir

caddede bulunan dükkanda tekstil
ürünleri satıyordu. Ailenin 27 ya-
şındaki ferdi Polat Öztürk, dedele-
rinden kalan dükkanı işletmek için
ABD'den geldi. İddialarına göre,
kalabalık bir grup uzun süredir
Öztürk ailesine ait dükkanı, kendi
üstlerine geçirmek için aileye saldı-
rıda bulunuyor. Saldırılardan kor-
kan aile 45 gündür dükkanlarını
açamıyor. 6 Ağustos Cuma günü
sabahın erken saatlerinde dükkanı
açan çalışanlar iddiaya göre aynı
grup tarafından saldırıya uğradı.
Aile çok kez savcılığa ve polis ekip-
lerine şikayette bulundu.

Kardeşini komalık ettiler

Polat Öztürk'ün iddiasına göre
kardeşi Timur Öztürk, 2019 yı-
lında dükkandayken bahsi geçen
grupla sözlü olarak tartışmaya
başladı. Tartışma kavgaya dönüş-
mesiyle bir kişi parfüm şişesini
Timur Öztürk'e fırlattı. 19 yaşın-
daki Timur Öztürk kafasından al-
dığı darbe ile yere yığıldı.
Saldırgan o yerdeyken bir şişeyi
daha kafasına fırlattı. Beyin kana-
ması geçiren 19 yaşındaki genç
hastaneye kaldırıldı, 11 gün ko-
mada kaldı.

Saldırı anı kameralarda

Öztürk ailesine ait dükkana defa-

larca saldıran grubun farklı gün-
lerde kaydedilen saldırı anları,
dükkandaki eşyaları dağıtması,
parfüm fırlatılması, çalışanların
darp edilmesi ve sokak ortasında
tabanca alışverişleri kameraya
yansıdı. Zaman zaman da saldır-
gan grup kameraların yerini değiş-
tirip, güvenlik kamerasına tabure
fırlatarak kendini gizlemeye çalıştı.

Ölümle tehdit ediliyoruz

Dükkan sahibi Polat Öztürk, "Son
45 gündür dükkanımızı açamamı-
zın sebebi, başımıza çok büyük bir
çetenin dükkana çökmeye çalışma-
sından kaynaklanıyor. 2019'da
küçük kardeşimi bu insanlar iki üç
defa darp edip komaya sokmasıyla
başladı. Bizi ölümle tehdit ediyor-
lar. Dükkanlarımızın önüne tezgah
açıp satış yapmaya başlamışlar.
Geçen hafta cuma günü elemanla-
rımız dükkanlarımızı açtığında, si-
lahla tehdit edip kapattırdılar.
Caddede sopalar ve sandalyelerle
darp edip kafalarına vurup hasta-
nelik ettiler. Bu çete durmuyor.
Bizim dükkanımızı bizden almak
istiyorlar. Bizden önce 11 tane dük-
kanı karşılıksız ele geçirmişler. De-
falarca dükkanımızı yağmaladılar,
camlarını kırdılar, camların çerçeve-
lerini kırdılar. Son 50 gündür dük-
kanımız kapalı olduğu için 4.5- 5
milyon liralık bir zararım var. Çalı-
şacak işçi bulamıyorum, darp edil-
mekten korkuyorlar" dedi. DHA

Kapalıçarşı'ya yakın bir caddede tekstil ürünlerinin satışını yapan Öztürk ailesi
uğradıkları saldırı sonrası yaklaşık 50 gündür dükkanlarına gidemiyor. İş yerine
defalarca yapılan saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Şişli mezarlığında
büyük panik yaşandı

Buraya çete dadanmış
Avukat Hadi Dündar "Müvekkillerime bir tane çete dadanmış ve bu çete müvekkillerimin
dükkanlarını açmasına izin vermiyor. Silahlar ellerindeyken dükkanın karşısında otur-
maya başlıyorlar. Biz burada konuşurken bile karşı taraf dükkanın önünde satış yapıyor.
Savcılığa gidip şikayette bulunuyorlar hiçbir tutuklama gerçekleşmiyor" diye konuştu.
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B ütün bir gerçekliğin uzağında saba-
hın koynundayım. Sade bir kahve
içmek için ketıla su koydum. Kaynı-

yor. O kaynarken Youtube'dan Adriano Ce-
lentano'yu açtım. İtalya'nın sunduğu eşsiz
bir ses. İyi şeyler olmasını umduğum bir
gün. Zira öğle 2'de; Julide ile yemek yiyece-
ğim. Ah Julide. O'nu bir görseniz niçin iyi
şeyler umduğumu anlardınız. 

Gülüşünde dahi; cenneti saklar mı bir
kadın? Konu Julide ise böylesi muhteşem
şeylere açık olmalıydınız. Ve ben de ziyade-
siyle açıktım. Ketıldan “tiiiiin” diye bir ses
geldi. Bu suyun kaynadığı anlamına geliyor.
Adriano'nun şarkısına ritim tutarak mut-
fağa yürüdüm. Ve kaynamış suyu fincana
döktüm. Kahveyi karıştırırken beni izleme-
nizi isterdim. “Neler oluyor hayatta bir de
şu rüya gerçek olsun” şarkısını okuyan Ha-
babam Sınıfı çocukları kadar şendim. Ah
dostlarım; aşk neler yaptırıyor insana... 

Kahvemi alıp masama yerleştim. Twit-
ter'a giriyorum; Afganlar, Suriyeliler, AKP,
MHP tartışmalar, konu başlıkları. Kaşla-
rımı kaldırıyorum havaya; “Tanıdık bir ce-

hennem” diye mırıldanıyorum. Koymaz
artık böyle gündemler bana. Facebook'a gi-
riyorum sonra. CHP Avcılar Belediye bil-
mem ney üyesi grip olmuş. Ah yazık. Bir
meslektaşım adamın kocaman fotoğrafıyla
büyük harflerle geçmiş olsun diye paylaşmış
kendi sayfasından. Neyse ki bu yalakalar ve
samimiyetsizlikler bile kaçırmıyor keyfimi.
En güzel Youtube. Adriano'yu değiştiriyo-
rum; Alain Souchon - Foule Sentimentale
çalıyor şimdi. Fransızca bir düş şarkısı...

Kahvemden bir yudum alıp arkama yas-
lanıyorum. Telefonumu alıyorum elime. Ju-
lide ile geçen hafta ıhlamur ağaçlarının
altında rakı içerken çektirdiğimiz fotoğrafa
bakıyorum. Anason kokusu ve Julide'nin
dudaklarına yerleşmiş çilek kokusu geliyor
burnuma. Bir iç çekip, genleşiyorum. Güzel
şey be yaşamak...

Mesaj atıyorum sonra;
Günaydın Julide diye...
“Günaydın Anıl. Öğleyi iple çekiyorum”

diye cevaplıyor.
Sırıtıyorum ekrana kocaman. 
Siyasetmiş, ekonomi imiş, umutsuzluk ve

kayıkçı kavgaları imiş. Hep-
sinin canı cehenneme. Aşk varsa günaydın
da var. “Yaşamak güzel şey” demek de var.

Günaydın dostlarım...

Afgan mülteci meselesi...

Afgan göçünü "sığınmacı" veya "mülteci-
ler" olarak değerlendirmek saflık olur. Gün-
lerdir Twitter'da gözlemlediğim bir şey var.
Malum Afganlar, otobüslerde-minibüslerde
kadınların gizli videolarını çekerek yayınlı-
yor ve Türk milletinin "ahlaksız" olduğunu
söylüyor. Bacak bacak üstüne atan bir
kadını gösterip; "bunlar mı Müslüman" 
diye soruyor... 

Tek bir video üzerinden genel bir kanıya
varılmaz belki ama bu Afganların; hepsi
20-35 yaş aralığında bekar erkek. Bir tane-
sinin karısı ile kızı ile ülkeye geldiğini gör-
medik! Üstelik bunlar askeri kamuflajlı.
Çünkü Afganistan'da Amerika'nın paralı

milis gücü olarak Taliban'la savaştılar. Tali-
ban güçlenince ve ABD ülkeyi terk edince
Türkiye'ye akın akın gelmeye başladılar.
Yani şu an ülkemizdeki Afganların büyük
bir kısmı Amerikan milisli gücü. Yarın öbür
gün bize, askerimize, vatandaşımıza silah
doğrultmayacağını bilemiyoruz! 

Üstelik "sığınmacı" olarak geldiğin bir ül-
kede 3 gün sonra o ülkenin kadınlarını ifşa
edip aşağılamak, insanlarına hakaret
etmek de bu Afganların pek de "masum" ol-
duğunu göstermiyor. Bunlar maalesef top-
lumu terörize edebilecek, olası bir
gerginlikte iç savaş dahi çıkarabilecek
kadar sayıca "çoklar." 

Afgan meselesi büyük bir sorun olarak
karşımızda duruyor ve iktidar bu konuda üç
maymunu oynamaktan ileri gitmiyor. İkti-
darın ortağı sözde milliyetçi MHP'de aynı
şekilde sessiz... Ne zaman konuşacaksınız?
Bu hadsizler bizlere silah doğrulttuğunda
mı?

Kentli orta sınıfı savunacağız

Ne dediği, kimi hedef aldığı belli olma-
yan, toptancı bir şekilde iktidarın göçmen
politikasını eleştiren herkesi ırkçı ve yağ-
macı ilan eden, öfkesini hiçbir şey sunama-

dığı "orta sınıf"a, "kentli modern"e kusan
aydın, yarı-aydın sinizmini nerede görsek
mahkum etmeliyiz. O aşağıladığınız ve
emeğiyle geçikmekten başka bir şey yapma-
yan "kentli orta sınıf", dünyanın hiçbir ye-
rinde eşi benzeri görülmemiş bir göçmen
politikasının Altındağ'da yaşananlara ve
daha fazlasına kapı aralayacağı için rahat-
sızlık duymuş olabilir mi? Hiç aklınıza
geldi mi bu? Sorumluluğu, bu yaşananlara
neden olanların üzerinden alıp, sorumluları
eleştirmekten başka bir şey yapmayan ve
aslında en yakınında bulunan insanların sır-
tına yüklemek... Suç ve suçlu daha iyi bir
şekilde aklanamazdı herhalde.

Sosyal medyayı niye sevmiyor?

Erdoğan, sosyal medyaya hiç olumlu
bakmıyormuş. Neden acaba diye sormaya
gerek var mı? En büyük rahatsızlığı da
Twitter imiş. Paralı troller bile "reisi" yatış-
tıramadı demek ki...Makul ve demokrat bir
lider Twitter'dan rahatsızlık duymaz. Özgür
bir medyadan hiç rahatsızlık duymaz. Ama
başımızdaki bana göre makul olmayan
malum liderin ortaya çıkmasından kork-
tuğu çok gerçek varsa... Niye burayı 
sevmediğini idrak edebiliriz.

Cehennemin ortasında aşk

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Za-
bıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekip-
leri, toplu taşıma araçlarındaki

denetimlerini, kesintisiz ve titiz bir şekilde
sürdürüyor. Denetimlerde; İstanbul’un tu-
rizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bu-
lunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler
için vatandaşların mağdur edilmemesi gibi
konulara dikkat ediliyor. Servis ve yük nakil
araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ise
yol güzergâh izin belgesi, şoförün sistemde
kayıtlı olup olmadığı, koltuk sayısı, emniyet
kemerleri gibi hususlara bakılıyor. İstanbullu-
ların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk ya-
pabilmeleri sağlanıyor.

Mağduriyet yaşanmasın diye

Zabıta Daire Başkanlığınca 2020 yılı sonba-
harında başlatılan sivil taksi denetimleri kap-
samında bu güne kadar; kısa mesafede yolcu
almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan
taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafın-
dan 945 denetim gerçekleştirildi. Kurallara
uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari
para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin
belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari ta-
şıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre
ile askıya aldı.  Bu süreçte Trafik Zabıta Ekip-
leri; 48 bin 383 ticari taksi - taksi dolmuş,  28
bin 63 minibüs, 153 taksi - minibüs durağı ve
184 servis - yük nakil aracı olmak üzere top-
lam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi. Kural-
lara aykırı hareket ettikleri saptananlar
hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Top-
lam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para ce-
zası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin
27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikâyeti çö-
züme kavuşturuldu. 

Ücretsiz çekici hizmeti

Bu süreçte İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İs-
tanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ile iş
birliği yaptı. Trafik kazası veya arıza sonucu
E5, E6 üzeri ve köprülerde yolda kalan, trafi-
ğin tıkanmasına sebep olan araçları alarak
aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve gü-
venli yere bıraktı. Bu kapsamda yılbaşından
bu yana 5 bin 356 araç çekildi. İBB, İstan-
bul’da 18 noktada 12 çekici ve 6 vinç aracı
ile ücretsiz çekici hizmeti veriyor. 

MÜGE CESUR ÖZMEN

Bağcılar afet
bölgesine gitti
Batı Karadeniz’de sel felaketinin
ardından teyakkuza geçen Bağcılar
Belediyesi, afetzedelere yardım eli
uzattı. 30 kişilik uzman personel, su
tankeri, kuka, CSB, dalgıç motopomp,
nakliye kamyonu ve arazi aracıyla
arama kurtarma çalışmalarına
destek veriyor. Ayrıca vatandaşlar 
için de yiyecek yardımı yapılıyor
BATI Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı
yağışlar sonucu yaşanan sel baskınlarında
arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bağcılar Belediyesi de Kastamonu, Bartın
ve Sinop’ta meydana gelen afetteki yara-
ları sarmak için harekete geçti. Bu kap-
samda ilk olarak sel mağdurları için kuru
gıda ve içecekten oluşan temel ihtiyaç
maddeleri hazırlandı. Kamyonlara yükle-
nen yardım malzemeleri, afetzedelere
ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

İlk durak Bozkurt

Bunun yanında arama-kurtarma konu-
sunda uzman 30 kişilik personel belirlendi.
Hızla hazırlıklarını tamamlayan ekip, 2
adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş makinesi,
1 kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi
aracı ve nakliye kamyonuyla bölgeye hare-
ket etti. Görevlilerin ilk durağı afetin en
çok vurduğu Bozkurt, Abana ve Ayancık
ilçeleri oldu. Burada arama, kurtarma ve
temizleme çalışmalarına başlandı.

Ellerinden geleni yapıyorlar

Yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş
olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Büyük bir fela-
ketle karşı karşıyayız. Biz Bağcılar Beledi-
yesi olarak zaman geçirmeden oradaki
vatandaşlarımızın yanında olduk. Ekipleri-
miz ne kadar ihtiyaç varsa orada gidermek
için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah
birlikte bu felaketin de üstesinden gelece-
ğiz” dedi. Şimdi 3 ilçede çalışmalarını yü-
rüten ekipler, ihtiyaca göre diğer noktalara
da yardım eli uzatacak. ARİF ELMAS

İBB, İstanbul’un prestij meydanları, turizm bölgeleri ve ana arterlerin yanı sıra sorumluluk alanları
dahilinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler; taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve
ana arterlerde kalan taksi duraklarında ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca yapılıyor

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com
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Otobüsler de inceleniyor

Otobüs terminallerinde yapılan kont-
roller de aralıksız sürüyor. Şehirler-
arası yolcu taşımacılığı yapan
işyerleri, peronlar ve otobüsler denet-
leniyor. Otobüs seferlerinin arttığı yaz
döneminde özellikle, emniyet kemeri
kullanımına dikkat çekiliyor. Otobüs
seferleri öncesi yapılan kontrollerle
yurttaşların can güvenliği için bir far-
kındalık yaratılması amaçlanıyor.

Benzeri bir şekilde pandemi önlemle-
rine dönük titiz bir denetim süreci de
kesintisiz bir şekilde işletiliyor. İstan-
bulluların, huzurlu ve güvenli seyahat
edebilmelerini sağlamak için otogar
içerisinde izinsiz olarak faaliyet gös-
teren seyyar satıcılar faaliyetten men
ediliyor. Yurttaşların manevi duygula-
rını istismar ederek dilencilik yapan
kişilere mani olunuyor. 

KASTAMONU, Sinop ve Bartın'da etkili olan
yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel fela-
ketinin ardından yurdun dört bir yanından
gönderilen yardım kervanına, Kartal Beledi-
yesi de katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Ma-
navgat, Alanya ve Marmaris ilçelerinde
yaşanan orman yangınları esnasında bölgeye
giden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uz-
manlığı’na bağlı ekipler, bu kez de sel mağ-
duru vatandaşlara yardımcı olmak, arama
kurtarma çalışmalarına destek olmak ve lo-

jistik destek sağlamak amacı ile hazırlıklarını
tamamlayarak sabah saat 04.00 'te sel felake-
tinden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bar-
tın’a hareket etti.

