
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) iştiraki Halk Ekmek,

ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı.
Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 
liraya yükseldi. İBB'den yapılan 
açıklamada, “İstanbul Halk Ekmek,
ekmeğin ana ham maddesi olan un
fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, 
dağıtım gibi diğer önemli giderler 
sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe
gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden 
itibaren 1 Türk lirasından satılan
ekmek, 1.25 Türk lirasından 
İstanbullulara ulaşacak” denildi.
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HALK EKMEK 1.25 TL OLDU

Halkın ekmeğine
yüzde 25 zam!
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MHP Lideri Devlet Bahçeli,
AYM'nin Gergerlioğlu kararına

çok sert tepki gösterdi. “Hakkın 
kötüye kullanımı haksızlıktır, bu hak-
sızlığı aklamak, temize çıkarmak ada-
let ilkelerine kast etmek, hukukun
evrensel kaidelerine kara çalmaktır”
diyen Bahçeli, “Terör örgütü propa-
gandası yapmanın hakkı olamaz,
haklı yanından bahsedilemez. Ana-

yasa Mahke-
mesi’nin, HDP’li
Gergerlioğlu
hakkında vermiş
olduğu hak ihlali
kararı milletin
hakkına riayet ve
hürmet değil, te-
rörizme örtülü
destektir” ifadele-
rini kullandı. 
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AYM’YE ÇOK SERT TEPKİ

Karar, terörizme
örtülü destektir

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Beşiktaş'ta bulunan
İETT durağının, oto-

büslerin geldiği yöne değil,
karşıdaki binanın duvarını 
görecek şekilde konumlandırıl-
ması görenleri şakına 
çeviriyor. Beklerken durakta
oturanlar sırtları dönük 
olduğu için gelen otobüsü 
göremeyerek, kaçırabiliyor. 
Bu nedenle durak kullanıla-
mayınca yolcular, durağın dı-

şındaki büfe önünde beklemek
durumunda kalıyor. İETT'den
edinilen bilgiye göre, 2010 
yılında yapılan durak, bulun-
duğu kaldırımın dar ve 
arkasında bina girişi olması
nedeniyle ters konumlandı-
rıldı. Yetkililer, 2010 yılında 
bu şekilde 13 durağın ters 
yapıldığını ancak bunlardan
büyük bölümünün değiştirdi-
ğini kaydetti. I SAYFA 8
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BU ŞEKiLDE 13 DURAK TERS YAPILDI

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “İBB Kurban

Bayramı Faaliyetleri ve 
Hayvancılık Politikaları Tanıtım
Programı”nda konuştu. İBB ola-
rak tarım, hayvancılık, arıcılık ve

balıkçılık alanlarında üreti-
cilere verdikleri des-

tekleri sıralayan
İmamoğlu, “Bu
toprakların üstüne

bina dikmekle, bu milleti refah
toplumu yapamazsınız. Her kırsalı
olan bu tür megapoller, tarımı da
destekleyerek, en yakınından sağ-
lıklı beslenerek var olmuşlardır”
dedi. Kurban bağış kampanyasına
da değinen İmamoğlu, “İBB, va-
tandaşlarımızın, veren elin alan
eli görmediği bir mekanizmayla
yardımlaşmaları için en doğru 
adrestir” diye konuştu. I SAYFA 9
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Esenyurt Orhangazi
Mahallesi’nde yapılan sağlık

ocağının 1 buçuk yıl önce
tabelası asıldı. Tabelası asıldı

ama ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle bir türlü hizmete
girmedi. Orhangazi’de bir

tane sağlık ocağı olduğunu ve
ihtiyaçlara cevap vermediğini

belirten mahalleli ise 
tabelası asılan sağlık 

ocağının hizmete 
girmesini talep etti

BiNA DiKMEKLE
REFAH OLMAZ!

YEMEDEN DiNLENDiRiN

TERS DURAK!

Esenyurt Orhangazi 
Mahallesi'nde 1 buçuk yıl

önce tabelası asılan ama bir türlü
hizmete girmeyen sağlık ocağı
mahalleliyi isyan ettirdi. Orhan-
gazi Mahallesi'nde bir tane sağlık
ocağı bulunduğunu ve ihtiyaçlara
cevap veremediğini dile getiren 
vatandaşlar, Kaymakamlık, 
belediye ve parti yöneticileriyle  

görüşerek tabelası asılan sağlık
ocağının hizmete girmesini istedi.
Mahalle sakini Akademisyen
Ahmet Tamahkaroğlu, “Sağlık
ocağının yapılacağı yeri göster-
dik ve onayı aldık. Daha sonra
getirip tabelayı astılar. Bu 
tabela mahalle halkını umut-
landırdı. Bir buçuk yıldır bu
tabela öylece bekliyor” dedi.
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15 BiN NÜFUSLU ORHANGAZi’DE 
BiR TANE SAĞLIK OCAĞI VAR

Mahalle sakini Yaşar 
Gül ise 30 yıldan beri 

Orhangazi'de oturduğunu belirte-
rek, “Bir buçuk yıldır bekliyo-
ruz. Bu tabelayı buradan
indirmeyeceğiz” açıklamasını
yaptı. Bir diğer mahalleli Yücel
Korkmaz da “Mahallemiz
nüfus açısından kalabalık. Sü-
rekli bu durumu muhtara soru-

yoruz. İl Sağlık Müdürlüğü’nden
haber beklediklerini söylüyor. Biz
de bekliyoruz. Sağlık ocağının bu-
raya yapılması şart. Tek bir sağlık
ocağı olduğu için hiçbir şekilde
randevu alamıyoruz” dedi. Adil
Kara ise “Çoğumuz farklı sağlık
ocaklarına kayıtlıyız. Bir an önce
yapılmasını bekliyoruz” talebinde
bulundu. I SAYFA 4
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TAM BiR BUÇUK YILDAN BERi 
SAĞLIK OCAĞI BEKLiYORUZ

TABELA VAR
HIZMET YOK!

Beşiktaş’ta İETT durağının yola değil binaya dönük olması
otobüs bekleyen yolcuları şaşırtıyor. Durakta bekleyenler,
yolu değil karşıdaki binanın duvarını görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet

Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah 
Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve 
Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 
Törende konuşan Erdoğan Türkiye'nin yurt
dışı operasyonlarına değinerek, “Binlerce, on
binlerce kilometre öteden gelip, sırf kendi 
çıkarları için oluk oluk kan akıtanların tersine,
biz yaşatmak için gidiyoruz. Türk'ün olduğu
yerde zulüm olmaz. Türk'ün olduğu yerde
masum kanı akmaz” dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
MSÜ’nün mezuniyet törenine katıldı. 

HAİN KALKIŞMA
UNUTULMAMALI

Altınbaş Üniversitesi, 15 Tem-
muz 2016’da gerçekleşen dar-

benin 5. yıl dönümünde “15 Temmuz
Darbe Girişiminin Türk Dış Politikası
Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı
bir konferans düzenledi. Türkiye tari-
hinde 15 Temmuz’un hiçbir zaman
unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr.
Ahmet Kasım Han, hain kalkışmayı
gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün,
dünya çapında organize olan bir örgüt
olduğunu söyledi. I SAYFA 10
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Zeynep Ulu 
isimli bir 

mahalleli, 
“Bir yıldan 
fazladır o 
tabelanın 

bekletilmesi 
herkes için 
büyük bir 
ayıptır. Bu 

mahallenin 
yerlisiyim. 

Nüfusun artışı 
tek bir sağlık 

ocağını 
kaldırmıyor. Bir
an önce yapıl-
ması en büyük 
talebimizdir” 
diye konuştu. 
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ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

BU KADAR 
BEKLETiLMESi AYIP!

Devlet Bahçeli

Milletvekilliği düşürülen 
HDP'li Ömer Faruk Gergerli-

oğlu yeniden Meclis'e döndü. Kararın
okunmasının ardından Gergerlioğlu
TBMM Genel Kurulu'na girdi. 
Twitter’dan düşürülen milletvekilliği
ile açıklama yapan Gergerlioğlu, “Ve-
killiğe iadem için yargı kararı bugün

(dün) okundu.
Okunduktan
sonra TBMM
Genel kurula 
girdim. Halkın
verdiği hakkı
haksızlıkla kimse
alamaz, galip
gelen halkın 
iradesidir” açık-
lamasını yaptı. 

ç

KARAR MECLİS’TE OKUNDU

Gergerlioğlu 
Meclis’e döndü

Ömer Faruk 

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Kurban

Bayramı öncesi Beylikdüzü Modern
Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret
etti. Çalık, “Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımız için kentimizde Kurban
Bayramı’nda et bağışlarını komşuları-
mıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
Geçen sene yaklaşık 20 tonun üstünde
bir kurban bağışı almıştık. Beylikdüzü
Belediyesi olarak çok önemli ve özel
bir iş yapıyoruz” dedi.  I SAYFA 5

ç

20 TONUN ÜZERİNDE BAĞIŞ

Önemli ve özel
bir iş yapıyoruz

Kadıköy'de geçtiğimiz pazar
günü Surp Takavor Ermeni 

Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde dans
edilmesini Sivil Toplum Kuruluşları
bir araya gelerek kınadı. Açıklamada
“Kiliseye yapılan saygısız davranışı
şiddetle kınıyoruz” denilirken Kili-

se'nin yönetim kurulu üyelerin-
den Armağan Hilkat'a çiçek

verildi. Yapılan açıklamada,
yaşanan bu olayın 

Kadıköy'ün yapısına, 
kültürüne ait 

olmadığı ifade
edildi. 