9 Araç ve 23 personelle destek

1 arazöz, 1 süpürge aracı, 1 kamyonet, 1
mini damperli kamyonet, 1 erzak nakil aracı,
1 su nakil aracı, 1 arama kurtarma mini-
büsü, 2 4x4 arama kurtarma aracı ile toplam
9 araç 23 personel ile yola çıkan ekip, bera-

berlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak
üzere 150 koli gıda, 150 çift kişilik yatak ve
yastık götürdü. İlçelerdeki su talebine karşılık
her biri 10 litrelik olan 750 adet su damaca-
nası da gönderilen erzaklara eklendi. Bu
arada Kartal’da bulunan Kastamonu, Sinop
ve Bartın illerine ait sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve Motorlu Arama Kurtarma
Derneği (MAKUD) de ekiplere katılarak afet
bölgesine doğru yola çıktı. “Son haftalarda
ülkemizde yaşanan ve büyük acılara sebep

olan afetler nedeniyle derin bir üzüntü yaşı-
yoruz.” Diyen Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, “Bu zor günlerde millet olarak
birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek
dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep bir-
likte saracağız. Sel mağduru kardeşlerimizi
de asla yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Antal-
ya’da, Muğla’da olduğu gibi Kastamonu,
Sinop ve Bartın için de bir olacağız, birlik
olacağız. Ekiplerimiz afet bölgelerindeki
arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerine des-
tek vermek amacı ile sel felaketinin yaşandığı
bölgelere hareket etti. 9 araç ve 23 personel
ile çalışmalara destek vereceğiz.” şeklinde
konuştu. FATİH POLAT

Kartal sele karşı mücadele edecek
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B eylikdüzü Belediyesi tarafından
“Orman Hayattır” temasıyla dü-
zenlenen Beylikdüzü Klasik Gün-

leri, üçüncü gününde de yoğun ilgi
gördü. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliği-
miz Var Sahnesi’nde düzenlenen festi-
valde bu kez, Beylikdüzü’nün genç
yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede ye-
rini aldı. Şef Hakan Tepeli yönetimin-
deki, yaşları 14 ile 26 arasında değişen ve
90 kişiden oluşan orkestra, Yaşam Vadi-
si’ni dolduran yüzlerce kişiye muhteşem
bir müzik şöleni sundu. “Bir Yaprakta
Bir Orman” isimli konserde, Türk beste-
cilerine ait eser ve düzenlemeler BGSO
yorumuyla yeniden hayat buldu. Geceye
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı

sıra; İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Taner Çetin, başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar
katıldı.

Kadın cinayetlerine dikkat 
çektiler

Etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı zamanda,
Beylikdüzü’nün özellikle de kız çocukla-
rının sanat aracılığıyla güçlenmesine
destek olan örnek ilçelerden biri olma-
sından ilham alarak “Sanatla Güçlenen
Kadınlar” yaklaşımıyla oluşturuldu. Bu
anlayışın en güzel örneklerinden biri
olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkes-
trası’nın yüzde 70’ini oluşturan kız ço-
cukları, kadın cinayetlerine dikkat
çekmek için hazırladıkları video ile seyir-
ciden büyük alkış aldı. Videonun ardın-
dan orkestranın, küçük yaşta evlendirilen
bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan

“Ünzile” isimli şarkıyı seslendirmesiyle
de duygu dolu anlar yaşandı. Konserde
son olarak “Memleketim” isimli şarkıyı
seslendiren orkestraya, vatandaşlar da
ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti.

Sizlerle olmak muhteşem

Konserin finalinde konuşma yapan Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Bugün Dünya Gençlik
Günü ve 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sah-
nesi’nde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Or-
kestrası ile birlikteyiz. Bu geceyi sizlerle
paylaşmak gerçekten muhteşem. Her bi-
rinize yürekten teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı. Beylikdüzü Gençlik
Senfoni Orkestrası’nın fikir babası olan
İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire
Başkanı Taner Çetin ise “Çocuklarımı
gördüm, çok mutluyum. Anlatılabilir bir
şey değil. Hepinize çok teşekkür ediyo-

rum” dedi. Renkli görüntülere sahne
olan konser, Başkan Çalık’ın plaket ve
çiçek takdimiyle sona erdi.

Bugün sona erecek

Pandemi koşullarına uygun şekilde kla-
sik müzikseverleri ağırlayan etkinliğin
son günü olan 14 Ağustos akşamında
ise “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli
gala konseri gerçekleşecek. Tanınırlığı
sınırları aşan opera solistleri Hale
Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve
Asude Karayavuz’a Symphonista Or-
kestrası’nın eşlik edeceği konserde, kla-
sik müziğin en güzel melodileri Yaşam
Vadisi’ne taşınacak. Şef Murat Cem
Orhan yönetiminde gerçekleşecek kon-
serde dinleyiciler, tiyatro sanatçısı Gaye
Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham
veren kadınların hikâyelerine de 
tanık olacak.

BARIŞ KIŞ

Avcılar'da D-100 yan yoldaki mazgalda mahsur kalan
yavru kedi, itfaiye ekibinin çabaları ile kurtarıldı. Gümüş-
pala Mahallesi'ndeki yan yolda aracının bagajından bir
eşyasını almak üzere duran Orhan Çeviker, park ettiği
yerin hemen arkasında bulunan mazgaldan sürekli kedi
sesi geldiğini fark etti. Cep telefonunun feneri ile baktı-
ğında mazgalın altında kedi yavrusu olduğunu fark eden
Çeviker, bunu açmayı denedi ancak, sonuç alamadı.
Orhan Çeviker, bunun üzerine 112 hattını arayarak itfai-
yeye ulaşıp durumu anlattı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri
mazgala nereden, ne zaman girdiği ve mahsur kaldığı bi-
linmeyen kediyi çıkarıp kurtarmak için seferber oldu. Bağ-
lantı noktaları temizlenen ve vidaları gevşetilmeye
çalışılan mazgalı açabilmek için demir balyoz ve kazma
da kullanıldı. Kısa süre sonra kapağın açılmasına rağmen
korkan kedi yavrusunun yağmur sularının gittiği hatta
doğru kaçtığı görüldü. İtfaiye erinin cep telefonu ile din-
lettiği kedi sesini duyan minik kedi gizlendiği yerden çı-
karken yakalanarak kurtarıldı. Aç ve susuz olduğu göze
çarpan kedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterineri ta-
rafından genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ka-
fese konularak götürüldü. 

Esenyurt Belediyesi, mali bütçeyi ilk defa vatandaşlar ile bir-
likte planlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Esenyurtluların ilçede yapılması planlanan yatırımlar
konusunda söz sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. İlçeye
yapılacak yatırımları ve bütçeyi, katılımcı ve demokratik bir
sürecin ardından belirlemek için harekete geçen Başkan Boz-
kurt, geçtiğimiz hafta muhtarlarla bir araya geldi, bütçeye iliş-
kin görüş ve önerileri aldı. Bunun yanı sıra belediyeye ait web
sayfasında, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün başlattığı anket
ile vatandaşların bütçede söz sahibi olabilmesine olanak sağ-
landı. Anket, “Umudun Şehri Esenyurt’un bütçesinde senin
de sözün olsun” başlığı ile esenyurt.bel.tr adresinde yayın-
landı. Esenyurtlular, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar yayınla-
nacak ankette Alt yapı işleri, Üst yapı işleri, Kültür hizmetleri,
Sosyal yardım hizmetleri, Halkla iletişim, İmar işlemleri,

Oy kullanmak mümkün

Ruhsat işlemleri, Veterinerlik hizmetleri, Zabıta hizmetleri,
Çevre koruma (Atık toplama ve geri dönüşüm) hizmetleri, Te-
mizlik hizmetleri, Park ve bahçe hizmetleri, Pazar yeri hizmet-
leri, Gençlik ve spor hizmetleri, Kentsel dönüşüm hizmetleri,
Sağlık hizmetleri, Cenaze hizmetleri, İstihdama kazandırma
hizmetleri, Covid-19 dönemi hizmetleri ve Nikah hizmetleri
için oy kullanabilir. ZEHRA ÇELİK

Başladığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılanan 7.Beylikdüzü Klasik Günleri, üçüncü gününde de 
müzikseverleri bir araya getirdi. Dünya Gençlik Günü’nde gerçekleşen etkinlikte, Beylikdüzü’nün genç 
yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini aldı. Şef Hakan Tepeli 
yönetiminde gerçekleşen “Bir Yaprakta Bir Orman” konseri ile Yaşam Vadisi müzik notalarıyla yankılandı

Bütçeyi vatandaş belirleyecek

17 Ağustos
unutulmuyor

Bahçelievler'deki iş yerlerinde yapılan dene-
timlerde kaçak göçmen çalıştırılıp, çalıştırıl-
madığı kontrol edildi. Denetimde, kaçak
göçmen çalıştıran işyerine rastlanmazken,
bazı iş yerleri eksik belgeleri olduğu gerek-
çesiyle mühürlendi. İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Em-
niyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri,
Bahçelievler Belediyesi Zabıta, Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi Baş-
kanlığı ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu
ekipleri sabah saatlerinde Bahçelievler'de 18

ayrı iş yerine eş zamanlı denetim yaptı.
Ekipler, iş yerlerinde ülkeye yasadışı yol-
larla giren kaçak göçmenlerin çalıştırılıp
çalıştırılmadığını kontrol etti. Denetim-
lerde ayrıca sigortasız çalışan olup olma-
dığına bakıldı. Denetimler sırasında Çevik
Kuvvet ekipleri de çevrede önlem aldı. De-
netimlere Bahçelievler Belediye Başkanı
Hakan Bahadır da katıldı. Denetimlerde
kaçak göçmen çalıştıran işyerine rastlan-
mazken, bazı iş yerleri eksik belgeleri ol-
duğu gerekçesiyle mühürlendi

GENCLER CALDI 
BEYLIKDUZU DINLEDI

Esenyurt Belediyesi’nin bütçesi, ilk kez vatandaşların
katılımıyla belirlenecek. Vatandaşlar, belediyenin
web sayfasında yayınlanan anket aracılığıyla proje
önerip bütçe planlamasına katkı sunabilecek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'u 
katılımcı bir anlayışla vatandaşla birlikte yönettiklerini ifade etti.

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında
çok büyük kayıpların yaşandığı Marmara De-
premi’nin 22’nci yılı için 24 saat sürecek bir
anma programı hazırladı. Programda deprem
öncesinde, sırasında ve sonrasında neler
yapılması gerektiğini anlatan eğitimlerin yanı
sıra, konunun uzmanlarının katılımıyla bir
söyleşi gerçekleşecek ve depremin yaşandığı
saat olan gece 03.02’de anma olacak

Yerel saatle 03.02’de Kocaeli Gölcük merkezli gerçekle-
şen 17 Ağustos 1999 Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti.
Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlere karşı her zaman ha-
zırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, dep-
remin 22’nci yılında “Afet İçin 24 Saat Parktayız” adlı bir
anma programı hazırladı. 24 saat sürecek anma 16
Ağustos Pazartesi saat 13.00’te Kozyatağı’nda bulunan
Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda başlayacak ve
17 Ağustos Salı saat 13.00’te son bulacak.

Sessiz bir anma olacak

Anmanın gerçekleşeceği alanda çadır kurma, çadıra yer-
leşme, depremi deneyimleme, yangın simülasyonu, aile
afet planı atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra Kentsel
Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy eğitmenleri tara-
fından eğitimler de gerçekleşecek. Programda bir de
“Kadıköy Afeti Konuşuyor” başlıklı bir panel yer alıyor.
Konunun uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı
panel 16 Ağustos Pazartesi saat 20.00’de başlayacak.
Panelin konuşmacıları arasında Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve İstanbul Afet ve Acil
Durum (AFAD) İl Müdürü Gökhan Yılmaz yer alıyor.
17 Ağustos Salı, depremin gerçekleştiği saat olan gece
03.02’de ise etkinlik alanında yakılacak binlerce mumla,
sessiz bir şekilde anma gerçekleştirilecek.

Bütün binalara levha asılıyor

Anma programı kapsamında, olası afet durumunda va-
tandaşların toplanma alanlarını gösteren karekod levha-
ları Kadıköy’deki binalara asılmaya başlandı. Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet toplanma
alanlarının vatandaşlara bildirilmesi yönünde ilçe beledi-
yelerine bir yazıyla duyuruda bulunmuş ve bu duyuru-
nun ardından Kadıköy Belediyesi hazırlıklarına
başlamıştı. Kadıköy’ün tüm binalarına asılacak, deprem
toplanma alanlarını gösteren ve üzerinde karekod olan
levhaların içerik ve üretim hazırlıkları belediye tarafından
tamamlandı ve bina uygulama çalışmaları başladı.
Levha içeriğine, akıllı telefonlara indirilebilen QR Kare-
kod okuma uygulaması ile ulaşılabiliyor. Bu uygulama
kullanılarak levhalardaki karekodun okutulmasıyla her
bina sakini, olası afette evine en yakın toplanma alanının
neresi olduğunu görebilecek. Kadıköy’de bu levhalar,
yaklaşık 27 bin binaya asılıyor. İlçede toplam 153 top-
lanma alanı bulunurken Afet Gönüllüleri’nin çalışmala-
rıyla bu alanların sayılarının artırılması hedefleniyor.

Göçmenler için denetim

Yavru kediyi 
itfaiye kurtardı



AVrupA İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl
Kovid-19 etkisiyle gerileyen sanayi üretimi, salgının olumsuz

etkilerini üzerinden atmaya devam ediyor. Avrupa'da geçen yıl Kovid-19
etkisiyle büyük ölçüde düşüş gösteren endeks, ekonomilerin yeniden açıl-
ması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla tekrar yükselişe geçti. AB ve Avro
Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak-haziran döneminde yıllık bazda yalnızca
şubatta geriledi. Endeks, haziranda 2020'nin aynı ayına göre AB'de
yüzde 10,5, Avro Bölgesi'nde 9,7 arttı.Türkiye'de de geçen yıl salgınla
mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren sanayi üretim endeksi,
haziran itibarıyla tekrar yıllık bazda yükseliş trendine girmiş ve 2020'yi
salgına rağmen artışla kapatmıştı. Bu yıl da artış eğilimini sürdüren en-
deks, ocak-mayıs döneminde sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 9, yüzde 16,8,
yüzde 66,3 ve yüzde 40,9 yükseldi. Haziranda yıllık bazda Avrupa orta-

lamasının üzerinde performans gösteren Türkiye'nin sanayi üretimi,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu
performansıyla verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geçti.

AB'de sanayi üretimini en çok Belçika artırdı

AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın
görüldüğü ülke Belçika oldu. Endeksin haziranda yıllık bazda yüzde 23,2
artış gösterdiği Belçika'yı, yüzde 20,1 ile Litvanya, yüzde 18,9 ile Slo-
venya ve yüzde 18,6 ile Macaristan izledi. Endeksin aynı ayda en az art-
tığı ülkeler ise yüzde 2,3 ile Danimarka ve yüzde 4,2 ile Finlandiya olarak
kayda geçti. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Alman-
ya'nın sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Endeks
Fransa'da yüzde 7,3, Hollanda'da yüzde 12,3 ve İtalya'da da yüzde 13,9
artış gösterdi.
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Türkiye sanayi üretiminde olumlu ayrıştı
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C umhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemen-
lik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-
Burhan ile otelde düzenlenen Türkiye-Sudan İş İn-

sanları Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı’na katıldı. Oktay,
Sudan ile enerji, savunma, maliye ve basın alanları başta
olmak üzere toplam 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imza-
landığını söyledi.

2 milyar dolarlık hedef

Sudan ile Türkiye’nin ticaretinin 2020 yılında toplam 480
milyon dolara ulaştığını anımsatan Oktay, “Önümüzdeki 5
yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini aşa-
cağımıza yürekten inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda,
Sudan ile ticari iş birliğimiz de madencilik önemli bir alan-
dır. Sudan tarafının samimi desteğiyle Türk firmalarına
tahsis edilen sahalardaki sorunların çözüleceğine ve
maden alanında kazan-kazan temelinde kurulan iş birlikle-
rimizin verimli şekilde devam edeceğine inanıyorum” diye
konuştu.

1 milyon dönüm tarım arazisi

Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi
arzu ettiklerini söyleyen Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız
ve zat-ı aliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temas-
lar sonucunda, Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1
milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla ala-
kalı görüş birliğine varılmıştır. Bu miktarın ileride artırıl-
ması hususunda da mutabık kalınmıştır. TİGEM’in pilot
çiftlik projesi öncülüğünde bu alanda başlatılacak tarımsal
üretim iş birliği, Türk iş insanlarımız için Sudan’da önemli
bir yatırım fırsatı sunarken aynı zamanda Sudan’a istih-
dam, tarımsal teknoloji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda
katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye’ye müteşekkiriz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Sudan’a büyük önem atfettiğini belir-
terek, şunları kaydetti:“Türkiye ile mevcut ticaret
hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabi-
leceğimize inanıyorum. Sudan bildiğiniz üzere tüm geliş-
miş ve dünya ülkeleri arasında layık olduğu konuma
yerleşmek için geçiş süreci yaşamakta. Bundan dolayı da
Türkiye Cumhuriyeti’nin Sudan’a desteklerinden dolayı
müteşekkiriz. Şu an artık eskiden alışılagelmiş içe kapan-
madan bütün dünyaya açılma sürecine geçmekteyiz. Dev-
let kimsenin tekelinde olamaz. Devlet bütün
Sudanlılarındır. Bakanlarım ile birlikte geldim. Bakanlarım
yeni dönem içinde yapılan reformlar ile birlikte Sudan’da
yatırım olanakları ile ilgili sizlere bilgi verecektir. Bu yatı-
rımlarla kazan kazan çerçevesinde birçok işi başarmak
mümkün. Gerek tarım, madencilik, altyapı, ulaştırma,
enerji ve telekomünikasyon gibi alanlar yatırıma açık alan-
lardır. Sudan’da gönül rahatlığı ile gelip yatırımlarını yapa-
bilirler. Türkiye bizim için çok önemli, herhangi bir ülke
değil öncü bir ülke. Pek çok deneyimlere sahip bir ülke. Biz-
ler de bu olanlardan, tecrübelerden istifade etmek isteriz.” 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, "Sudan'da ilk etapta 
100 bin hektar yani 1 milyon
dönüm tarım arazisinin işletmeye
alınmasıyla alakalı görüş birliğine
varıldı" dedi. Sudan Egemenlik
Konseyi Başkanı Abdulfettah 
El- Burhan ise Türkiye’ye
müteşekkir olduklarını söyledi

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Avrupa Birliği'nde (AB) haziranda yıllık bazda yüzde 10,5 artarken,
Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 23,9 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı

12.5 milyar TL
sosyal yardım 

Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında yaptıkları öde-
melere ilişkin bilgi veren Yanık, “2022 sayılı
Kanun kapsamında yüzde 70 ve üzeri engelli

aylığından yararlanan vatandaşlarımız için 1.4 milyar lira,
yüzde 40-69 arası engelli aylığından faydalanan vatandaş-
larımız için yaklaşık 1.1 milyar lira, engelli yakını aylığından
faydalanan vatandaşlarımız için de 300 milyon lira ödeme
yaptık. Böylece engelli aylıklarından faydalanan vatandaş-
larımıza toplamda 2.8 milyar lira ödeme yaptık” diye 
konuştu.

Yaşlı aylıkları 

Bakan Yanık, yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara
yaklaşık 3.6 milyar lira destek verdiklerini dile getirdi. Ba-
kıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaş-
lara da Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldığına işaret
eden Yanık, “Bu doğrultuda engellilerimiz için yılın ilk 6
ayında toplam 5.2 milyar lira ödeme yaptık” ifadesini kul-
landı. Meslek hastalığı olan silikozis hastalarına da destek
sağladıklarını anlatan Bakan Yanık, bu kapsamda bu yıl
hafif, orta ve ağır silikozis hastası 200 kişi için yaklaşık 1.5
milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yanık, çocukların ön-
celikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihti-
yaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) yardımında bulunulduğunu aktardı.

SED hizmeti

SED hizmetiyle, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşıla-
makta zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını be-
lirten Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın öncelikli
olarak ailelerinin yanında desteklenmesini ilke olarak be-
nimsedik. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları
için SED hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda SED hizmetiyle
ailelerimize 932 milyon lira ödeme yaptık. Böylece, ilk 6
ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza engelli aylıkları, yaşlı
aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve
Ekonomik Destek (SED) kap-
samında toplam 12.5 milyar lira
sosyal yardım ulaştırdık.” Yanık,
aile temelli sosyal hizmet ve sos-
yal yardım vizyonuyla hizmet et-
tiklerini vurgulayarak, “Aile
bütünlüğünün bozulmaması
için devlet olarak gerekli tüm
desteği sağlamaya hazırız. Ço-
cuklarımızın eğitimlerinden ve
ailelerinden, ailelerimizin de sos-
yoekonomik hayattan uzak kal-
mamaları için bu tür
desteklerimizi vermeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik ve sosyal
hayata katılımlarını artırmak için son 6 ayda 12.5
milyar TL sosyal yardım ulaştırdıklarını söyledi

SUDAN 
TOPRAKLARINI 
EKECEGIZ

Alışveriş Merkezleri ve
Yatırımcıları Derneği ile

Akademetre Research
tarafından ortaklaşa

oluşturulan rapora
göre Haziran ayında

alışveriş merkezlerinin
cirosu yüksek oranla

arttı. Tüketiciler en
fazla gıda sektörünü
tercih ederken ikinci

sırayı giyim aldı
AlışVeriş Merkezleri
ve Yatırımcıları Der-
neği ile Akademetre

Research tarafından ortaklaşa
oluşturulan AVM Perakende Crio
Endeksi'nin Haziran 2021 sonuç-
ları açıklandı.Her ay düzenli ola-
rak yayınlanan verilere göre ciro
endeksi, 2021 Haziran ayında, bir
önceki yılın aynı ayı ile karşılaştı-
rıldığında ve enflasyondan arındı-
rılmadan incelendiğinde yüzde
101,3 oranında artarak 457
puana yükseldi.

Yıllık yüzde 106,8 artış

Haziran 2021 döneminde metre-
kare verimlilik endeksi, bir önceki
ay olan Mayıs 2021 dönemi ile
karşılaştırıldığında ve enflasyon-
dan arındırılmadan incelendi-
ğinde yüzde 144,4 oranında

artarak 457 puana yükseldi. AVM
Endeksi verileri ikinci çeyrek ba-
zında da geçtiğimiz yılın ikinci
çeyreği ile karşılaştırıldığında
yüzde 106,8 oranında artış göste-
rerek 2021 ikinci çeyrek döne-
minde 306 puan olarak
gerçekleşti.

En çok yiyecek- içecek 

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile
karşılaştırıldığında AVM'lerdeki,
yiyecek-içecek kategorisinde
yüzde 177,7, giyim kategorisinde
yüzde 125,2, ayakkabı kategori-
sinde 119,2, diğer kategorisinde
yüzde 94,2, hipermarket kategori-
sinde yüzde 64,9 ve teknoloji ka-
tegorisinde yüzde 29,1'lik bir artış
gerçekleşti. Haziran 2021 dö-
nemi, Mayıs 2021 dönemi ile kar-
şılaştırıldığında da yiyecek-içecek

kategorisinde yüzde 199,0, giyim
kategorisinde yüzde 169,1, ayak-
kabı kategorisinde 148,7, diğer
kategorisinde yüzde 135,1, tekno-
loji kategorisinde yüzde 108,2 ve
hipermarket kategorisinde yüzde
44,5'lik bir artış yaşandı.

Ziyaretçi sayısı arttı

Haziran 2021 verileri bir önceki
yılın aynı ayı ile karşılaştırıldı-
ğında ziyaret sayısı endeksinde
yüzde 41,9'luk bir artış olduğu
gözlemlendi. Haziran 2021 döne-
minde ziyaret sayısı endeksi bir
önceki ay Mayıs 2021 ile karşılaş-
tırıldığında yüzde 154,2 oranında
bir artış oldu. Ziyaret sayısı en-
deksinde ikinci çeyrek bazında
geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında yüzde 95,5'lik
bir artış gerçekleşti.

ÖTV matrahları değişti
ÖTV değişikliği ile ilgili
karar Resmi Gazete'de
yayınlanarak duyu-

ruldu. Yeni düzenlemeye göre,
motor silindir hacmi 1600 cm3’ü
geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen
binek otomobillerde ise vergi mat-
rahı 85 bin – 135 bin TL aralığın-
dan 114 bin – 170 bin TL
aralığına yükseltildi. 1600 cm3 si-
lindir hacmine kadar, yüzde 45

ÖTV dilimindeki matrah limiti 85
bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı.
Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp
130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde
50’lik ÖTV limitinde yer alan mo-
torlu araçların yeni matrah limiti
ise 92 bin – 150 bin TL arasına
yükseltildi. Motor silindir hacmi
1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü
geçmeyen binek otomobillerde ise
vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL

aralığından 114 bin – 170 bin TL
aralığına yükseltildi. Söz konusu
araçlarda uygulanan yüzde 45,
yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV di-
limleri korundu.

Otomobil alım-satım işlemlerinde
geçerli olmak üzere ÖTV matrah 
limitleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile
yeniden belirlendi. Buna göre, 1600
cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 
45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85
bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı 
Fuat Oktay
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kastamonu Boz-
kurt ilçesi afet bölgesinde

yeni camiinde Cuma namazının ar-
dından konuştu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "4 bin 760 personel, 19 he-
likopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41
UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş
makinası ve pek çok araç gereç sa-
hada faaliyet gösteriyor. Selden etki-
lenen Ayancık Devlet
Hastanesi'ndeki hastaların tamamı
diğer hastanelere nakledilmiş veya
evlerine ulaştırılmıştır. Yolların ve
köprülerin hasar görmesi nedeniyle
ulaşımı aksayan yerler için alternatif
güzergahlar üzerinde Karayolla-
rı'mız çalışmaktadır. Kredi desteğin-
den vergi ertelemelerine kadar tüm
acil tedbirleri devreye almış durum-
dayız. Hayatını kaybeden insanları-
mızı geri getiremeyiz ama devletimiz
onun dışındaki her türlü kaybı telafi
edecek güce, imkana, kararlılığa sa-
hiptir." dedi.

Daha iyisini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasta-
monu, Bartın ve Sinop'ta selden et-
kilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili
Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını
kaybeden insanlarımızı geri getire-
meyiz ama devletimiz onun dışın-
daki her türlü kaybı telafi edecek
güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Yı-
kılanın yerine daha iyisini yaparak,
yananın yerine daha fazlasını dike-
rek, eksilenin yerine daha çoğunu

koyarak yolumuza devam ediyoruz.
İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi
başarıyla geride bıraktığımızda artık
bu ülkenin ve insanlarının önünde
yepyeni bir dönem başlayacaktır. Ül-
kemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla,
terörle, tuzakla, kumpasla engelleye-
meyenler, kin ve nefret siyasetiyle
bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor."
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan şunları söyledi: "Bugüne
kadar nice oyunları bozmuş bir mil-
let olarak inşallah bu kirli senaryoyu
da çöpe atacağız. Diğer afetlerde ol-
duğu gibi fevkalade bir durum olma-
dıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada
da bu konutları bitireceğiz." 

Cuma namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, cuma namazını Bozkurt Yeni
Camisi'nde kıldı. Erdoğan, 11 Ağus-
tos'ta Batı Karadeniz bölgesinde et-
kili olan aşırı yağış sonucu Bartın,
Kastamonu ve Sinop'ta meydana
gelen sel ve su baskınları sonrası in-
celemelerde bulunmak üzere geldiği
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki
Yeni Camisi'ne geçti. Burada cuma
namazını kılan Erdoğan’a, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun eşlik etti. Namazı, Diyanet İş-
leri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

SELIN VURDUGU YERLER
AFET BOLGESI ILAN EDILDI

Hepimizi utandırdı

Hükümet şeffaf olmalı
GELECEK Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ziya-
retlerde bulunmak üzere geldiği Bursa’da, ilk ola-
rak İl Başkanlığı Toplantısı'na katıldı. Basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu,
ülke gündemini değerlendirdi. Son dönemde yan-
gın ve sel gibi afetlerin yaşandığını belirten Davu-
toğlu, ülkenin omuz omuza vermesinin, felaketlerin
aşılmasında büyük önem taşıdığını söyledi. 

Müdahale timleri kurulmalı

Antalya ve Muğla’da 15 yangın noktasını ziyaret
edip, halkla bir araya geldiğini kaydeden Davu-
toğlu, “Hepimiz, yüreği yakan yangınlar ve son 2
gündür de sel felaketlerinden gelen manzaralar
karşısında derin üzüntüler duyuyoruz. Tedbirlerin
erken aşamalarda alınması büyük önem taşıyor.
AFAD, bugün İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde bir
genel müdürlük konumuna indirgendi. AFAD,
başbakanlığım döneminde başbakanlığa bağlıydı.
Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye’nin şu andan itiba-
ren AFAD’ın yeniden yapılandırılması dahil olmak
üzere bölge ve konu bazlı AFAD yönetimine geç-
mesi lazım. Sele müdahale farklı bir mantıkla dep-
reme, yangına müdahale farklı bir mantıkla ele
alınmalı. İnsan unsuru göz önüne alınmalı, kap-
samlı AFAD müdahale timleri kurulması lazım”
diye konuştu.

Yüreğimiz yangınla dağlandı

Ahmet Davutoğlu, son dönemde meydana gelen
afetlere ilişkin şeffaf iletişimin şart olduğunu da
vurgulayarak, “İktidar, doğru zamanda, doğru bil-
gileri vatandaşlarla paylaşmadığı zaman spekülas-
yonlar ortalığı kaplar. Vaktinde doğru
bilgilendirmeler yapılmamasının getirdiği bir
durum bu. Hükümete, devlete, sisteme olan güveni
yaralar. Yüreğimiz yangınla dağlandı, yüreğimizde
selle şimdi fırtınalar var. Hükümet yetkilileri, şeffaf
bilgilendirme yapıp, tabloyu açık bir şekilde payla-
şırsa bu kadar panik ortamı olmaz. Ümit ederiz ki
gerekli tedbirler alınır. Bizim gözümüz, kulağımız
bu bölgelerde olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’ın Sü-
leymanpaşa ve Muratlı ilçeleri muhtarları ile
bir araya geldi. Toplantıda Öztrak’a CHP
Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun
ve Candan Yüceer ile Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak ve CHP İl Başkanı
Şener Zeynel Saygın da eşlik etti. Ülkedeki
orman yangınları ve sel felaketlerine değinen
Öztrak, iklim değişikliği sonucu ortaya çıka-
cak doğa olayları karşısında gereken tedbir-
lerin alınması gerektiğini dile getirdi. 

Tedbirleri almamız gerekiyor

Akdeniz’deki orman yangınları ve Batı Ka-
radeniz’deki sel felaketine ilişkin CHP'li
Öztrak, “Yaşanan sel felaketleri ve bu fela-

ketler sonucunda yitirdiğimiz canlarımıza
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyo-
rum. Karadeniz’de yaşanan bu sel felaketi-
nin bir tesadüf olamadığını, yaşanan iklim
değişikliği sonrası ülkenin de çok riskli bir
sürece girdiğini, aynı kuşakta bulunan ülke-
lerle birlikte hızla iklim değişikliği netice-
sinde ortaya çıkacak doğa olayları
karşısında gereken tedbirleri almamız gerek-
tiği belirterek başlayayım. Yine altını çizerek
söyleyeyim; artık bu çok büyük bir afet. Bu-
rada felaketzedelerle pazarlık yapılmasın.
'300 senden, 200 benden' lafları edilemesin.
Felaketlerdeki canları geri getirmek müm-
kün değil ama uğranılan zararın tamamı ek-
siksiz karşılansın” diye konuştu. 

Zararı eksiksiz karşılayın!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak,
orman yangınları ve sel felaketlerinde uğranılan zararların
eksiksiz karşılanması gerektiğini söyledi. Öztrak, “Pazarlık
yapılmasın. '300 senden, 200 benden' lafları edilemesin.
Felaketlerdeki canları geri getirmek mümkün değil ama
uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın” dedi

YURT genelinde yaptığı esnaf ziyaret-
lerine devam eden Meral Akşener, Er-
zurum'da 16 yaşındaki bir gencin
dertlerini dinledi. Gencin konuşması-
nın ardından Akşener, "Öyle şeyler
söyledin ki benim yaşımdaki herkesi
utandırdın." dedi. Geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı kahvehane ziyaretinde
bir vatandaşın tepkisine maruz kalan
ve gergin anlar yaşayan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, yurt
genelindeki esnaf ziyaretlerine hız
kesmeden devam ediyor. Erzurum ge-
zisi sırasında 16 yaşındaki bir genç ile
sohbet eden Akşener, bu görüntüleri
sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener'e sorunlarını anlatan ve
geçim sıkıntısından dert yanan 16 ya-
şındaki genç, "Hiçbir genç düzgün bir
hayat yaşayamıyor. Biz bir şey alamı-
yoruz, gezip tozamıyoruz. 'Durum
kötü' diyoruz, 'Ya çıkar telefonu' di-
yorlar. Ne alakası var? Gençler için
hiçbir şey yapılmıyor" dedi. Babasının
çiftçi olduğunu söyleyen genci konuş-
masının sonuna kadar dinleyen Akşe-
ner, şu cevabı verdi:"Öyle şeyler
söyledin ki benim yaşımdaki herkesi
utandırdın. Senin şu anda ıslık çala-
rak geziyor olman lazımdı. Başka yer-
lerdeki yaşıtların gibi ıslık çalarak
geziyor olman lazımdı."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Millet-
vekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı üzerin-
den Ege ve Akdeniz’deki orman yangınları
sürerken bir yandan da sel felaketlerinin yaşanma-
sına ilişkin olarak, “İklim krizi, hava durumu, küre-
sel ısınma diyerek yaşadığımız afetlerden kendini
sıyırmaya çalışan beceriksiz yönetici. Sorumlusun.
Hesap vereceksin. Yangın, deprem, sel baskını ön-
lenebilir ve tedbir alındığında zararları en aza indi-
rile bilen afettir” dedi.Twitter’dan açıklama yapan
Özkan, “Allah'ın verdiği aklı ve olanakları kullana-
caksın. Uçak alacaksın, etkin yangın denetimi ve
söndürme eğitimi ile ormanı koruyacaksın. Sel
bentleri ve yeraltı su parkları ile sele hazırlanacak-
sın. Her akar suyu HES diye görmeyeceksin. Dep-
rem için yapı stokunu ve yaşam alanlarını
yenileyeceksin. Türkiye’de var
mı yapılan bir şey? Yok” diye
kaydetti. Özkan şöyle devam
etti: “Hangi makamdaysan fark
etmez bırakıp gideceksin.
Yapan gelecek. Milletin başına
bela olmayacaksın. Felaketle
mücadele önlemle ve hazırlıkla
olur. Küresel iklim krizi deyip
saklanmayacaksın. Rezil ve
rüsva olurken Türkiye’ye de
zulmettiğini gör. Hiçbir vatan-
sever bu zillete katlanamaz.”

İktidar hesap verecek

Ülkedeki orman yangın-
ları ve sel felaketlerine
değinen Öztrak, iklim

değişikliği sonucu 
ortaya çıkacak doğa

olayları karşısında gere-
ken tedbirlerin alınması 
gerektiğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel
Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Hayatını kaybeden insanlarımızı
geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek” dedi.
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Kabil Havalimanı’nın
(KAIA) ilk komutanı olan
Tuğgeneral Kazım Öndül

2017 Ocak ayında
Kırgızistan’da meydana

gelen ve pilot olarak
bulunduğu bir kargo 

uçağı kazasında hayatını
kaybetti. Yard.Doç.Dr 

Sadık Akyar’a göre
Türkiye’nin Afganistan’a

asker göndermesi 
durumunda dikkat etmesi

gereken en önemli
konuların başında 
Afganistan dışında

yaşanabilecek gelişmeler
olabilir

T ürkiye’nin, Kabil Havali-
manı’nı (KAIA) işletmesi ve
Mehmetçiğin güvenliğini sağ-

laması gündemde. Yrd. Doç. Dr
Sadık Akyar, yaşanabilecekleri çarpıcı
örneklerle anlatıyor. Akyar, KAIA’nın
ilk komutanı olan Tuğgeneral Albay
Kazım Öndül hatırlatması yapıyor.

Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Kazım 
Öndül 2017 Ocak ayında Kırgızistan’da mey-
dana gelen ve pilot olarak bulunduğu bir kargo
uçağı kazasında hayatını kaybetti. Sadık Akyar’a
göre Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesi
durumunda dikkat etmesi gereken en önemli 
konuların başında Afganistan dışında
yaşanabilecek gelişmeler olabilir.