I SAYFA 9
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STK’LAR AÇIKLAMA YAPTI

Kiliseye saldırıyı
şiddetle kınıyoruz

Ataşehir'de bir ay önce şirket
yöneticilerinden Sibel Koçan'ın

başından vurularak öldürülüp 3 mil-
yon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine
şirket yöneticilerden eski eşi Süley-
man Aydın'ın intihar etmesinin ardın-
dan paralarını geri alamadığını öne

süren yaklaşık
50 kişi, SAS
Holding ve şir-
ket yöneticileri
hakkında suç
duyurusunda
bulundu. Şir-
ketin 13 bin
105 kişiyi
mağdur ettiği
öne sürüldü. 
I SAYFA 3
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DOLANDIRAN DOLANDIRANA

13 bin 105 kişi
mağdur edildi

BASININ GÖZÜNDEN AYASOFYA
Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl
ibadete kapalı kaldıktan sonra Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz 2020 tarihin-
deki müjdesiyle müze statüsünden tekrar cami hüviyetine
kavuşan Ayasofya hakkında; yayımlanmış yazı, yorum ve 
şiirlerle, gazete manşetlerine yansıyan haberlerden derlenen
muhteşem mabedin yüz yılını anlatan “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabı yayımlandı. I SAYFA 16
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ANLAMINI BİLE 
BİLMİYORLAR!

Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendi-

gel, dernek faaliyetlerini Gazete Damga’ya 
anlattı. Kendigel, birçok kişinin “Gazi” kelime-
sinin anlamını bilmediğini söyledi. I SAYFA 8
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HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
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İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu
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BU ANCAK 

TÜRKİYE’DE 

OLUR



K urban Bayramı’na çok kısa bir süre
kaldı, bayramla ilgili hazırlıklar da
başladı. Kurban Bayramı’nın yaz

aylarına denk gelmesi nedeniyle sağlık açı-
sından birtakım önlemlerin alınması gerek-
tiğini hatırlatan VM Medical Park Pendik
Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç.
Dr. Hakan Demirci, önemli uyarılarda bu-
lundu. Yoğun miktarda ve gün boyu her
öğünde et ve et ürünleri tüketilmesinin sağ-
lık açısından oldukça zararlı olduğunu be-
lirten Doç. Dr. Hakan Demirci, “Özellikle
kalp ve damar, diyabet, mide ve sindirim sis-
temi hastalığı olan ve kötü kolesterole sahip
kişilerde et tüketiminin sınırlandırılması ge-
rekir. Çay, kahve, kuruyemiş, tatlı, gazlı içe-
ceklerin de gittikçe artan miktarlarda
tüketileceği göz önünde bulundurulursa
öğünlerin dengelenmesi önem taşır. Gün
içerisinde su mutlaka tüketilmelidir. Sebze
ve meyvelerle etlerin dengeli şekilde sindiri-
mine katkıda bulunulmalıdır” diye konuştu.

Etin dinlendirilmesi gerekiyor 

Etlerin pişirilmesi ve saklanmasının öne-
mine de değinen Doç. Dr. Hakan Demirci,
“Çok yoğun etin, yüksek miktarlarda tüke-
tilmesinden ziyade daha küçük parçalarda
ve ufak öğünlerde tüketilmesine dikkat edil-
meli. Bunun dışında, kurban kesilir kesilmez
etin taze ve hızlı bir şekilde tüketilmesinden
ziyade 24 ila 48 saat kadar soğuk havada
dinlendirilmesi sindirim sistemi problemleri
açısından çok daha yardımcı olacaktır.
Özellikle reflü sorunu yani mide asidinin
artması ve gastriti önleme açısından etin
dinlendirilmesi fayda sağlayacaktır. Kırmızı
ette birçok hastalık üreyebilir. İnsanlarda
enfeksiyona da yol açabilir. Özellikle buzdo-
labına konulan etlerin pişirilme işlemi son-

rası tekrar dışarı çıkartılıp, ardından yeniden
dondurulması en büyük sorunlardan biridir.
Uzun süre oda sıcaklığında tutulması da
bakteriyel enfeksiyonlar açısından büyük
problemler yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Hemen imha edin

“Ekinokok” adı verilen kistatik parazitlere
karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Hakan
Demirci, “Kedi ve köpek kistleri olarak de-
ğerlendirdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların sakatatlarında bulunan bazı en-
feksiyonlar vardır. Özellikle karaciğer gibi
bu tür organların tüketilirken mutlaka gözle
çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Nodüller
üzerinde beyaz plaklar olabilir. Karaciğer
kesildiği ve doğrandığı zaman homojen ya-
pısı bozulur. İçinde özellikle beyaz topakla-
rın olduğu görülebilir. Bu gibi durumlarda o
etin tüketilmemesi, imha edilmesi gerekir”
dedi.