Suriye ve Libya'da olanlar 
tekrar edebilir

Suriye ve Libya örnekleri bize bunu öğretmiş-
tir. Türkiye herhangi bir nedenle ABD ile
yakın ilişki içerisinde olduğunda Rusya tara-
fından, Rusya ile ilişkilerini artırdığında 
ABD trafından çeşitli politik ve ekonomik
sıkıştırmalara maruz kalmıştır. Bununla 
ilgili kötü deneyimlerimiz bulunmaktadır.
Türkiye Libya’da ABD ile Hafter’e karşı işbir-
liği yaptığında, Suriye’de Rusya’nın hakim ol-
duğu bir bölgede 34 askeri kimliği hala belli
olmayan veya kamuoyu ile paylaşılmayan
uçaklar ile şehit edilmiştir. Türkiye’nin Kara-

bağ savaşı ve sonrasında Rusya ile hareket et-
mesi sonucunda ise ABD tarafından 1915
olayları ilk olarak “sözde soykırım” olarak
açıklanmıştır.

Mehmetçik bile kaçırabilir!

Yazılı güvenceler almadan asker gönderdiği
takdirde bazı olumsuz durumlar ile de karşıla-
şılabilir. Türk askerine yapılabilecek saldırılar-
dan, Mehmetçiğin kaçırılarak olumsuz
görüntülerinin yayınlanmasına kadar geniş bir
yelpazede olumsuzluklar yaşanabilir. Türkiye
hiç bir önlem almadan, en kötü senaryolara
karşı yapılacak hareket tarzlarını belirleme-
den, bunlarla ilgili yazılı güvenceler almadan
asker gönderdiği takdirde bazı olumsuz du-
rumlar ile karşılaşabilir.
Akyar röportajından önemli başlıklar şöyle: 

Türkiye açık hedef olabilir

Türkiye neden Afganistan’a asker göndermek
istiyor? Orta Asya’daki Türk varlığının korun-
masını mı istiyor. Yoksa bu bir Türkiye’ye ku-
rulan tuzak mı?
Türkiye’nin ABD komutasındaki Koalisyon
kapsamında Mehmetçiğin görev alması hem
Afganistan iç politikasında eleştiri alacak,
hem de Taliban’a karşı Türk birliklerini daha
açık bir hedef haline getirecek.Türkiye 
Afganistan’da bulunduğu sürede muharip 
görevler icra etmedi. Yani başka bir deyişle

silah namluları hep aşağıda görev yapmıştır.

TSK'nın çok sayıda asker 
göndermesi gerekir

Afganistan’ın bir kısmında kontrolün sağlanması
gibi siyasi bir amacın yerine getirilebilmesi için,
TSK’nın belki yarısından fazlasının görevlendiril-
mesi gerekecek.

Türkiye kimlerle işbirliği yapabilir?

Tabi burada hemen akla Türkiye ile birlikte hare-
ket edebilecek ülkelerin olup olmayacağı sorusu
akla gelmektedir. Türkiye bu yıl içerisinde Azer-
baycan ile Suşa beyannamesi, Azerbaycan ve
Pakistan ile de Bakü Beyannamesini imzalamış-
tır. Her iki beyannamede ülkelerin savunma ve
güvenlik konularınde işbirliği yapabilecekleri be-
lirtilmektedir. 2021 sonunda Konya’da yapılan
Anadolu Kartalı tatbikatına Türkiye ile birlikte
Pakistan, Azerbaycan ve Katar katılmıştır. Bu tat-
bikatın bize bu ülkelerin de Türkiye’nin Afganis-
tan Harekatına katılabileceğini, en azından
gerekli desteği sağlayacağı konusunda ipucu 
vermektedir.

Türk dünyasından destek istenecek

İlave destek kapsamında Türkmenistan, Özbe-
kistan gibi ülkeler ile de gerekli görüşmelerin ya-
pıldığı öngörülmektedir. Ayrıca, Macaristan’ın
küçük bir unsur ile Türkiye’ye destek verebileceği
ile ilgili haberler de basında yer aldı.

Neden hepsi genç erkek?

Afganistan’dan Türkiye’ye çeşitli yollarla geçiş
yapan insanların hemen hepsi erkek ve gençtir.
Bu ise akıllara, Suriye krizinde ABD ve Türkiye
tarafından muhalifler için yapılan “Eğit ve Donat
(Train& Equip)” programını akıllara getirmekte-
dir. Ayrıca, bu sayıdaki genç erkek Afgan’ın, Tür-
kiye’nin Afganistan’da Taliban veya başka güçler
ile yaşayabileceği çatışma ve anlaşmazlıklarda,
Türkiye içerisinde bir güvenlik tehdidi olarak al-
gılanması ise ayrı bir çalışma konusu olarak ele
alınabilir.

Taliban'la görüşülmeli mi?

Türkiye bu güvenceyi nasıl sağlayabilir? Bunun
cevabını bize  mevcut gelişmeler vermektedir. Ta-
liban ile bir türlü veya dolaylı olarak görüşülmesi
gerektiği açık olarak görülmektedir. Bu görüşme
ister açık, isterse gizli servisler aracılığıyla yapılsın
önemli bir konudur. Çünkü risk değerlendirme-
sinde Taliban birinci sırada yer almaktadır. O
zaman  bu tehdidin bir türlü kaldırılması  veya
gerekli tedbirinin alınması gerekir. Türkiye şu ana
kadar yapılan açıklamalara göre, Afganistan’a
ABD’nin daveti ile gitmektedir. Ancak Rusya ve
Çin, Taliban ile sürekli görüşmektedir. ABD’ de
Doha Barış görüşmelerine dahil bir ülkedir.
Hatta Çin’in Afganistan’ın yeniden inşası için
Taliban ile görüştüğü, bazı anlaşmalara dahi var-
dığı basında yer almaktadır. Dolayısıyla Tür-
kiye’nin son zamanlarda uyguladığı çok kutuplu
politikalarına bir yenisini ilave edeceği 
öngörülmektedir.

Türkiye neler yapabilir?

Türkiye, Rusya ve Çin ile işbirliğini daha da iler-
leterek, NATO ile yapamadığı, Afganistan’ın ye-
niden inşasında önemli bir rol dahi alabilir.
Ancak, bunun Taliban kaynaklı riskin ortadan
kaldırılmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Hatta Suriye örneğinde olduğu gibi, yeni bir As-
tana Süreci (Türkiye-Rusya-Çin) dahi 
kurulabilir.

Hangi hukuk çerçevesinde 
asker gönderilebilir?

Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesi ve
bulundurması tezkeresi en son 22 Aralık 2020’de
18 aylık olarak verilmiştir. NATO tarafından 16
Temmuz 2021’den itibaren Afganistan görevinin
sona erdiğini, birliklerin kendi ülke komutalarına
geçtiği belirtilmiştir. NATO artık çekilmiştir. BM
Güvenlik Konseyi’nin 2001 yılında aldığı 1368
sayılı karar ve daha sonra 2003 yılındaki 1510 sa-
yılı kararının geçerliliğini yitirdiği öngörülmekte-
dir.  ABD’nin Afganistan’da bıraktığı birliklerin
yine 2001 tarihli 1368 sayılı BM kararı kapsa-
mında bulunmaya devam ettiği kabul edilse bile,
Türkiye’nin ABD komutasındaki Koalisyon kap-
samında orada bulunması, hem iç politikada
eleştiri alır, hem de Taliban’a karşı Türk birlikle-
rini daha açık bir hedef haline getirebilir. Diğer
bir opsiyon ise mevcut Afgan Hükümeti’nin da-
veti veya ikili bir anlaşma üzerine olabilir. Ancak
şu anda Afganistan’da geçici bir hükümet kurul-
ması yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Bu
hükümette Taliban temsilcilerinin olacağı yö-
nünde bilgiler de paylaşılmaktadır. Eğer geçici
hükümet daha önceki hükümetin anlaşmalarını
iptal ederse, bu sefer Türkiye uluslararası are-

nada olumsuz bir pozisyona düşer ve yıpranabi-
lir. Ayrıca Taliban ülkenin kontrolünü ele geçir-
meye devam etmektedir. Yine, Türkiye’nin oraya
birlik göndermesini müteakip iş başına gelecek
bir Taliban Hükümeti daha önceki hükümetin
yaptığı anlaşmayı sonlandırdığı takdirde, benzer
sonuçlar meydana gelebilir.

Türkiye bu görevi ile neyi hedefliyor?

Şu ana kadar siyasi ve askeri hedeflerin neler ol-
duğu kamuoyu ile net olarak paylaşılmamıştır.
Bunun için siyasi ve askeri hedeflerin neler olabi-
leceğini ortaya koymak gerekir. Şu ana kadar ya-
pılan açıklamalara bakarak siyasi hedef açık
olarak belirtilmese de; ABD ile mevcut sorunla-
rın (S-400, F-35, PKK/YPG Desteği, ekonomik
sıkıştırma vb) mümkün olduğunca çözülmesi ve
ekonomik manipülasyonların önüne geçilmesi
olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu siyasi hedefi
yerine getirecek askeri hedefin, ABD için hayati
olan Kabil Uluslararası Havaalanı’nın (KAIA)
işletilerek güvenliğinin sağlanması olacağı belir-
tilmektedir.

Güvenlik de gerekecek!

Her ne kadar şu ana kadar Türkiye’nin sadece
havaalanının işletilmesini sağlayacağı konusu be-
lirtilse de, işin doğasında havaalanının güvenliği-
nin sağlanması da bulunmaktadır. Afganistan’a
gidecek birliğin yapısı belirlendiğinde bu görevler
daha açık olarak anlaşılacaktır.

TUĞGENERAL KAZIM ÖNDÜL HATIRLATMASI...

Türkiye’nin ABD komutasındaki Koalisyon kapsa-
mında Mehmetçiğin görev alması hem Afganistan
iç politikasında eleştiri alacak, hem de Taliban’a
karşı Türk birliklerini daha açık bir hedef haline
getirecek.Türkiye Afganistan’da bulunduğu sürede
muharip görevler icra etmedi. Yani başka bir de-
yişle silah namluları hep aşağıda görev yapmıştır.

Afganistan şimdiye kadar, İngiliz, Rus, ABD ve
NATO birliklerini bir türlü etkisiz hale getiren
etnik ve coğrafi bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla
Türkiye’nin siyasi hedefinin daha önce belirttiği-

miz, ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi kapsamında
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle KAIA için
görevlendirebilecek birliğin, Libya örneğinden
yola çıkarak bir Tuğg/Tümg. Komutasında, gü-

venliği sağlayacak muharip unsurlar, işletmeyi
sağlayacak destek unsurları, bazı hava destek
unsurları ve İHA/SİHA’lardan oluşacak bir birlik
ile olabileceği öngörülmektedir.

Türkiye, 
Amerika ile
ilişkileri düzeltmek istiyor

Türkiye, 
Amerika ile
ilişkileri düzeltmek istiyor
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ilişkileri düzeltmek istiyor

Yard. Doç. Dr. Sadık Akyar, 
“Afganistan’ın bir kısmında kontrolün

sağlanması gibi siyasi bir amacın yerine
getirilebilmesi için, TSK’nın belki 

yarısından fazlasının görevlendirilmesi
gerekecek” dedi.

MURAT
PALAVAR

SÖYLEŞİ
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COK DIKKAT EDILMELI

Tuğgeneral Kazım Öndül'ün yaşadıkları
Afganistan'a dair bugün bize birçok şey
anlatacak derecede önem teşkil ediyor.
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SON SAYFA

Vatandaşın yanındayız

T ürkiye'nin ilk uydu yer istasyonu
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Uydu Haberleşme ve

Uzaktan Algılama Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve
Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının
doğaya verdiği zararı Spot 6&7, World-
view 2&3, Sentinel-2 ve 'Landsat 8 uy-
duları aracılığıyla görüntülendi. Aynı
zamanda yangınların 28 Temmuz'da
başladığı ve bazı bölgelerde hala yan-
gınların devam ettiği belirlendi.

Zarar gören yerleri tespit ettik

HUZAM olarak yangın bölgesinin uydu
görüntülerini temin edebildiklerinin söy-
leyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ
İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Yanalak, "Özellik afet olayları sonrası
katkı sağlayabilecek şekilde görüntüler
üzerinden analizler yapıp, sonuçlar çı-
karmaya çalışıyoruz. Şu an için günde-
mimizde orman yangınları var. Orman
yangınları sonrası Ege ve Akdeniz'de ne
kadar alanın zarar gördüğünün tespitini
yaptık. Bu süreçte yangınlardan dolayı,
Manavgat bölgesinde 30 bin, Bod-
rum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve
Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar
alana zarar gördüğünü tespit ettik" dedi.

Ciddi zararlar verdi

Prof. Dr. Mustafa Yanalak, sözlerine

şu şekilde devam etti: "Orman yangın-
ları en fazla Manavgat ve Muğla böl-
gelerine zarar verdi. Bu alanlarda
yaklaşık 60 bin hektarlık bölgenin yan-
mış olduğu tespit ettik. Yaklaşık 85 bin
futbol sahası büyüklüğündeki alanın
yandığını belirledik. Aynı zamanda
orman yangınlarında yüzey sıcaklıkla-
rının 90 ila 100 dereceye kadar çıktığını
gördük" Yangınların hepsinin birbirinin

devamı niteliğinde olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu gö-
rüntülerimi yüksek çözünürlükte aynı
zamanda yangın durumunu farklı uy-
dularla izledik. Şunu fark ettik ki yan-
gınların hepsi birbirinin devamı
niteliğinde. Şu ana kadar 260 farklı
isimle yangın adlandırıldı, ancak bu
yangınların birçoğu birbirinin devamı
niteliğinde" açıklamalarında bulundu.

ak parti İstanbul İl Yerel Yöne-
timler Başkanlığı’nın koordinasyo-
nunda destek ekipleri ve temel

ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk edildi. Kas-
tamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen
sel felaketinin ardından Ak Parti İstanbul ilçe
belediyeleri selzedelere yardım amacıyla ha-
rekete geçtiğini duyurdu. AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Temel
gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden
oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3
kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1
karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli,
su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizat-
lar ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek
ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye
devam edeceğiz. El birliğiyle vatandaşlarımı-
zın yaralarını saracağız” dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Bölgeye sevk edilen yardımlar hakkında
açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Osman Nuri Kabaktepe, “Sel felaketi-
nin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz
tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ya-
nında. Arama-kurtarma faaliyetleri başta

olmak üzere vatandaşlarımıza destek olmak
için tüm çalışmalar ivedilikle sürüyor. Biz de
AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak, bölgedeki
çalışmalara katkı sağlamak, vatandaşlarımı-
zın yanında olmak amacıyla çalışma başlat-
tık. Gerekli ihtiyaç malzemeleri tespit ettik ve
belediyelerimiz de derhal hazırlıklara baş-
ladı” dedi.

Su ve gıda malzemesi gönderildi

İlk yardımların bölgeye ulaştığını söyleyen
Kabaktepe, “Belediyelerimiz tarafından
şimdiye kadar bölgeye; temel gıda, bebek
bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14
TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine
aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1 kara-
van, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su
pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar
ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek
ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye
devam edeceğiz. Vatandaşlarımız asla yal-
nız değildir. Gerek ihtiyaçlarının karşılan-
ması gerekse de zararlarının telafi edilmesi
noktasında gereken destek verilecektir. El
birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sara-
cağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), son
zamanlarda gerçekleşen orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla görüntüledi. Prof. Dr. Mustafa
Yanalak, "Orman yangınları en fazla Manavgat ve Muğla bölgelerine zarar verdi. Bu alanlarda yaklaşık 60 bin hektarlık
bölgenin yanmış olduğu tespit ettik. Yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını belirledik" dedi

YANGININ TAHRIBATI
COK BUYUK OLDU!

türkiyE'yi kasıp kavuran orman
yangınları sonrası birçok kurum
ve şirket, ortaya çıkan kötü man-

zarayı bir an evvel düzeltmek için yardım-
lara başlamış ve bilhassa fidan dikimi için
çalışmalar başlatmıştı. Büyükçekmece'de
de Yeni Saray Optik, orman yangınlarına
duyarsız kalmayarak önemli bir
çalışma başlattı. İşletme sahibi
olan Bora Rumelioğlu, TEMA
Vakfı için yardım kampanyası
başlattıklarını belirterek, “Müş-
telerimizin burada yapacağı her
alışverişten, TEMA'ya bir mik-
tar bağış yapacak ve yarayı bir-
likte saracağız” diye konuştu.
Çevreye karşı herkesin sorumlu-
luk alması gerektiğini de aktaran
Rumelioğlu, “Biz de böylesi ha-
yati bir konuya karşı duyarsız

kalamazdık. O nedenle böyle bir çalışma
başlattık. Yangın bölgelerindeki yaraları
sarmak, doğamızı korumak ve yeşile bir
nebze olsun destek verebilmek adına baş-
lattığımız bu çalışmaya, bütün vatandaşla-
rımızın duyarlılık göstereceğine inanıyoruz”
açıklamalarında bulundu.

TEMA'ya destek olun

Herkesi TEMA'ya destek olmaya
devam eden Rumelioğlu, “TEMA
Gönüllülerinin sayısının artması
tabiatı koruyan, doğaya destek
veren insan sayısının da artması
demek. O nedenle sadece ben veya
bizler değil daha çok çevre gönül-
lüsüne, TEMA gönüllüsüne ihti-
yaç duyuyoruz” diyerek,
vatandaşları  TEMA Vakfı'na üye
olmaya davet etti. ANIL BODUÇ

Eyüpsultan Belediyesi, Hicri
yılın ilk ayı Muharrem ayının 10.
günü olan Aşure Günü kapsa-

mında her gün farklı bir mahallede ilçe sakin-
lerine aşure ikramında bulunacak. İlk
program Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken’in katılımıyla Eyüp Sultan Meyda-
nı’nda gerçekleşti. Başkan Deniz Köken prog-
ramda vatandaşlara aşure ikramında
bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz
Köken, “Öncelikle bütün inananların Muhar-
rem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Mu-

harrem ayı haramlardan uzak, kötülüklerin
olmaması gerektiği bir ay. Bugün Muharrem
ayının geleneği olarak aşuremizi dağıtmaya
başladık. Akşam da Pir Sultan Abdal Derne-
ği’nde iftarımız olacak inşaallah” dedi. Aşure
ikramları sırasıyla Yeşilpınar, Güzeltepe, Ali-
beyköy Merkez, Akşemsettin, Rami, Silahta-
rağa, Topçular, Karadolap, Kemer Camii
Meydanı, Nişanca, Esentepe, İslambey ve
Çırçır mahallelerinde devam edecek.

Sel felaketine karşı
ne yapmalıyız?

T ürkiye maalesef çok zor günlerden geçiyor.
Geçtiğimiz hafta alevler arasında yaşam
savaşı verirken şimdi de selin içinde yaşam

savaşı veriyoruz. Bir yanımız yangın bir yanımız
sel. Yangınlara karşı bilhassa orman yangınlarına
karşı neler yapabileceğimizi yazmıştık. Bu yazı-
mızda da sele karşı neler yapabiliriz, biraz bunun
üstünde durmak isterim.

Hangi önlemleri alabiliriz?

Her tip meteorolojik afet için, günümüzde yağış
alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde
oldukça etkili bir biçimde kullanılan radar sistem-
leri ve uydu verileri ile çalışan erken uyarı birimleri
teşkil edilmelidir.

Bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il
ve ilçelerde kurtarma birimleri
oluşturulmalıdır.Bölgesel radyolar herhangi bir
tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacak-
ları yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar.

Yerel yönetimler dere yataklarına yerleşim 
yapılmaması konusunda titizlik göstermeli, 
buralarda yerleşimin önlemelidir.

Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ve
drenaj kanallarında, ayrıca dere ve nehirlerin de-
nizle birleştiği noktalardaki kanallarda zamanla
oluşabilecek tıkanmalara düzenli olarak temizlen-
meli, sürekli açık olmaları sağlanmalıdır.

Yerleşim yerleri içinden geçen dere yataklarına
ıslah edilmelidir.

Çevredeki yeşil alanlar korunarak ve artırılarak
erezyon ve sel önlenmelidir.

Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda 
teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır. Çukur
alanlarda, binaların bodrum katlarına su basma
tehlikesi yüksek olduğundan, bu türlü yerlerde bod-
rum yapılmamalı, su basman kotu yüksek tutulma-
lıdır. Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı
olmalı ve bunların sürekli bakımları yapılmalıdır.

Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde sel uyarı 
işaretleri ve uyarı sistemleri öğrenilmelidir. 
Konutlar diğer afetlerde olduğu gibi sele karşı da
sigortalatılmalıdır.

Sel esnasında ne yapmalıyız?

Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir 
engeller yerleştirilebilir.

Suyla sürüklenen enkazın yönünü kum torbala-
rıyla değiştirerek konutumuzdan uzak tutabiliriz.
Bazı durumlarda bütün kapıları açarak suyun bi-
nanın içinden akmasına izin vermek çok daha
iyidir; böylece su basıncının yapının taşıyıcı 
sistemine zarar vermesi önlenebilir.

Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk 
edilmelidir.

Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve gü-
venli bölgelere gitmeli ancak asla sudan karşıdan
karşıya geçmeye çalışılmamalıdır, çünkü su aniden
derinleşebilir.

Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır,
elektrik çarpabilir!...

Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek
güçleşeceğinden daha dikkatli olunmalıdır.
Selden ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden
kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak bileğimize kadar
olan sel suyu bizi; dizimize kadar olan sel suları 
ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. 

Sel sularına girmeyin

Sel suları ayrıca kanalizasyon ve zehirli kimya-
sal maddeler de içerirler. Çocukların sel suları ile
oynamasına müsaade edilmemelidir.Konutu terk
ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır.

Sel sırasında elektrikleriniz kesilebilir. Binada
gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir
elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız
olduğunda pilli fener kullanın.Evinizdeki küvet ve
bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı
temiz su ile doldurunuz. 

Sel esnasında araba iseniz...

Asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışılmamalı-
dır. Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı
araç içindedir. 

-Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç
kullanmayınız.

-Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk
edilerek yüksek bir yere çıkılmalıdır. Yollar akan
sular tarafından doldurulacağı için eğer araç
60cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa 
su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.

Sel sonrası yapılması gerekenler

Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona erme-
yebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün uyarısı
alınmadan ve herhangi bir hasarı olup olmadığı
kontrol edilmeden binalara kesinlikle girilmemeli-
dir.Binalar kontrol edilirken su geçirmez ayakkabı
ve pille çalışan el fenerleri kullanılmalıdır.

Konutların duvarlarında, katlardaki zeminlerde
ve pencerelerdeki hasarlar, tavan, sıva vb. malze-
melerin dökülmesi riskinin olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin 
fotoğrafı çekilmelidir.

Sel sonrasında da ikincil afet olarak yangınlar
çıkabilir. Bu nedenle evde gaz sızıntısı, suyun al-
tında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elek-
trikle çalışan eşyaların olmadığına emin olun. 

Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa
bunları kesinlikle kullanmayın. (Konservelerde
dahil)Konuttaki sel suları binanın daha fazla zarar
görmemesi için yavaş, yavaş boşaltılmalıdır. Lağım
çukurları, mikroplu tanklar ve atık su sistemleri sel
sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mut-
laka yetkililere kontrol ettirilmelidir. Konuta sel sıra-
sında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. 

Bu konuda da dikkatli olmak gerekir.
Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar,

bebekler, özürlüler- yardımcı olunmalıdır.

60 BİN
HEKTAR
YANDI

HUZAM olarak yangın bölgesinin
uydu görüntülerini temin edebildikle-
rinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü
ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Yanalak, “Özellik afet olayları
sonrası katkı sağlayabilecek şekilde
görüntüler üzerinden analizler yapıp,
sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Batı Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kasta-
monu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinden
olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AK
Parti İstanbul İlçe Belediyeleri harekete geçtiğini duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Sel
felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm
imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında” dedi

Yeni Saray Optik
TEMA’nın yanında
Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Bora Rumelioğlu'nun sahibi olduğu
Yeni Saray Optik, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası,
TEMA'ya destek vereceğini açıkladı. Rumelioğlu, “Müşterilerimizin burada
yapacağı her alışverişten, TEMA'ya bir miktar bağış yapılacaktır” dedi

Belediye aşure ikram etti

ZAYİ
Büyükçekmece Noterliği'nden almış olduğum
işletme defterim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Mukaddes Balkan.

Prof Dr. Mustafa Yanalak, “Orman yangınlarının ardından ortaya çıkan tahribat
maalesef çok büyük. Bunu iyileştirmek yıllar alacak ve iyileştirmek birkaç kurumun
yapabileceği bir şey de olmayacak. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor” dedi.

Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanla-
rıyla vatandaşlarımızın yanında. Arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere
vatandaşlarımıza destek olmak için tüm çalışmalar ivedilikle sürüyor" dedi.
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Açık havada
sinema keyfi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerin-
den METRO İSTANBUL, Esenler’de yer alan
genel müdürlük yerleşkesinin kapılarını yaz akşam-
larında kültür-sanata açtı. İki ay boyunca sürecek
“Açık Hava Sinema Günleri”nin ilk film gösterimine
Esenlerliler büyük ilgi gösterdi. “Minyonlar” ismi
filmi zevkle izleyen semt sakinleri, etkinlikten ve bir
kamu kurumunun halkın kullanımına açılmasından
çok memnun olduklarını ifade ettiler. METRO İS-
TANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, Esenler’de
açık hava etkinlikleri düzenlenecek büyük alanlar
konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, “Bu nedenle
biz de yerleşkemizi komşularımızın da kullanımına
açtık. Göreve geldiğimiz günden itibaren planlama-
lar yaptık, ancak pandemi nedeniyle birçok etkinli-
ğimizi ertelemek durumunda kaldık. Yerleşkemizin
kapılarını ilk olarak yarıyıl tatilinde Esenlerli çocuk-
larımıza bisiklet eğitimi vermek için açmıştık. Şimdi
daha geniş bir katılımla 2 ay boyunca komşuları-
mızla birlikte açık havada film izleyeceğimiz için
çok heyecanlıyız. Etkinliğin ilk günden yoğun ilgi
görmesi nedeniyle mutluyuz” diye konuştu.

Her çarşamba ve cuma 

Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan et-
kinlik kapsamında her Çarşamba ve Cuma günü
saat 21.00’de yerli ve yabancı toplam 15 film göste-
rimi gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında bu akşam
da “Aile Arasında” isimli Türk filmi seyirciyle 
buluşacak. SEMANUR POLAT

İBB iştiraki METRO İSTANBUL, 
Esenler’deki genel müdürlük yerleş-
kesinin kapılarını “Açık Hava Sinema
Günleri” ile İstanbullulara açtı. Eylül
ayının sonuna kadar her Çarşamba
ve Cuma günü düzenlenecek etkinli-
ğin ilk günkü film gösterimine, 
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

“ Kardeşliğin, üretmenin ve saygı-
nın olduğu bir kentte yozlaşma
ve yalnızlaşma olmaz” diyen

Ateşer, barış, mutluluk, birlik ve bera-
berlik bilinciyle aday olduğunu belirte-
rek “Benimki öncelikle genç bir kadın
olarak bir irade beyanıdır. Kent konse-
yinin temel var oluş felsefesinin de
ifade ettiği gibi, kentin sesini duyur-
makta zorlanan insanların projelerini,
taleplerini kamusal alanda görünür kıl-
mak için, bir genç kadın olarak kendimi
sorumlu hissetim” ifadelerini kullandı.

Gençlik betonlar arasında
kaybolmuş

Esenyurt'ta yaşayan genç bir birey ola-
rak, gençliği yorumlayan Ateşer,
“Esenyurt açısından maalesef kalaba-
lıklar, betonlar arasında yaşam kaybol-
muş gibi. Dışardan bakıldığında
yozlaşmış, yalnızlaşmış görünmeyen
bir gençlik var sanki. Oysa biliyoruz.
Esenyurt'ta her alanda üretebilecek
güzelliklere imza atabilecek ve önemli
projeleri yaratabilecek bir genç potan-
siyeli var. Biz ilçemizde gençliğin talep-
leriyle, projeleriyle, üretimleriyle daha

görünür ve dikkate alınır olmasını isti-
yoruz. Çünkü görünen biz olursak
Esenyurt sürekli kötü olayların olduğu,
yaşanmaz bir yer olarak yansımaz.
Esenyurt'ta aslında  birbirinin farklılık-
larına saygı gösteren, doğaya, kadına,
hayvana, kültüre, sanata, güzele ve
iyiye dair hayalleri olan bir gençlikte
var. Biz bu yüzünün görünür olmasını
istiyoruz. Bunun için çabalayacağız.
Kongre sürecinin gençlere yakışır he-
yecan,  nezaket ve şölen havası içeri-
sinde  geçmesini temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.

Seçim 12 Eylül'de

12 Eylül 2021 Pazar Günü Esenyurt
Kent Konseyi'nde delegelerin oylarıyla
gerçekleşecek olan seçimde, Sıla Ate-
şer Esenyurt Kent Konseyi Üniversite-
ler Başkanı Polat Bozkurt ile yarışacak.

Sıla Ateşer kimdir?

25 Ağustos 2003 yılında Esenyurt'ta
dünyaya geldi. Memleketi Ardahan.
Üniversite öğrencisi. Esenyurt Alterna-
tif Kültür Sanat Derneği'nde (ESAS-
DER) tiyatro çalışmalarına katılıyor.
Çocuklara, yetişkinlere dair etkinlik-
lerde yer alıyor.

ZEHRA ÇELİK

3 yılda bir yenilenen Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı'na
kentin sesini duyurmak isteyen 18 yaşındaki Sıla Ateşer aday oldu

KENT KONSEYINE
GENC KADIN ADAY

EsEnyurt Belediyesi, Recep Tayyip
Erdoğan Parkı içerisinde bulunan atıl
alanı yenileyerek, her yaştan vatanda-
şın spor yapabileceği egzersiz aletleri
yerleştirdi. Esenyurt Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe gene-
linde bulunan parklarda yenileme ça-
lışmalarına devam ediyor. Ekipler
çalışmalar kapsamında, Recep Tayyip
Erdoğan Parkı içerisindeki atıl alanı,

vatandaşların fiziksel ve zihinsel geli-
şimlerine katkı sağlamak amacıyla çe-
şitli egzersiz aletleri yerleştirerek
yeniledi. Hem yaz ve hem de kış mev-
siminde kullanıma uygun, üstü kapalı
geniş bir mekan içerisinde oluşturulan
spor alanına, her yaş grubuna hitap
eden fitness ve egzersiz aletlerinin
yanı sıra gençler için barfiks grubu da
konuldu. İlçe genelindeki parklarda

yenileme işlemlerine devam ettiklerini
söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
Deniz Karakoç, “Belediyemizin
önünde bulunan Recep Tayyip Erdo-
ğan Parkı içerisindeki spor alanının
yenilemesini yaptık. 12 adet yetişkin
fitness aletimizin, genç çocuklarımız
için barfiks grubunun, 60 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız için de ileri yaş egzer-
siz aletlerimizin kurulumunu yaparak,
zeminimizi yeniledik. Aletlerimizin
üzerinde kullanım talimatları mevcut-
tur” ifadelerini kullandı.

Her şey siz spor yapın diye
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A fganistan'da Taliban'ın ilerleyişi, de-
neyimli uzmanları bile şaşırtan bir
hızda gerçekleşti.Bölgesel merkezler

domino taşları gibi teker teker düştü. 
Bilindiği üzere ABD ve NATO müttefikleri,
Afganistan'da son 20 yıldır güvenlik güçle-
rini eğitip donatmakla meşgul. Sayısız Ame-
rikan ve İngiliz generali, daha güçlü ve
yetkin bir Afgan ordusu yaratıldığını sa-
vundu ancak bugün bu iddiaların altının boş
olduğu görülebiliyor. Taliban’ın Afganis-
tan’tan da bu denli hızlı ilerleyişinin altında
yatan sebeplerden satır başları ABD istihba-
rat raporuna göre şöyle sıralandı: 

Taliban daha güçlü

Teoride, daha büyük bir güce sahip olan
Afgan hükümeti bir adım önde görünüyor.
Afgan güvenlik güçleri kağıt üzerinde 300
bin kişinin üzerinde bir mevcuda sahip. Bu
sayıya, Afgan ordusu, hava kuvvetleri ve po-
lisi dahil. Ancak gerçekte ülkede askeri istih-
dam her zaman sorunlarla karşı karşıyaydı.
Afgan ordusu ve polis güçleri, yüksek kayıp,
firar ve yolsuzluk dolayısıyla sıkıntılı bir geç-
mişe sahip. Bazı generallerin, aslında var ol-
mayan ve "hayalet asker" olarak anılan
birliklerin maaşlarını zimmetine geçirdiği id-
diaları var.
Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Teftiş He-
yeti (SIGAR), "yolsuzluğun yıpratıcı etkileri
hakkında endişelerini" bildirerek, gerçek as-
keri güce ilişkin verilerin doğruluğunun
"kuşkulu" olduğunu ifade etti. İgiltere'deki
savunma ve güvenlik araştırmaları enstitüsü
Royal United Services Institute'dan Jack
Watling, Afgan ordusunun gerçek gücü hak-
kında hiçbir zaman kesin bir bilgi olmadığı
görüşünde. Watling'e göre, ordudaki sorun-
lar bununla da bitmiyor. Askerler genellikle
hiçbir aile bağlarının olmadığı yerlere gön-
deriliyor ve hiçbir çatışmaya bile girmeden
görev yerlerini terk ediyor.

Taliban'ın gücünü ölçmek zor

ABD Kara Harp Okulu bünyesindeki Terö-
rizmle Mücadele Merkezi'ne göre Taliban 60
bin savaşçıdan oluşan çekirdek bir güce
sahip. Taliban'a destek veren diğer askeri
gruplarla birlikte sayı 200 bini geçiyor. Eski

İngiliz ordusu yetkilisi Dr. Mike Martin, Ta-
liban'ı yekpare bir grup olarak görmenin
tehlikelerine işaret ediyor. "Taliban, bağımsız
grupların gevşek ve muhtemelen geçici bir
koalisyonu olmaya daha yakın" diyen Mar-
tin, Afgan hükümetinin de benzer şekilde
yerel hiziplerin ayrımlarını yansıttığı görü-
şünde. Afganistan'da ailelerin, aşiretlerin ve
hükümet yetkililerinin, var olmak adına nasıl
taraf tuttuğunu ve değiştirdiğini hatırlatıyor.

Silaha erişimde Afganistan önde

Afgan hükümeti finansman ve silah bulma
konularında da avantaj sahibi olarak görü-
lüyor. Hükümet, büyük kısmı ABD'den
gelmek üzere milyarlarca dolar yardım ala-
rak asker maaşlarını ve ekipman giderlerini
ödüyor. SIGAR'ın Temmuz 2021 rapo-
runda, Afganistan'ın güvenliği için 88 mil-

yar dolar harcandığı kaydediliyor. Ancak
raporda, bu paranın gerçekten doğru şe-
kilde harcanıp harcanmadığının sahadaki
savaşı belirleyeceği de ifade ediliyor. Afga-
nistan Hava Kuvvetleri, savaşın seyrini be-
lirlemekte kritik bir role sahip. Ancak
Taliban'ın pilotları daha çok hedef almaya
başlamasıyla 211 uçağın kullanımı bir
sorun haline geldi. Sahadaki komutanların
taleplerini karşılamakta güçleşiyor. Leşker-
gâh gibi Taliban saldırısı altındaki kent-
lerde ABD Hava Kuvvetleri de devrede.
Ancak bu desteğin ne kadar süreceği belir-
siz. Taliban'ın, uyuşturucu ticaretinden
gelir elde etmekle birlikte, Pakistan'dan da
yardım aldığı ileri sürülüyor. Öte yandan,
ABD'nin Afgan güvenlik güçlerine sağla-
dığı silah ve mühimmat da Taliban'ın eline
geçebiliyor.