Sindirim sorununa dikkat 

Fazla et tüketiminden sindirim sisteminin
baştan aşağı etkilendiğini söyleyen Doç. Dr.
Demirci, “Reflü adı verilen mide asidi fazla-
lığı, sindirim sisteminin zorlanmasına bağlı
görülen gastrit görülebilir. Yine bu dö-
nemde yoğun yağlı ve kızartma tarzı etlerin
tüketilmesine bağlı safra kesesi hastalıkları
görülebilir. Pankreasın iltihaplanması da sık
karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır.
Özellikle küçük çocuklar, ileri yaştaki kişiler,
diyabet, kronik damar ve kalp hastalığı olan
kişilerde, mide ve bağırsak hastalığı olan ki-
şilerde et tüketiminin kısıtlanması ve yoğun
miktarlarda tüketilmeyip öğünlere bölüne-
cek şekilde tüketilmesi gerekir. Ayrıca küçük
çocuklar da sindirim sorunu, karın ağrıları
yaşayabilirler” uyarısında bulundu.
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala doğru et tüketimi konusunda
önemli bilgiler veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci,
“Kurban kesilir kesilmez etin taze ve hızlı bir şekilde tüketilmesinden
ziyade 24 ila 48 saat kadar soğuk havada dinlendirilmesi sindirim 
sistemi problemleri açısından çok daha yardımcı olacaktır” dedi.

YEMEDEN
DINLENDIRIN

Obezite olma ihtimali yüksek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ünsal Oktay, çocukları obeziteden korumak için ailelere önerilerde
bulundu. Uzm. Dr. Oktay, "Ailenin beslenme alışkanlıkları çocuğun beslenmesine göre değiştirilmelidir. Anne
ve babanın her ikisi birden şişman ise çocuklarında obezite görülme ihtimali yüzde 80” dedi.

medical Park Antalya Hastane
Kompleksi'nden Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ünsal

Oktay, obeziteyi vücutta yağ dokusunun aşırı
miktarda olması ya da yağ miktarının vücut
kütlesine oranının artması olarak tanımladı.
Uzm. Dr. Oktay, çocukluk döneminde obezi-
tenin önemli bir sağlık sorunu olduğuna dik-
kat çekerek, erişkin dönemde obez olanların
üçte birinde obezitenin çocukluk çağında
başladığını söyledi. Obezitenin nedeninin ço-
ğunlukla aşırı yemek yemeye bağlı olduğunu
ve bu tip obeziteye 'basit obezite (ekzojeno-
bezite)' denildiğini belirten Uzm. Dr. Ünsal
Oktay, basit obezitesi olan çocukların boyla-
rının da yaşıtlarına göre uzun olduğunu
kaydetti.

Ebeveyn şişmansa 

Çocuklarda obezite oluşmasında başlıca 4
nedenin öne çıktığını işaret eden Uzm. Dr.
Ünsal Oktay, bunlar arasında ilk sırada ailevi
nedenlerin geldiğini belirterek, "Anne ve ba-
banın her ikisi birden şişman ise, çocukla-
rında obezite görülme ihtimali yüzde 80'dir.
Obez çocukların ailelerinde de fiziksel aktivi-
tenin, enerji tüketiminin az olduğu
görülmüştür" dedi.

Televizyon fazla yediriyor

Çevresel faktörlerin de obezitede özellikle
enerji tüketimi açısından önemli risk sebebi
olduğunu belirten Uzm. Dr. Ünsal Oktay,
şunları söyledi: "Kentlerde yaşayan çocuk-
larda fiziksel aktivitenin kısıtlanması genel bir
sorundur. Çevresel faktörler içinde en çok
dikkat edilmesi gereken konular içinde tel-
evizyon seyretmek ve bilgisayar kullanmak
sayılabilir. Bu iki işlem çocuğun aktivitesini
kısıtlar ve enerji tüketimini azaltır. Televizyon
seyretme sırasında ayrıca besin tüketimi de
artar. Televizyonun bir başka olumsuz etkisi
de çocukların reklamlarda gösterilen ve besin
değeri olmayan yiyecek ve içeceklerin cazibe-
sine kapılmalarıdır."

Enerjisi yoksa obezdir

Beslenmede öğün sayısı ve alınan besin mad-
delerinin içeriğinin de son derece önemli ol-
duğunun altını çizen Uzm. Dr. Ünsal Oktay,
"Obez çocuk her zaman yaşıtlarına göre
daha fazla yiyen çocuk değil, az enerji harca-
yan çocuktur. Düşük enerji tüketimi kilo alımı
için önemli bir risk faktörüdür" dedi. Hormo-
nal faktörlerin de çocuklarda obezite oluşu-
munda rol oynayan bir diğer neden
olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ünsal Oktay,
tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi has-
talıkları gibi bazı hormonal nedenlerin obezi-
teye sebep olabileceğini vurguladı.