Son aşama ne olacak?

Afgan hükümeti için durum kasvetli görü-
nüyor. Savunma uzmanı Jack Watling,
Afgan ordusu için durumun kötümserleşti-
ğini söylese de, siyasette durumun düzeltile-
bileceği görüşünde. Hükümet eğer aşiret
liderlerini kazanabilirse, durumun geri çev-
rilmesi mümkün olabilir. Mike Martin, eski
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Raşid Dostum'un geri dönmesinin önemli
bir an olduğu görüşünde. Yıl sonuna kadar
Afgan hükümetinin Kabil ve büyük şehirleri
elinde tuttuğu bir denge durumu oluşabilir.
Taliban içerisinde çatlaklar oluşursa, man-
zara tamamen tersine de dönebilir. Ancak şu
an için ABD ve NATO'nun Afganistan'a "is-
tikrar getirme" çabaları, Sovyetlerin girişimi
kadar beyhude görünüyor. DHA

Afganistan’da Rüzgar açıkça Taliban'dan yana
eserken Afgan hükümeti kontrolü yeniden
sağlamak için mücadeleyi sürdürüyor. Bu hafta
medyaya sızan bir ABD istihbarat raporuna göre
başkent Kabil haftalar içinde kuşatılabilir ve
hükümet 90 gün içerisinde düşebilir

Afganistan'da ilerleyişi sürdüren Taliban, Avrupa'da da endişe yaratıyor.
Ülkenin güvenlik sorunu yaşadığından endişe eden İngiltere, Afganistan'ın El
Kaide gibi örgütlerin yeniden doğmasına zemin hazırladığını vurgularken,
gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini açıkladı

aliban’ın Afganistan’da ilerle-
yişini sürdürmesi tüm dünyada
endişe yaratırken, İngiltere’den

korkutan El Kaide açıklaması geldi. Reu-
ters’ın son dakika olarak duyurduğu ha-
bere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben
Wallace tarafından yapılan açıklamada,
Afganistan’ın El Kaide gibi militanlar için
‘üreme merkezi’ olabilecek başarısız bir

devlete doğru hızla ilerlediğinden endişe
duyduklarını söyledi. Wallace, El Kaide
gibi örgütlerin yeniden ortaya çıkması ihti-
malinden duydukları rahatsızlığı da dile
getirdi. Sky Televizyonu’nda Afganistan
hakkında soruları yanıtlayan Wallace, “Ba-
şarısız olmuş devletlerin bu tür örgütler
için zemin hazırlıyor olması kesinlikle en-
dişe verici bir durum. “El Kaide muhteme-

len geri dönecek.” dedi. Wallace, sözlerini
Eğer El Kaide Afganistan’da varlık göster-
meye başlarsa, İngiltere’nin ülkeye geri dö-
nebileceğini söyledi. Wallace, “Afganistan
iç savaşa doğru sürükleniyor” dedi. Wal-
lace, Afganistan’ın ikinci büyük şehri Kan-
dahar ve Lashkar Gah kasabasının
“hemen hemen Taliban’ın elinde” oldu-
ğunu da ekledi.

Talıban nasıl 

İngiltere’den korkutan açıklama

Nijerya’yı saran salgın: Kolera
Dünya, yeni tip

koronavirüsle
(Kovid-19)
mücadele 
ederken; 

Batı Afrika
ülkelerinden

Nijerya, 
Kovid-19

salgınının yanı
sıra kolera

tehdidiyle karşı
karşıya

Ülkede Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da
görülen Delta varyantının tespit edilmesinin
ardından günlük vakalarda artış yaşanırken,

7 ayda 800'den fazla kişi de kolera salgını nedeniyle ha-
yatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi
(NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı açık-
lamada, Ocak'tan bu yana kolera salgınının ülkede yayıl-
maya devam ettiğini belirtti. İhekweazu, ülkenin başkenti
Abuja'nın yanı sıra 22 eyalette 1 Ocak-1 Ağustos döne-
minde 31 bin 425 kolera teşhisi konulduğunu belirterek,
816 kişinin ise salgından yaşamını yitirdiğini aktardı. Ko-
lera salgını, ülkenin kuzey bölgelerinde daha fazla görü-
lürken; Kano eyaletinde 186 kişi, Kebbi eyaletinde 146,
Katsina eyaletinde 75 kişi, başkent Abuja'da 65, Bauchi
eyaletinde 37 ve Zamfara eyaletinde 30 kişi kolera nede-
niyle hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan daha fazla can alıyor

Sağlık Uzmanı Dr. Musa Sufi Abdullahi, yaptığı açıkla-
mada, "vibrio cholerae" adlı bir bakterinin neden olduğu
koleranın, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık oldu-
ğunu belirtti. Koleranın şiddetli ishale ve vücutta su kay-
bına neden olduğuna işaret eden Abdullahi, tedavi

edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkla-
rından biri olduğunu söyledi. Abdullahi, koleranın halk
sağlığı için küresel bir tehdit olmaya devam ettiğinin al-
tını çizerek, "Hastalık en çok sanitasyonun yetersiz ol-
duğu yerlerde, kalabalık ortamlarda, savaş bölgelerinde
ve kıtlık sırasında görülüyor." dedi. Doktor Abdullahi, ül-
kede kısa sürede koleranın Kovid-19'dan daha fazla can
aldığını kaydetti.

Seller tehlikeye sebep oluyor

Abdullahi, salgına karşı yapılan çeşitli kampanyalara
rağmen ülkede salgının halk sağlığını tehdit etmeye
devam ettiğinin altını çizdi. Nijerya'da her sene kolera
salgını yaşandığına ancak bu yıl daha fazla olduğuna
dikkati çeken Abdullahi, şiddetli yağışların yol açtığı sel-
ler nedeniyle koleranın ülkenin diğer eyaletlerinde daha
fazla yayılma ihtimali olduğunu bildirdi. Abdullahi, "Sal-
gının görüldüğü yerlere bakıldığında genel olarak hijyen
sorunu yaşanıyor. İnsanlar, çöplerini atılması gereken
yerler yerine nehirlere ya da akan suların bulunduğu yer-
lerde atıyor." ifadesini kullandı. Ülkede kolera salgınının
meyve ya da sebze üzerinden de yayıldığına işaret eden
Abdullahi, "Genelde manavlar, meyve ve sebzeleri yıka-

mak için temiz suyu kullanmıyor, bunlar da koleraya
sebep oluyor." diye konuştu.

Çevreyi temiz tutun

Abdullahi, koleranın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastalık olduğunu belirterek, salgınla mücadele kapsa-
mında "çevrenin temiz tutulması" çağrısında buldu. Va-
tandaşların el yıkama gibi temizlik alışkanlıklarına önem
vermeleri gerektiğini vurgulayan Abdullahi, hükümete de
"her evde tuvalet inşa etme zorunluluğu getirmesi" çağ-
rısı yaptı. Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanama-
ması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili
yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede
sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi sal-
gın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

İsrail - Fas
anlaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Faslı mevkidaşı
Nasser Bourita ile önümüzdeki iki ay içinde
ülkeleri arasında karşılıklı büyükelçilik açma ve
aralarındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini 
yükseltme konusunda anlaştığını duyurdu

İsrail ile Fas arasında ilişkilerin normal-
leşmesinin ardından İsrail Dışişleri Ba-
kanı Yair Lapid, Fas’a ilk ziyaretini

gerçekleştirdi. Lapid dün Fas’ın Kazablanka şehrin-
deki Beyt El Sinagogu ziyaretinin ardından basın top-
lantısı düzenledi.Lapid, “Önümüzdeki iki ay içinde iki
ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek ve
Fas ve İsrail’de büyükelçilikler açmak için Fas Dışiş-
leri Bakanı Nasser Bourita ile anlaştım” dedi.

İsrail için bir ilk

Fas’ın etkin bir rol oynamasını sağlayan diplomatik
ve siyasi yeteneklere, ilişkilere ve bağlara sahip ol-
duğunu vurgulayan Lapid, “Elbette, (Filistinlilerle ça-

tışma konusunda) görüşleri
birleştirmek istediğimizde,
Fas’ın tarih boyunca ayırt ettiği
bilgelik ve deneyim sayesinde
bunun için Fas dışişleri baka-
nına gideceğiz” dedi. Lapid, iki
ülke arasındaki ilişkilerin yeni-
den başlamasının ardından Ra-
bat’ı ziyaret eden ilk İsrail
Dışişleri Bakanı oldu.

Türkiye yüksek
riskli ülke!

Türkiye'de son dönemde artış gösteren corona virüs
vakalarıyla ilgili Almanya'dan yeni bir adım geldi.
Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek
riskli ülke ilan etti, aşı yaptırmayanlara en az beş
günlük karantina zorunluluğu getirdi

Almanya, artış gösteren corona virüs va-
kaları nedeniyle, Türkiye’yi ‘yüksek riskli
ülkeler’ arasına aldı. FUNKE medya gru-

bunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan
habere göre; ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam da yük-
sek riskli bölgeler arasına alındı. Lizbon ve Algarve
kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge
olmaktan çıkarıldı. 

Salı günü başlıyor 

Habere göre değişikliklerin haftasonu Pazar günü dev-
reye alınması beklenirken, Türk vatandaşları için ise
önüzümüdeki hafta Salı gecesi yürürlüğe konulacak.
Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da
COVID-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse
on gün karantinaya alınacaklar. Testlerin negatif çık-
ması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.

guclendı?
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Müzik festivali için geri sayım başladı
isTanBul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından,
Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstan-
bul Müzik Festivali, 18 Ağustos’ta
başlıyor. Müzikseverlerin özlemle bekle-
diği festival bu yıl, Vivaldi’den Stra-
vinsky’e, Händel’den Vasks’a birçok
önemli bestecinin eserlerini Başka Bir
Dünya Mümkün temasıyla sahneye 
taşıyor.

20 konser düzenleniyor

30 günde 14 farklı mekânda 20 konsere
ev sahipliği yapacak festival, Tekfen Fi-

larmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Fi-
larmoni Orkestrası, Accademia Bizan-
tina, Festival Orkestrası, Modigliani ve
casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra
Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Anna
Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande
Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy,
Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dör-
düncü gibi birçok yıldız ismi ağırlayacak.

Açılış Filarmoni Orkestası’ndan

49. İstanbul Müzik Festivali, 2019-2022
Festival Açılış Konseri Orkestrası olan
Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlaya-
cak. 18 Ağustos’ta saat 20.00’de, Har-

biye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyat-
rosu’nda gerçekleşecek konserde, şef
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen
Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist
Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. Fazıl
Say ise, 19 Ağustos’ta saat 20.00’de Har-
biye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyat-
rosu’nda, bir dünya bir de Türkiye
prömiyeri ile festivale konuk olacak.

16 Eylül’e kadar sürecek

Tarihinde ilk kez, programındaki tüm
konserleri açık hava mekânlarda gerçek-
leştirilecek festival, Harbiye Cemil To-
puzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp

Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum
Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik
Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M.
Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstan-
bul at the Bosphorus ve Saint Benoît
Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi ön-
lemleriyle izleyiciyle buluşacak.16 Eylül’e
kadar sürecek festival kapsamında Habi-
tat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fener-
bahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda
düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konser
ve etkinlikleri ise tüm İstanbullulara açık.
Konserlerden önce farklı alanlardan
isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşi-
leri bu yıl da devam ediyor.

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya konseriyle başlayacak festival, ilk haftasında Fazıl
Say, Friedemann Eichhorn, casalQuartet, Alexander Rudin, İris Şentürker ve Efdal Altun gibi isimleri
ağırlayacak. Festival tarihinde ilk kez, tüm konserler açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek
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T ürkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin ya-

şandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tara-
fından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye

edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minya-
türlü baston açık arttırmayla satılıyor. Atatürk'ün
tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Key-
kavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer aldığı bas-
tonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Müzayedenin en önemli parçası

Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş, "Müza-
yedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Ata-
türk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında
Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde
hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal
özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tara-
fından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.

Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak

Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Müzaye-
demizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif
usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış ol-
duğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gereki-
yor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek
gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluş-

turulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na
bağışlanacak."

15 Ağustos’da online 

Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de
online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayede-
miz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonla-
rında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına
ait eserleri beğeniye sunacağız" diye konuştu.

Müzayede  bulunan eserler

Müzayedenin öne çıkan diğer eserler arasında; Sul-
tan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sü-
meni, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Kristal Kadeh
Takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yıldız kahve
takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın inisiyalli ta-
bağı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın porselen yemek
takımı, Sultan 2. Mahmud Han'ın tasvir-i hüma-
yunu, Sultan 1. Osman Han'ın tasvir-i hümayunu,
Sultan Vahdettin Han mineli gümüş kutu, Esma
Sultan'ın ormolu mücevher kutusu, Hatice Sultan'ın
tuğralı gümüş tacı, Haremi hümayun kalfası Saa-
detlü Nazlıser Kalfa'nın abdest ibriği, Mehmet Ziya
Paşa'nın gümüş zarf takımı ve Yunan kralı 2. Kons-
tantin'in billur içki takımı yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'e 
ait olduğu belirtilen minyatürlü 
baston açık arttırmaya çıkıyor. 

Atatürk'e 1932 yılında Şah Rıza 
Pehlevi tarafından hediye edildiği 

belirtilen bastonun geliri Türk 
Eğitim Vakfı'na 
bağışlanacak

AtAturk’un bAstonu
MuzAyedeye 

cıkıyor

Mesjopola’dan
yeni şarkı: ‘Gel’ 

Geçen aylarda ‘Ölüyorum’ ve ‘Unuttum Seni’ adlı parçalarıyla müzik piyasasına 
giriş yapan iş adamı Mustafa Palabıyık, müzik sektöründeki ismiyle Mesjopala, yeni 

eserinin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. ‘Gel’ ismi ile tüm dijital platformlarda yer 
alacak olan parçanın aranjörlüğünü Ekrem Düzgünoğlu üstlendi

Türküye, özgün müziğe ve bir
enstrüman olarak bağlamaya aşık
olduğunu ifade eden Mesjopala,

BPM Müzik şirketine ortak olduktan sonra
hem kendi eserleri hem de yetenekli genç sa-
natçılar için çalışmalar yaptığını ifade etti.
Şarkıcı ilk olarak ‘Unuttum Seni’ adlı parçayı
seslendirdi. İkinci olarak ise, sözü kendisine
ait olan ve ‘duygularımın, yaşanmışlığın,
duygusallığımın yansıması’ olarak ifade ettiği
‘Ölüyorum’ adlı parçasını çıkarttı. Mesjo-
pala, bu parçanın Avrupa ve Türkiye’de bek-
lenenin üzerinde ilgi görmesi üzerine zaman
kaybetmeden üçüncü şarkı için kolları sıvadı-
ğını belirtti.

Listelerde üst
sıralarda 

Mesjopala, parçası olan
‘Ölüyorum’ ile hem Av-
rupa’da yaşayanlar hem
de Türkiye’de kendisini
takip edenler tarafından
beğenildiğini kaydetti.
Şarkının televizyon ve
müzik kanallarında
4’üncü sıraya kadar yük-
seldiği belirtildi. Bu du-
rumun 3’üncü şarkının
yapılması için daha fazla
heyecan verdiğini belir-
ten mesjopala, “Gel adlı
eserimin çok daha ha-
rika olduğunu ve daha
fazla beğeni alacağını
umuyorum” diye ko-

nuştu.  Mesjopala yaptığı açıklamada mü-
ziğe başlamasıyla ilgili olarak “Çocukluğum-
dan beri kendi kendime sözler yazar, şarkılar
söylerim. Bu hayalimi gerçekleştirmek için
dostum Mehmet Yılmaz ve Ekrem Düzgü-
noğlu’nun birlikte olduğu BPM Müzik’e
ortak oldum ve şirketi birlikte büyütmeye
karar verdik. Tek başıma olduğumda sürekli
mırıldanan şarkı söyleyen bir insandım ve
kendim içinde şarkılar oluşturmaya karar
verdim” ifadelerini kullandı.

Şarkılarım kişiliğimin yansıması

Mesjopala mizacı ve yapısıyla ilgili olarak ise
“Yapı ve mizaç olarak ciddi bir duruşum var,
bu belki de iş adamı kimliğimden dolayıdır.

Ancak yakın çevrem ve dostlarım beni çok iyi
tanır ve her zaman çok iyi kalpli olduğumu
söyler. Şarkılara ve sözlere; yapımın, mizacı-
mın ve düşünce yapımın her özelliğimin et-
kisi olduğunu düşünüyorum. Şarkılarım bir
anlamda kişiliğimin yansıması niteliğinde di-
yebiliriz. Tüm şarkılarımın ve yaşantımın, iş
kimliğimin bir yansıması olarak bir kitap yaz-
mak isteseydim, sanırım ismini de ‘Hayalle-
rim, Prensiplerim, İdeallerim’ koyardım”
dedi.

Gurbet hissi etkili

Mesjopala yeni çıkacak olan şarkısı için ise
“İçimden geldiği gibi, üzerinde ciddi an-
lamda çalıştığımız, sözleri dostum Mehmet

Yılmaz’a ait olan bir
şarkı” şeklinde konuştu.
Şarkılarını özellikle sessiz,
sakin ve tek başına olduğu
ortamlarda içinden geldiği
gibi ortaya çıkardığını be-
lirten mesjopala, Alman-
ya’da yaşanan gurbet
hissinin de her zaman et-
kili olduğunu aktardı.
Seyahatlerimin müziğe
etkisi var
Memleketi olan Gazian-
tep’e de sürekli gidip geldi-
ğini belirten mesjopala,
gezdiği sayısız yerin ve
Türkiye’nin eşsiz güzellik-
lerinin de şarkı ve bestele-
rinde etkili bir unsur
olduğunu ifade etti.

1650 yıllık
mutfak 
aletleri
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki 
7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde 
devam eden kazılarda, agora 
yanındaki konutlarda, pişmiş topraktan yapılmış 
Geç Roma dönemine ait 1650 yıllık yemek pişirme ızgarası, 
et pişirme kabı, tava ve tencere bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr.
Nurettin Arslan, "Bu örnekler, o dönemdeki insanların gündelik yaşam
tarzına uygun enemli bir buluntu grubu" dedi

BaşTa Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencile-
rinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en
güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos

Ören Yeri'ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nu-
rettin Arslan başkanlığında, 15 kişilik kazı ekibiyle sürüyor.

Binlerce yıl öncesine ait

Bu yılki kazılarda Agora yanındaki konutlarda yapılan çalışma-
larda, Geç Roma dönemine ait 1650 yıllık pişmiş topraktan ya-
pılmış ızgara, et pişirme kabı, tava ve tencere bulundu. Kentin
güneybatısındaki Biber deresi mevkisinde yapılan incelemede Alt
ve Orta Paleolitik dönemlere ait yaklaşık 300 bin yıllık olduğu
tahmin edilen kesici, sıyırıcı ve vurma gibi farklı taş aletler bu-
lundu. Bu taş aletler ile bölgede binlerce yıl öncesinde yaşamın
izlerine rastlandı.

Değişik buluntular çıkıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, Assos'ta kazıların 12 ay
süreyle kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Bu yıl ören ye-
rinde 2 noktaya odaklandıklarını anlatan Prof. Dr. Arslan, "Bun-
lardan bir tanesi antik çağlardaki Gymnasium, başka bir
ifadeyle lise diyebileceğimiz bir yapı. Yapı oldukça büyük bir
alanı kaplamakta. Bu yapının sarnıç dediğimiz suların depolan-
dığı küçük bir alanında kazı çalışmalarına devam ediyor" dedi.Bu
yılki kazılarda değişik buluntuların da ortaya çıktığını belirten
Prof. Dr. Nurettin Arslan, şunları söyledi: "Agora’da yaptığımız
kazılar sırasında bir eve ait bir çöplük alanına rastladık. O dö-
nemde kullanılan ve kırılan her türlü kap kacaklar da bu alana
atılıyor. O dönemki yaşantısında insanlar yemekleri haşlama ya
da ızgara olarak yediği için bu örnekler de bize o dönem insanla-
rın gündelik yaşam tarzı ve mutfaktaki ne tür yemek pişirdiklerini
ve hangi araç gereçleri kullandığını göstermesi açısından önemli
bir buluntu grubu."

Instagram
için kitap çıktı
Türkiye’nin en çok satan
sosyal medya kitaplarının ya-
zarı Oğuzhan Saruhan’ın
“Instagram Girişimciliği”
adlı üçüncü kitabı raflardaki
yerini aldı. Kitap satış verile-
rine göre Türkiye’nin en çok
satan sosyal medya kitapları-
nın yazarı unvanına sahip
gazeteci ve yazar Oğuzhan
Saruhan, hem kişisel girişi-
mini büyütmek hem de ulu-
sal markaları çok daha büyük
kitlelere ulaştırmak isteyen-
lere yol gösterdiği “Instag-
ram Girişimciliği” adlı
kitabıyla okuyucularına yeni-
den merhaba diyor.Instag-
ram’da A’dan Z’ye etkili bir
performans göstermek iste-
yen herkesin kullanabileceği
bir el kitabı yazma hedefi ile
yola çıkan Oğuzhan Saru-
han; Instagram için etkili içe-
rik oluşturmak için taktikler,
Instagram algoritması nedir
ve algoritmanın sevdiği içe-
rikler nasıl üretilir, Instagram
performansını gelire çevire-
cek taktikler, içerik üretirken
kullanılabilecek pratik araç-
lar, Instagram’da performans
analizi ve deneyim tasarımı
gibi konularda detayları oku-
yucuya sunuyor.



S ilivri’de bu sene 59. kez yapılacak
olan yoğurt festivali kapsamında son
gününde yapılacak olan Kavaklı Ye-

nice Mehmet Yağılı güreşleri için bir araya
gelen Başpehlivanlar, Silivrili güreş severleri
müsabakalara davet etti. Başpehlivanlıkta
güreş yapmış 24 tane başpehlivan bu orga-

nizasyonda kol bağlayacak. Konuya ilişkin
konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz “Yoğurt festevali kapsamında yapaca-
ğımız bu güreşlerimiz için bir araya geldik.
Önemli bir gün olan 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı olduğu gün bu organizasyonu gerçek-
leştireceğiz. Bu önemli günde yağlı
güreşlere damga vuran güreşçilerle burada
bir araya geldik. Silivri'de başlatılan bu

güreş organizasyonunu da devam ettirece-
ğiz. Kavaklı Yenice Mehmet Güreşlerini
başlatan Kavakla eski Belediye Başkanı
Merhum Hasan Geyiktepe’ye minnettarız
ve bu geleneği en iyi organizasyonunu da
yapacağız” dedi.

Başpehlivanlardan davet

30 Ağustos tarihinde yapılacak olan Kavaklı

Yenice Mehmet Yağlı güreşleri organizasyo-
nunda kol bağlayacak olan Kırkpınar’ın en
son şampiyona Ali Gürbüz, Başpehlivanlar-
dan Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Sermet
Bulut, Silivri'de yapılacak olan yağlı güreş-
lere, güreş severleri davet etti. Türkiye’deki
yağlı güreşlere damgasını vuran başpehli-
vanlar, “Güreş dili ile çatırdı kopacak” diye-
rek birbirlerine de meydan okudu.

HAKAN SONGUR
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Silivri’nin 59. Yoğurt Festivali kapsamında 16'ıncısı düzenlenecek olan Kavaklı Yenice Mehmet Yağlı
Güreşleri bilgilendirme toplantısı Silivri Belediyesi Kalepark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi

30 AGusTos’TA 
CATırTı KopACAK
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Toplantının ev sahipliğini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaparken toplantıda, Kavaklı'da 30 Ağustos'ta kol bağlayacak olan Kırkpınar Güreşi 
Başpehlivanı Ali Gürbüz, başpehlivanlardan Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Sermet Bulut da yer aldı

Burada kalıcı
olmak istiyoruz

Adana 
Demirspor 

Teknik Direktörü
Samet Aybaba,

her maçı 
kazanmak için

oynayacaklarını
belirterek, Süper

Lig'de kalıcı
olmayı

hedeflediklerini
söyledi

Samet aybaba, düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de trans-
fer yapmanın kolay olmadığını ifade etti. transferlerde sorunlarla
karşılaşıldığını aktaran aybaba, şunları ifade etti: "İstediğimiz oyun-
cuların büyük bir bölümünü başkanımız, fedakarlık yaparak trans-
ferlerini gerçekleştirdi. İyi oyunculardan kurulu bir takım olma
konusunda bayağı mesafe katettik. Geçen yıldan elimizde 12
oyuncu kaldı. Bu oyunculardan 3'ünün Süper Lig tecrübesi var. Yeni
katılan oyuncularımız var. 10 transfer yaptık, iyi bir takım olduk ama
iki üç mevkide eksiğimiz var. Oraları doldurmak istiyoruz. 3 yerli
oyuncu oynatma kuralı var. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. alt-
yapıya yönelik çalışma yapıyoruz. altyapıdan iki arkadaşımızı a ta-
kıma aldık. Kalite ne kadar artarsa, içeri girenin de kalitesi artar. Bu
oyuncularımızın ve altyapı oyuncularımızın şansı arttı. artık onlarla
diyalogu çok daha farklı kuracağız. takımdaşlık duygusuyla ilgili ça-
lışıyoruz. Gittikçe iyi bir takım olmaya başladık. Beşiktaş hazırlık
maçında da küçük küçük yansımalar oldu. Lig başlıyor, burada daha
geniş bir şekilde göreceğiz."

Elimizden geleni yapacağız

Ligde kalıcı bir takım olma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan ay-
baba sözlerini şöyle sürdürdü:"Bazı oyuncularımız bizim için çok
büyük şans, bazı oyunculara da adana Demirspor inanılmaz büyük
bir şans. Bazı oyuncular adana Demirspor şansını çok iyi kullana-
cak. Bundan uzaklaşmayalım. Oyuncu buraya gelebilir sorunları
olabilir. Yıllardır sorunlar içinde bir sürü şey yaşamış olabilir.
Önemli olan saha içi katkısı, saha dışındaki diyalogu. Burayı doğru
yönetim bu oyunculardan saha içinde yeterli verimi almayı planlıyo-

ruz, düşünüyoruz. İnşallah düşündüklerimizi başarabiliriz."

Balotelli ayrıntısı

aybaba, mario Balotelli'nin Beşiktaş hazırlık maçında oyundan alındık-
tan sonra yaşadığı tartışmayla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Balotel-
li'yle durumumuz iyi, herhangi bir sorun yok. Bazı şeyleri
görmemezlikten geliyoruz. Burada önemli olan takımdaşlıktır. Hep bun-
ları söylüyorum. Herkes birbirine sarılınca her şey iyi gidiyor. Balotelli,
İtalya 2. Ligi'nden geldi. Son 5 yıl performansı çok düşük ama büyük
bir marka. Onun adana Demirspor'a ihtiyacı var. O bunu iyi kullanırsa
hem o, hem biz mutlu oluruz. Biz onu doğru yönetmeye çalışıyoruz.
Bazı ufak tefek şeyleri takım içindeki oyuncularla konuşarak hallet-
meye çalışıyoruz. Öyle büyük bir saygısızlığı yok, takıma da yok. Genç
oyunculara karşı sempatisi var, onlarla sorunu yok. takıma katkılı
olursa herkes sahiplenir. Ortaya iyi bir takım, iyi bir oyuncu çıkar."

Fenerbahçe'yi yenmek isteriz

Ligin ilk maçında karşılaşacakları Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncular-
dan kurulu bir takım olduğunu anımsatan deneyimli teknik adam,
şöyle konuştu: "Yeni hocaları var, yeni bir sistem deniyorlar. Biz de ba-
kıyoruz ne yapıyorlar diye. Biz de ona göre plan yapıyoruz. Bizim takım
hazırlık maçlarında çok iyi oynadı. eksiklerimiz var bazı mevkilerde.
mevcut kadromuzdaki oyuncuların hepsinin performansı arttı. Hiç sa-
katlık yaşamadık, doğru çalıştık. Yardımcı arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. Fenerbahçe maçını kazanmaya çıkacağız. Her maçı kazanmak
için oynayacağız. Bizim takımızın karakteri böyle olacak ama futbolun
içinde bir sürü şey var. Oyun nereye gider bilmem tabii ki."

Trabzonspor’a
karşı kazanmak

isTiyoruz
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni
Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem
Büyük, ligin ilk haftasında konuk edecekleri
Trabzonspor karşısında taraftarın desteğiyle
iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi

SÜPER Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pa-
zartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk
edecek Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına teknik
direktör İrfan Buz yönetiminde Nurettin Soy-
kan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam
etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başla-
yan antrenman taktik çalışmalarla sürdü. An-
trenman başlamadan önce gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un
kaptanı Adem Büyük, iyi bir hazırlık dönemi
geçirdiklerini ve ilk lig maçını Trabzonspor ile
oynayacaklarını belirterek, "Elimizdeki kad-
royla en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon
başı kampları zordur, bizimki çok yoğun tem-
poda ve ağır geçti. Sakatlanan arkadaşlarımız
oldu. Yetişmeyen transferlerimiz vardı. Gelen
genç arkadaşlarımız var, özverili şekilde çalış-
tık. Lige iyi bir başlangıç yaparız diye düşünü-
yorum. Ufak bir sakatlığım vardı, hoca risk
istemediği için bazı karşılaşmalarda oynama-
dım. Şu an iyiyim, Trabzon karşılaşmasına
kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. An-
trenmanlara devam ediyorum, sıkıntı yok"
dedi.

Herkes elini taşın altında sokmalı

Büyük, takımın başarısına öncelik verdiklerini,
geçen sezon 17 gol attığını kaydederek,
"Geçen sezon takımın durumu parlak değildi,
iyi oynadığımız maçları kazanabilseydik, belki
farklı olabilirdi. Her futbolcu gol atmak ister
ama takımın başarısı önemli. O sıkıntıları bir
daha yaşamayalım. Herkesin taşın altına elini
sokması gerekiyor" diye konuştu.

Gurbetçi futbolcu 
yerinde 
kalacak
Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de
forma giyen Türk futbolcu Hikmet 
Çiftçi'yi Türkiye ve Almanya Bundesliga
2'den birçok kulüp kadrosuna katmak istese
de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu
kulüpte kalmaya karar verdi
ALMANYA doğumlu Türk asıllı
Hikmet Çiftçi, Türkiye ve Alman-
ya'da birçok kulübün transfer liste-
sinde. Forvet arkası, ön libero ve 8
numarada oynayabilen ve Al-
manya 3'üncü Lig ekibi Kaisers-
lautern ile sözleşmesi önümüzdeki
yıl sona erecek olan Hikmet Çift-
çi'yi özellikle TFF 1'inci Lig kulüp-
leri yakından takip ediyor. Bu
sezon şampiyonluğa oynamak is-
teyen Kaiserslautern ise oyuncu-
nun transferine sıcak
bakmıyor. Çiftçi'yi
bonservissiz kaybet-
mek istemeyen kulü-
bün, sezon içerisinde
Çiftçi ile sözleşme
yenileme için masaya
oturması bekleniyor.
Bu sezonki şampi-
yonluk için takıma
katkı sağlamak iste-
diğini belirten 23 ya-
şındaki futbolcu,
teknik ekiple de gö-
rüşerek takım için
her zaman hazır ol-
duğunu söyledi. U17
Milli Takımı'na kadar
Almanya'da görev
yapan Çiftçi,
U19'dan sonra Türk
Milli Takımı'nı tercih

etti. Futbola Köln altyapısında
başlayan 23 yaşındaki futbolcu,
orta sahada gösterdiği performan-
sla Almanya alt yaş milli takımla-
rında boy gösterdi. Bundesliga
2'de Erzgebirge Aue forması giyen
Çiftçi, istediği fırsatı yakalama-
yınca 3'üncü Lig ekiplerinden Kai-
serslautern'e gitti.
Kaiserslautern'de 40 maça çıkan
genç futbolcu; 1 gol, 2 asistlik per-
formans gösterdi. 

Kaleci
takviyesi
tamam
TFF 3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta
yeni sezon öncesi transfer hareka-
tını sürdüren Fethiyespor, Bayburt
Özel İdarespor'dan kaleci Enes
Fidayeo ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş altyapısında yetişen 24
yaşındaki file bekçisi, kariyerinde
daha önce Çanakkale Dardanels-
por ve Ümraniyespor formalarını
da terletti. Enes, geçen sezon Bay-
burt'ta 12 maça çıktı.
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Cami avlusunda aşı oldular

Aşılama çalışmalarını yerinde takip
eden Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler
Belediyesi, İlçe kaymakamlığı ve İlçe
Sağlık Müdürlüğü ile beraber Yeni-
bosna Merkez Camii’nde aşılama
kampanyası yapıyoruz. Vatandaşları-
mızı burada aşı olmaya bekliyoruz.
Burada istedikleri aşıyı olabilirler. 65

yaş üstünde aşı oranımız çok yüksek.
Ancak gençlerde bu oran azalıyor.
Özellikle 20 ila 40 yaş arasını aşı ol-
maya davet ediyoruz. Gelişmiş ülke-
lerde yapılan çalışmalar aşıların
doğru olduğunu gösteriyor. Gelişme-
miş ülkelerde aşı olmadığı için ölüm
oranları daha fazla oluyor. Aşı olma-
yan insanların koronavirüsten dolayı

yoğun bakıma girerlerse ölme ihti-
malleri çok yüksek. İyileşenlerinde 10
yıl boyunca yüzde 50 rahatsız olarak
yaşayacaklar. Lütfen aşı olun" dedi.
Yan etkisi olsa doktorlar 
aşı olmaz

Aşı olmaya gelen 32 yaşındaki
Tuğba Kızılyar, “Aşıyı zorunluluktan
değil, sağlık için yaptırıyorum. Bion-
tech aşısı olmayı tercih ettim. Aşı için
gerekli zorunlulukların gelmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Aşının yan
etkisi olsaydı doktorlar yaptırmazdı"
dedi. Biontech aşısı olan 61 yaşın-
daki Kıymet Akarsu, “İlk aşımı
oldum. Sağlığımız için herkesin aşı
olması gerekiyor. Sağlığımız her şey-
den daha önemli" ifadelerini kul-
landı. 17 Ağustos salı günü de
Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki 
Kuleli Parkı içerisinde 16.00 - 23.00 
saatleri arasında aşı istasyonu kuru-
lacak ve randevusuz olarak parka
gelen vatandaşların aşılaması 
yapılacak. DHA

N aif Alibeyoğlu,
Mert’e ‘Bir Kars
Sevdalısı’ kitabı-

nın hazırlık ve basım
sürecini anlattı. Yıllarca
kamu görevi yaptığı
için geçmişte yaşanan-
ların unutulmaması

adına böyle bir yola girdiğini ifade
eden Alibeyoğlu, “Geçmişte kamu
görevi yapmış herkesin hesap ver-
mesi gerektiğine inanıyorum. Yani
öyle çekip gitmek yok.  Onun için
bir hikayesi olanların -ki herkesin
herkesin bir hikayesi vardır- mut-
laka ailesine, dostlarına, hemşeri-
lene geçmişin hesabını vermesi,
geçmişle yüzleşmesi gerektiği dü-
şüncesiyle böyle bir kitap ortaya
çıktı. Bilim Sanat Yayınlarının Sa-
hibi, Sevgili arkadaşım  Memmet
Mesut arkadaşımızla bir yola çık-
tık. 347 sayafaya sığdırabildiğimiz
kitabımızda onbinlerce fotoğraf
arasından çok az fotoğraf serpişti-
rebildik. Aykut matbaacılığın  sa-
hibi, değerli Panaklı hemşerimiz
Aykut Kaya 2000 adet kitap bası-
mını ücretsiz olarak sağlayacakla-
rını ifade etti. Bu jest beni gerçekten
mutlu etti” dedi.