Kilo verme gecikebilir

Obezite tedavisinde, öncelikle alınan enerji-

nin azaltılması ve harcanan enerjinin artı-
rılması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr.
Ünsal Oktay, "Obezite tedavisi uzun süren
ve sabır isteyen bir iştir. Bu konuda ailenin
desteği çok önemlidir. Ailenin hayal kırıklı-
ğına uğramaması, sabırlı olması ve çocu-
ğunu yönlendirmesi gerekmektedir. Diyet
tedavisine giren bir çocukta kilo verme her
hafta gerçekleşmeyebilir. Bu durum onun

diyete uymadığını göstermez" diye ko-
nuştu. Diyetin ana ve ara öğünlerden oluş-
ması gerektiğine işaret eden Uzm. Dr.
Oktay, "Büyük bir öğün yerine sık, küçük
öğünler tercih edilmelidir. Çocuğun enerji
ihtiyacı belirlenirken büyümesi de göz
önüne alınır. Demir, kalsiyum, çinko ve vi-
taminlerin diyetle eksik alınmaması sağlan-
malıdır" dedi.

Çok geğiriyorsanız 
depresyondasınız
Geçmeyen geğirmenin altında psikolojik rahatsızlıkların olabileceğini belirten Doç. Dr.
Bülent Yaşar, “Yüksek sesli, bazen dakikada 15-20 kereyi bulabilen yoğunluktaki
geğirmeler mide kaynaklı değil, bu hastaların büyük kısmında obsesif bozukluk,
anksiyete veya depresyon gibi psikolojik hastalıklara rastlanır” dedi

Çamlıca Medipol Üniversitesi
Hastanesi Gastroenteroloji Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent

Yaşar, pandemi sürecinin de etkisiyle son ay-
larda artan geğirme şikayetlerinin altında
yatan nedenleri açıkladı. Doç. Dr. Yaşar, gaz
ve şişkinliğin, sindirim kanalına ağız yolu ile
giren (hava yutma) veya bağırsaklarda bakte-
riler tarafından oluşan gaz miktarında artış
sonucu oluştuğunu belirterek “Hızlı yemek
yemek, sigara içmek, sakız çiğnemek, süt şe-
kerine (laktoz) veya buğday, arpa ve çavdar
da bulunan glütene karşı intolerans, cerrahi
sonrası ve diyabet hastalarında bağırsak ha-
reketlerinin bozulması sonucu gelişen bakte-
riyel aşırı çoğalma, irritabl (huzursuz)
bağırsak sendromu en sık görülen nedenler
arasındadır. Geğirme, mide ve yemek boru-
sundan yutağa doğru hava çıkışı olarak ta-
nımlanır” diye konuştu.

2 tip geğirme var

Doç. Dr. Bülent Yaşar, mide ve mide üstü
kaynaklı 2 tip geğirme olduğunu ifade ede-

rek, şöyle devam etti:“Mide kaynaklı ge-
ğirme, mide içi havanın, bağırsaklara yoğun
hava geçişini engellemek için refleks olarak
ağız yoluyla çıkarılmasıdır. Fizyolojik ve is-
temsizdir, günde 25-30 kez gerçekleşebilir.
Yüksek sesli, bazen dakikada 15-20 kereyi
bulabilen yoğunluktaki geğirmeler ise mide
kaynaklı değil, yemek borusuna yutulan fazla
havanın çıkarılmasıdır ki bu hastaların büyük
kısmında obsesif bozukluk, anksiyete veya
depresyon gibi psikolojik hastalıklara rastla-
nır. Hastamız ile konuşurken dikkatini farklı
yönlere çektiğimizde geğirme kaybolur iken,
dikkatimizi yoğunlaştırdığımızda ise kolay-
lıkla ve sıkça hava çıkarabilmektedir. En
önemli özelliklerinden biri de hastalarımız şi-
kayet ile uykudan uyanmaz. Bu hastaları-
mızda bazen hazımsızlık, yemek sonrası
gelişen rahatsızlık hissi, erken doyma gibi dis-
peptik yakınmalarda eşlik edebilir. Dikkatli
bir anamnez ve muayene ile genellikle tanı
konur. Kilo kaybı, ağrı, yutma güçlüğü, ye-
diklerinin geri gelmesi ve yanma varlığı,
başka hastalıkları düşündüreceğinden endos-

kopik değerlendirme gerekebi-
lir. Bu hastalarımız yaşam
kaliteleri ileri derece bozuldu-
ğundan kendilerini sosyal çev-
relerinden izole etmeye çalışır.
Hemen hemen tamamı asit
baskılayıcılar ve gaz ilaçları
kullanmış, fayda görmemiştir.
En önemli nokta, hastalarımızı
bunun organik bir hastalık
değil, davranışsal bir bozukluk
olduğunu ikna etmektir. Ko-
nuşma ve davranış terapileri ve
psikiyatrist yardımı tedavinin
temelidir.”
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sİlİvrİ ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal
edilen ve satışı gerçekleştirilen 2 ayrı ad-
rese düzenlenen operasyonda toplamda

191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.  2'si yabancı
uyruklu 3'ü Türk, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz Salı
günü Silivri ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal
eden ve satışını yapılan 2 ayrı adrese baskın düzen-
ledi. Silivri'deki operasyonda uyuşturucu madde sa-
tışında kullanılan cipte yapılan aramada 66
kilogram sıvı metamfetamin, 21 kilogram eroin, 39
kilogram esrar ele geçirildi. Esenyurt'taki imalatha-
neye yapılan baskında ise, 65 kilogram kristalize
metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2'si ya-
bancı uyruklu 3'ü Türk 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda anları kameralarca görüntülendi. Ele
geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan şüp-
heliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Orga-
nize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat
Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni ope-

rasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakala-
nırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü
savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bı-
rakıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3
şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılma-
sına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bu-
lunduğu 9 şüphelinin "Var olan suç örgütlerinin
oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak
yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte
üye olmak"  suçlarından tutuklanarak cezaevine
gönderilmesine karar verdi.

İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri M.K.'nin,
yurtdışından temin ettiği

uyuşturucu maddeleri İstanbul gene-
linde piyasaya süreceği bilgisi
alındı.  Yapılan çalışmalar ve fiziki
takip neticesinde M.K.'nin yakalanma-
mak için Fatih ve Bakırköy'de farklı ad-
reslerde ev kiraladığı, bu farklı
adreslerden irtibatlı bulunduğu kişilere
uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.  

Buzdolabından çıktı

Jandarma ekiplerince, M.K.'nin kirala-
dığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı.
Evlerde yapılan aramalarda M.K.'nin
sıvı haldeki uyuşturucu maddeleri buz-
dolabının derin dondurucu bölü-
münde gizlediğini, uyuşturucu

maddelere içecek görüntüsü vermek
için plastik pet şişelere koyduğunu be-
lirledi. Baskın esnasında jandarma
ekiplerini karşısında görünce panikle-
yen M.K., sıvı uyuşturucuyu klozete
döktü. Banyoda arama yapan ekipler,
klozetin içindeki uyuşturucuyu fark
etti. Klozetteki uyuşturucu maddeye
çıkarılarak el konuldu. Şüphelinin be-
lirlenen adreslerinde evin değişik yerle-
rine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ve
uyuşturucu satışından elde edildiği de-
ğerlendirilen yüklü miktarda para ele
geçirildi. Yakalanan M.K., çıkarıldığı
adli makamlarca tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. M.K.'nin bağlantısı
olduğu değerlendirilen diğer şüphelile-
rin yakalanmasına yönelik çalışmaların
sürdüğü öğrenildi. DHA

Sıvı hale getirmişler

191 kilogram 
uyuşturucu 

9 şüpheli 
tutuklandı

CumhurbaşKanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın MİT tarafından yakalandığını
duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi

Orhan İnandı, örgütün ABD’de değişen yönetime
ve yeni başkan Joe Biden’e bel bağladığını ancak,
kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.
DHA’nın edindiği bilgilere göre Orhan İnandı,
kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı
toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
İnandı örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yöne-
time gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu
inancın koruduğunu anlattı. FETÖ yöneticisi
Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle
Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz
adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu
durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattı-
ğını belirten Orhan İnandı, FETÖ’de ne yapaca-
ğını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

Örgüt hayal
kırıklığına uğradı

Ataşehir'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon
300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin
ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri
hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü

A taşehir'de SAS Holding'in önünde
yaklaşık bir ay önce şirket yöneticisi
Sibel Koçan'ın başından vurulup,

öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bu-
lunan çantanın gasp edilmesinin ardından
yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman
Aydın Ataşehir'deki bir rezidansın 32'inci
katındaki dairesinden atlayarak yaşamına
son vermişti. Olayın ardından holding ile il-
gili saadet zinciri iddialarında bulunulurken,
farklı tarihlerde yatırım yapan yaklaşık 50
kadar kişi mağdur oldukları gerekçesiyle
SAS Holding ve yöneticileriyle ilgili savcılığa
suç duyurusunda bulundu. 

Vaatte bulunuyor

Mağdurların sunduğu suç duyurusu dilek-
çesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara
yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulun-
duğu, geçtiğimiz haziran ayına kadar şirke-
tin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj
kesintileri de yapıldığı belirtildi. Dilekçelerde
"SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan
soygun ve ardından şirket yöneticisi Süley-
man Aydın'ın intihar olayından sonra bahse
konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler
yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı, şirket
yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve
bilgi alınamadı. Daha sonra davalılara ait
olan 'Gerçek Evim Gayrimenkul Otomobil
A.Ş.' üzerinden bu paralar kaçırılmıştır" ifa-
deleri kullanıldı. 

Yöneticiler ortada yok

Dilekçede şirkette yetkili olan, intihar eden
Süleyman Aydın ve cinayette hayatını kay-
beden Sibel Koçan'ın da aralarında bulun-
duğu 18 kişi hakkında "Nitelikli
dolandırıcılık" suçundan dava açılması, 

tüm mal varlıklarına el konulması talep
edildi. Suç duyurusunda bulunmalarının
ardından adliye önünde açıklama yapan
grup, savcılığa sunduğu suç dilekçelerini
gösterdi. Mağdur olduğunu iddia eden bir
kişi, "Biz buraya hakkımızı savunmak için
geldik. SAS Holding tarafından dolandırıl-
dık. 2 yıldır işin içindeyim ben. İçeride ailece
1 buçuk milyon paramız var. Biz burada ar-
kadaşlarla birlikte hepimiz mağduruz, beni
3 gün önce yönetici diye haberlere çıkardı-
lar, tamamen yalan. Yöneticiler ortalarda
yok" dedi.