Ticari bir amaç yok

Alibeyoğlu, kitabın ücret karşılığı

satılmayacağını özellikle belirterek
içeriği hakkında bilgiler de verdi.
Alibeyoğlu, “Kitap çok güzel
yankı uyandırdı fakat benim üzül-
düğüm bir şey var. Sanki kitabın
ticari bir gelir elde etmek için ya-
yımlandığını düşünenler var. As-
lında sadece imzalanarak
dostlarımıza, yakınlarımıza ver-
mek suretiyle çıkan bir kitap. As-
lında  yokluklar içinde
imkansızlar içinde bir şehrin kül-
lerinden nasıl doğduğunu, sınır
kenti olup sınır ticaretinden yarar-
lamayan, 1970-1980’li yıllarda
beyin ve sermaye göçü veren böy-
lesi bir kenti de anlatmaya çalış-
tım” ifadelerini kullandı.

Kültür sanat şehrin
vazgeçilmezleridir

Kültür ve sanatın bir şehrin vaz-
geçilmeleri arasında olduğunu
anlatan Alibeyoğlu, “Ulusal ve
uluslar arası kaynaklar bularak,
hemşerilerimizden on yıl boyunca
su parası bile almadan, kendi im-
kanlarımızla bir şehrin  kaderini
kendi ölçümüzde değiştirmeye ça-
lıştık. Bu konuda mütavazi ol-
maya gerek yok. Şehri uluslar
arası bir seviyeye taşadık. Yaptığı-
mız uluslararası kültür festivalle-
riyle, kentte olmayan alt yapıları,

çocuk parklarıyla sinema – tiyatro
alanlarıyla küllerinden yeniden bir
şehir doğmasına katkı sağladık.
En çok önem verdiğim şey ise bir
şehrin olmazsa olmazı kültür
sanat. Kültür sanat şehirlerin vaz-
geçilmezleridir” diye konuştu.

Politika ve siyaset 
ayrı şeyler

Siyaset ve politika arasındaki ay-
rıma da dikkat çeken deneyimli
belediye başkanı, “Son olarak bu
şekilde Kars’a bir sınıf atlamaya
çalıştık. Sonrasında demokrasinin
gereğidir seçilemedik ama saygı
duymak lazım. Ondan sonra bir-
kaç deneyimlerimiz oldu. Siyaset
hayatın kendisidir. Yaşam tarzıdır.
Politika-siyaset ayrı şeylerdir. Si-
yaset, oturmamızdan, kalkma-
mızdan, Dünya’ya bakış
açımızdan, olayları yorumlama-
mızdan tutun da siyaset hayatın
kendisidir. Politik anlamda şu-
anda hayatımızda bir şey yok.
Sosyal demokrat, demokrasiye
inanan, inanç- düşünce  ve teşeb-
büs hüvviyetinin insanların özüm-
seyerek yaşayabilecekleri bir ülke
yaratılması adına herkesin taşın
altına elini koyması gerektiği dü-
şüncesindeyim” açıklamalarında
bulundu.

ZEHRA ÇELİK

HABER

10 yıl boyunca Kars'ta belediye
başkanlığı görevini üstlenen
Naif Alibeyoğlu, yeni kitabı 
Bir Kars Sevdalısı üzerine, 
Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi 
Mehmet Mert'e bilgiler verdi.

Büyük bir keyifle okuyacağım
Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert de
gelecek kuşaklara bir eser bırakmanın her şeyden
önemli olduğunu ifade ederek “Hepimiz bu dünya-
dan göçüp gideceğiz. Arkamızda bıraktığımız eser-
ler, yaptıklarımız, düşüncelerimiz sonsuza kadar
yaşayacak” dedi. Mert, Başkan Alibeyoğlu’na hem
ziyaretleri için teşekkür etti hem de kitabı için hayırlı
olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: “Siyasi ve
hayat tecrübenizin çok olduğu tartışılmaz. 347 say-
falık bu kitap aslında zor dönemlerde belediyeciliği
de anlatıyor. İçine baktığımda Süleyman Demi-
rel’den Erdal İnönü’ye, Tarık Akın’a kadar Kars’a
gelmiş isimlerle fotoğraflar görüyorum. Keyifle
okuyacağımve izlenimlerimi paylaşacağım. Hayata
bir eser bırakmak çok önemli. Bizler fani dünyadan

göçüp gideceğiz ama eserlerimiz, yaptıklarımız
sonsuza kadar kalıcak. Matbacı arkadaşımızın dav-
ranışı beni çok etkiledi. Bunu da bilmenizi isterim.
Ziyaretiniz için, genç kuşaklara karsa siyasilere, ge-
leceğe, gençlere, çocuklara böyle bir eser bıraktığı-
nız için çok teşekkür ederim.”

Bahçelievler’de Yenibosna Merkez Camii’nde cuma namazı öncesi seyyar aşı istasyonu
kuruldu. Bahçelievler Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordi-
nasyonunda gerçekleşen kampanyada vatandaşlar randevu almadan aşı olabildiler

kızılay vatandaşın yanında
Batı Karadeniz’de meydana
gelen sel felaketinin ardından Kı-
zılay, Sinop, Bartın ve Kastamo-
nu’da 436 afet uzmanı ve
gönüllüsü ile yardım çalışmala-
rını sürdürüyor. Selden etkilenen
vatandaşlara gün boyunca su,
sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı
yapan Kızılay,  psikososyal des-
tek çalışmalarını da başlattı

Gecmısle yuzlesmek
ıcın bu kıtabı okuyun
1999-2009 yılları arasında Kars’ta belediye başkanı olarak görev yapan ve özellikle kül-
tür-sanata verdiği önemle dikkat çeken Naif Alibeyoğlu’nun ‘Bir Kars Sevdalısı’ kitabı çıktı.
Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Mert’i ziyaret ederek yeni kitabını anlatan Alibe-
yoğlu “Ticari bir kaygımız olmadan çıkan bu kitap geçmişle yüzleşmemizi sağlıyor. Herke-
sin mutlaka bir hikayesi vardır. Unutulmaması adına her insan hikayesini anlatmalı”dedi
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Hoşgeldin
şampiyon

Yiğido, tarih yazmayı sürdürüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 ki-
loda finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup
ederek altın madalya kazanan Trabzonspor’un
sporcusu Busenaz Sürmeneli, memleketi Trab-
zon’da coşkuyla karşılandı. Saat 12.45 sırala-
rında Trabzon'a gelen Busenaz Sürmeneli’yi
Trabzon Havalimanı’nda Ortahisar Belediye
Başkanı Ahmet Metin Genç, siyasi partilerin
vekil ve temsilcileri, Trabzon Gençlik ve Spor İl
Müdürü Birdal Öztürk, bordo mavili kulübün
genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzon
boks camiasından birçok ismin yanı sıra ailesi
ve vatandaşlar karşıladı.
Sözümü tuttum

Havalimanında mehter marşı ve horon ekibi-
nin oyunları eşliğinde karşılanan Busenaz Sür-
meneli ile antrenörü Cahit Süme, duygu dolu
anlar yaşadı. Busenaz Sürmeneli, burada yap-
tığı açıklamada, “Daha önce ‘Olimpiyat şeh-
rine olimpiyat madalyası getireceğim’ diye bir
söz vermiştim. Sözümü tuttum ve madalyayı
getirdim. Bu şehir bunu hak ediyordu. Buranın
öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzonuma,
Trabzonsporuma armağan olsun. Çok mutlu-
yum, çok gururluyum. Gerçekten bu madal-
yada emek var, gözyaşı var, her şey var. Bu
madalya ‘Türk kadını yapamaz’ diyen herkese
gelsin. Trabzonsporu-
muza armağan olsun.
İnşallah buraya daha
güzel madalyalarla gel-
mek nasip olur. Ger-
çekten çok mutluyum.
İnsanları burada gö-
rünce ‘iyi ki aç, susuz
kalmışım, bu madal-
yayı buraya getirmişim’
diyorum” dedi.

UEFAAvrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu
rövanş maçında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsil-
cisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele-
nin 90 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle
sonuçlanınca uzatmalara gidilen maçta Felix'in attığı
golle 1-1'lik eşitliği sağlayan Sivasspor, ilk maçı 2-1 ka-
zanmanın avantajıyla turu geçti. Kırmızı-Beyazlılar
play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla
eşleşti.  Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın

bekledikleri gibi zor geçtiğini belirten Çalımbay, "Güzel
bir galibiyet aldık. Taraftarımızın desteği de muhte-
şemdi. Onların desteği, futbolcuların mücadelesiyle bir-
leşince güzel bir galibiyet oldu, taraftarımıza armağan
ediyoruz. Önümüze bakacağız. Lig maçımız var. İyi
başlamamız gerekiyor. Şimdi oynadığımız Batumi ta-
kımı kadar biz lige hazır değiliz. Biz yeteri kadar hazırlık
maçı da yapmadık. Batumi 22 maç oynadı. Belki biraz
sıkıntı yaşayabiliriz ama sakatlarımız dönerse lige de iyi
bir şekilde başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi 3’üncü turda 3-3’ün rö-
vanşında deplasmanda Molde FK’yı 1-1 biten
maçta penaltı atışları sonrası eleyerek adını play-
offa yazdıran Trabzonspor’da büyük sevinç ya-
şandı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından
yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini
paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda
İtalya Serie A’nın güçlü takımlarından Roma ile
karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor.
Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı
paylaşımda Molde FK’nın sosyal medya hesabını
etiketleyerek, ‘Harika bir dövüştü, her şey için te-
şekkürler’ ifadelerine yer verirken, bir sonraki ra-
kibi Roma için de, ‘Biz geliyoruz Roma’ mesajını
gönderdi. Bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma
sonrası Norveç’te hep birlikte sevinç pozu verdi.
Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Ro-
ma’ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.
Berat sevinci paylaştı

Trabzonspor’da karşılaşmanın ardından Berat
Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
“Uzun bir yolculuğun ilk dönemecini kazasız ge-
çirdik. Zor oldu ancak istediğimizi almasını bil-

dik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ülke
puanımız adına da önemli olan bu gece, destek
mesajlarıyla yanımızda olan herkese yürekten te-
şekkür ediyorum” derken, Abdulkadir Parmak
ise, “Öncelikle tur atladığımız için çok mutluyuz.
Sezona başlamak açısından çok önemli maç-
lardı. Çok şükür alnımızın akıyla buradan dönü-
yoruz. Bugün bu şanlı formayla 100’üncü
maçıma çıktım. Benim için onur ve gurur veri-
ciydi. Çok güzel günlerimiz de oldu. Bir profes-
yonel futbolcu olarak geçen sene yapmış
olduğum hatadan dolayı çok pişman ve üzgün
olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Ama
yaptığım hatadan ders çıkardım ve bir daha asla
böyle bir hata yapmayacağım. Doğup büyüdü-
ğüm şehir olan Trabzon ve Trabzonsporumuza
layık bir futbolcu, profesyonel olacağım. Tüm
Trabzonspor camiasını ve taraftarımızı asla mah-

cup etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı yoğun geçecek

Bu arada 12 Ağustos’ta deplasmanda Molde
FK ile karşılaşan ve 5 saatlik yolculuğun ardın-
dan ülkeye dönüş yapacak olan Trabzonspor, 18
günlük periyotta yoğun bir fikstürden geçecek.
Molde FK maçı sonrası Süper Lig’in ilk hafta-
sında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda
Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan bordo-
mavililer, 3 gün sonra 19 Ağustos Çarşamba
günü UEFA Konferans liginde sahasında
Roma’yı ağırlayacak. 4 gün sonrasında ligde
evinde Sivasspor’u konuk edecek olan Karade-
niz ekibi, 26 Ağustos’ta ise deplasmanda Roma
ile karşılaşacak. Trabzonspor, bu maçın ardın-
dan da 29 Ağustos’ta Giresunspor deplasma-
nına gidecek. DHA
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Galatasaray, 
UEFA Avrupa Ligi
3. eleme turu rö-
vanşında konuk
olduğu İskoçya

temsilcisi St.
Johnstone'u 4-2

mağlup edip play-
off turuna çıkarak

derin bir nefes aldı

S ezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde
oynadığı maçlarla açan ve PSV Eind-
hoven karşısında büyük hayal kırıklığı

yaşayan Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St.
Johnstone karşılaşmasında da basit hataların
kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ay-
rılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak
yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı
haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de
moral buldu

Kerem ışıldıyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Ak-
türkoğlu, Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4
golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. 1 gol, 2
asistle oynayan Kerem, karşılaşmanın yıldızı
olup yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray yöne-
timinin satış listesine koyduğu Sofiane Feg-
houli, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği
şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galata-
saray'ı rahatlatan golü atarak kredisini ar-

tırdı. Galatasaray turu geçse de teknik heyet
maçtan önemli derslerin çıkarılması fikrinde.
Savunmadaki basit hatalar yine can sıkarken,
Fatih Terim bir daha benzer hataların tekrar-
lanmamasını istedi. Yeni transferlerden Ber-
kan Kutlu ile Taylan Antalyalı'nın
performansları da teknik heyeti sevindirdi.
Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki
uyumu da gelecek adına umut verdi.

Diagne formayı kaptı

Galatasaray'da gönderilmesi en muhtemel
adaylardan biri olarak görülen Mbaye Di-
agne, St. Johnstone maçında perdeyi açan
isim olurken, şu an Mostafa Mohamed'den
daha formda görülüyor. Tecrübeli golcü,
Sarı-kırmızılılarda son süreçte bir numaralı
santrfor haline geldi. Öte yandan kırmızı kart
cezasını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fer-
nando Muslera, bir sonraki turda oynanacak
Randers maçında forma giyebilecek. DHA

Galatasaray'ın teknik direktörü Terim,
oyunu domine ederek farklı bir galibi-
yet elde ettiklerini söyledi. McDiarmid
Park'ta oynanan karşılaşmanın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında
açıklamalarda bulunan Fatih Terim,
"Turu geçmek önemliydi. Rakip bi-
zimle aynı seviyede değil ama temaslı
oyunu iyi oynayan bir takımla karşı-
laştık. Biz kendi futbolumuzu, düşün-
cemizi ortaya koyunca, çok gol
pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç
oldu. Turu geçmek moral açısından
önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri
düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana
vurduracağız. Oyuncularımı tebrik edi-
yorum. Böyle bir morale ihtiyacımız
vardı." ifadelerini kullandı. Deneyimli
teknik adam, Sofiane Feghouli'nin
performansıyla ilgili gelen bir soruya,
şu yanıtı verdi: "Feghouli beraber
şampiyonluklar yaşadığımız bir oyun-
cumuz ama açıkçası oyuncularımız
gitse de kalsa da biz her halükarda ih-
tiyacımız olan oyuncuyla oynamaya
devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki
değişik pozisyonda oynattım. Demek
ki onunla biraz konuşmamız gereki-
yormuş. Daha iyi olması için uğraşa-
cağız. Bugün iyi oynadı. Açıkçası
oyunun başında bazı tecrübeli oyun-
culara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feg-

houli ve Diagne gibi. Onlar da bence
iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek
kazanacağız. Galatasaray takımında
her an her şey olabilir. Bugün de yarın
da her şey değişebilir. Ne kadar çok
oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu
yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum.
Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim
gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı
arkadaşlarımızın performansından
memnunum, bazılarının biraz daha yu-
karı çıkması gerek. Feghouli biraz
daha yukarı çıkmalı." Fatih Terim,
maçın oyuncusu seçilen Kerem Aktür-
koğlu hakkında, "Kerem ile ilgili gerek
teknik olarak, gerek atletizm olarak
programımız var. Özel çalışmaları da
var. Anlatılanları dinliyor, o önemli.
İkinci yarı ve ilk yarı baya farklı. İkinci
yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi
çok sevindiriyor. Muhakkak hatası
olacak, inişli-çıkışlı olacak. Genç
oyuncularda bu oluyor ama ben ona
güveniyorum. Kerem, her geçen gün
rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi
de çok sevindiriyor. Bunları hazmede-
bilecek bir genç. Onun için onu sevi-
yoruz, kolluyoruz. Daha da iyi olacak.
Oyuna her an ağırlığını koyabilen, pas
oyununu iyi oynayan bir Kerem çok
daha fark oluşturabilir." değerlendir-
mesinde bulundu.

Bu morale ihtiyacımız vardı
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UEFA Konferans Ligi 3’üncü
eleme turunda Norveç temsil-
cisi Molde FK’yı deplasman-
daki rövanş karşılaşmasında
penaltılarla eleyerek adını bir
üst tura yazdıran Trabzon-
spor’da tur sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe eksik çalıştı
Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü
Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe,
hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'ndeki an-
trenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon ile pas
çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen
çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve birey-
sel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte,

adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antren-
manda yer almadı. Öte yandan Yunan futbolcu Di-
mitris Pelkas’ın da antrenmanda sağ omuzu çıktı ve
kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden ye-
rine oturtularak tedavisine başlandı. Fenerbahçe,
Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın sabah
yapacağı çalışmayla sürdürecek.

2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nda kadınlar boks
69 kiloda altın madalya
kazanarak Türk boks tarihine
geçen ve önceki gün yurda
dönen Busenaz Sürmeneli,
memleketi Trabzon’da
coşkuyla karşılandı

Süleyman Seba
kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı
Süleyman Seba, vefatının 7'nci yı-
lında kabri başında anıldı. Seba'nın
Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ba-
şında yapılan anma törenine; başkan
Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Kemal
Erdoğan, Mesut Urgancılar, Fatih

Avşar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu
Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve
taraftarlar katıldı. Duaların okunma-
sının ardından Çebi ve yöneticiler,
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu
Ali Sami Yen'in de kabrini ziyaret
ederek çelenk bırakıp, dua etti.