Adalet yerini bulacak

Mağdur olduğunu iddia eden bir diğer kişi
de "SAS Holding bize kazancının tamamen
inşaatlarda, petrollerde, turizmde kullanıldı-
ğını söyledi. Biz de buna kanaat getirerek
paramızı yatırdık. Farklı düşüncelerimiz
yoktu ve şu an hiçbir yerde muhatap bula-
mıyoruz" diyerek şirket yöneticileri için
"Bizim aldığımız bilgilere göre bütün tası ta-
rağı toplayıp kaçtıklarını biliyoruz. Bunları
adalete şikayet ettik, adalet yerini bulacak
inşallah" ifadelerini kullandı. Suç duyuru-
sunda bulunanlar toplam 13 bin 105 kişinin
mağdur olduğunu iddia etti. DHA

13 BIN 105 MAGDUR

Başakşehir'de sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybettiği otomobil,
yol kenarındaki elektrik direğine
çarptı. Elektrik direği o sırada yoldan
geçen İETT otobüsünün üstüne dev-
rildi. Otomobilde bulunan anne, kız
ile otobüsteki bir yolcu yaralandı

Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir
Şamlar mevkii İstiklal Caddesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre otomobil sürü-

cüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini
kaybederek yol kenarındaki boş alana çıktı ve elektrik
direğine çarptı. Elektrik direği o sırada yoldan geçen
Kayaşehir-Cebeci Mahallesi seferini yapan 79C nu-
maralı İETT otobüsünün üstüne devrildi. Kaza son-
rasında otomobilde bulunan anne ve kızı ile İETT
otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yara-
landı. Yaralılar tedavileri için ambulansla hastaneye
götürüldü. Yolun bir kısmını kapatan İETT otobüsü
nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Uzun
süren çalışmaların ardından elektrik hattındaki akım
kesildi ve vinç ile elektrik direği kaldırıldı.

Elektrik direği üzerine devrildi

YÖNETİCİLER
İÇİN LÜKS
YAŞAM İDDİASI
Bu arada mağdur
olduklarını öne
süren grup, şirket yö-
neticilerine ait oldu-
ğunu belirttikleri lüks
yaşam fotoğraflarını
paylaştı. Görüntü-
lerde şirket yöneticisi
olduğu kaydedilen
kişi masa üstüne
dizdiği para destele-
riyle fotoğraflar çek-
tirirken görülüyor.
Diğer görüntülerde
ise yine şirket yöneti-
cisi olduğu belirtiler
kişiler lüks araçlarla
poz veriyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından
temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde
satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu M.K.'nin
Bakırköy ve Fatih'teki adreslerine operasyon düzenledi



5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi
Hakkında Kanun’un 1. Maddesi uya-
rınca 01.07.2021-20.07.2021 dönemi

mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü
olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bay-
ramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil
sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021’dir. Tür-
kiye genelinde Haziran 2021 Muhtasar ve
Prim  Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bil-
dirimleri”ne ilişkin kısmınında son verilme
süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü 23:59’a
kadar uzatılmıştır.

Kapsam
A-) 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi

Hakkındaki Kanunun:
1.Maddesinin;
1.Fıkrasındaki:
“Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine

kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Ha-
ziran ayının son gününün tatil günü olması
halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gü-
nünü takip eden günden başlar.”

Hükmüne istinaden, Haziran ayının son
günü olan 30.06.2021 tarihi Çarşamba gü-
nüne denk gelmesi nedeniyle 2021 yılı mali
tatili, 01.07.2021 Perşembe ve 26.07.2021
Pazartesi (dahil) arasında uygulanacaktır.

2.Fıkrasındaki:
Son günü malî tatile rastlayan aşağıda be-

lirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen ta-
rihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”

Hükmüne istinaden, 7. gün 27.07.2021
Salı gününe denk geldiğinden 7 günlük süre
de 27.07.2021 Salı günü (dahil) olarak uy-
gulanacaktır.

2. Fıkrasının 6.Numaralı Alt Bendinde:
“Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş

gün içinde biten bu madde kapsamındaki ka-
nuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü
izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai
saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

Hükmüne istinaden, 5 günlük süre
25.07.2021 tarihi Pazar gününe geldiğinden
26.07.2021 Pazartesi sona ermektedir.

2. Maddesinde ise
“Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan

tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanu-
nuna göre işverenlerce yapılması gereken, iş
kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında
kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971
tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta-
lar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli
ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesa-
bına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa
tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işve-
renlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa
tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu
iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dı-

şında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1
inci maddede belirtilen süreler kadar 
ertelenir.”

B-) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun "Tatil günlerinin etkisi" başlıklı
93.Maddesinde:

"Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. 
Sürenin son gününün resmî tatil gününe 
rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk
iş günü çalışma saati sonunda biter."

Hükümleri bulunmaktadır.
C-) 2021 Yılı Mali Tatilinde Sosyal 

Güvenlik Uygulamaları:
Yukarıdaki açıklamalar uyarınca;
* 01.07.2021-20.07.2021 tarihleri 

arasında mali tatil uygulanacaktır.
* Mali tatili takip eden beş güne

(20.07.2021-25.07.2021) rastlayan bazı 
yükümlülükler için süre 26.07.2021 Pazar-
tesi günü sona erecektir.

* 2021 Yılı Mali Tatilinde sosyal güvenlik
ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yü-
kümlülüklerin aşağıdaki tabloda belirtilen ta-
rihlerde yerine getirilmesi halinde yasal
süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

D-) Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik
Denetim Ve Kontrol İşlemleri:

* Mali tatilin uygulandığı 01.07.2021-
20.07.2021 tarihleri arasında SGK müfettiş
ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik
mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim,
kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine iş-
yeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yö-
nelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi
için verilen sürenin son gününün;

-Mali tatile (1-20 Temmuz’a) rastlaması
halinde istenilen kayıt ve belgelerin; en geç
27.07.2021 Salı tarihine kadar,

-Son günün mali tatilin sona erdiği tarih-
ten itibaren 5 günlük 20-25 Temmuz arasın-
daki bir güne rastlaması halinde de
25.07.2021 günü Pazar gününe rastladığın-
dan 26.07.2021 Pazartesi tarihine kadar,

İbraz edilmesi halinde yasal süresi içinde
ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası
uygulanmayacaktır.

E-) Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve
İşlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile
ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali
tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanun-
larda belirtilen süreler içinde yerine 
getirilmesi gerekmektedir.

2021 yılı mali tatilinde sosyal 
güvenlik uygulamaları
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Darbecilere 
meydan okudu

Bağcılar Belediyesi’nin organize ettiği 15
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinlik-
leri 4. gününde gerçekleştirilen demokrasi
nöbetiyle sona erdi. Akşam saatlerinden iti-
baren farklı görüşten ve yaş grubuna sahip
toplumun her kesiminden vatandaş 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda
toplandı. Kimi bebek arabasındaki bebeğiyle
kimi tekerlekli sandalyesiyle kimi de bastonu-
nun yardımıyla geldiği alandaki yerini aldı.

Ülkeye huzur vermediler

Coşkulu kalabalığa seslenen Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan, “Millet olarak ne
zaman başımızı kaldıracak olsak ve sadece
içimizde değil dışarıdaki mazlumlara da
umut olmaya çalışsak hem batı hem içimiz-
deki batı yanlıları bu ülkeye huzur vermediler.
Mesele şu ne İslam dünyasının ne de Türk
dünyasının bir daha ayağa kalkmasını iste-
miyorlar bunun için en büyük tehlike olarak
Türkiye’yi görüyorlar ama biz 15 Tem-
muz’da FETÖ’ye karşı yaptığımız mücade-
leyle dışarıdakilerin seslerini kestiğimize
inanıyorum” dedi.

Ezan susmaz bayrak inmez

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ise düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Tarih
boyunca birçok destanlar yazan Türk milleti
15 Temmuz’da en anlamlılardan bir tanesini
daha tarihe kazıdı. Bizlere düşen de bu ül-
kede bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması
adına vatanına, milletine, dinine faydalı inan-
çlı nesiller yetiştirmek olacaktır. Tüm gayret-
lerimiz, ‘ezan susmasın bayrak inmesin bu
ülke ilelebet payidar olsun’ olacaktır. Rabbim
birliğimizi daim eylesin.”

Esenyurt Orhangazi Mahallesi’nde
yapılan sağlık ocağının 1 buçuk yıl
önce tabelası asıldı. Tabelası asıldı

ama ekonomik sıkıntılar nede-
niyle bir türlü hizmete girmedi.

Orhangazi'de bir tane sağlı ocağı
olduğunu ve ihtiyaçlara cevap 

vermediğini belirten mahalleli ise 
tabelası asılan sağlık ocağının 
hizmete başlamasını talep etti

Uygulamalı kesim kursu
EsEnyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğünün, Kurban Bay-
ramı’nda olası kazaları önlemek
için kasaplık eğitimi verdiği Kurban
Kesim kursu sona erdi. Uzman
eğitmenler, kursiyerlere kurbanlık
hayvanlarda kesimden önce ve
sonra yapılması gerekenler, kurban
ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında
olabilecek yaralanmalara karşı acil
sağlık müdahalesi ve iş güvenliği
eğitimi verdi. Büyükbaş ve küçük-
baş hayvan kesimine dair 20 saat
teorik ve uygulamalı eğitim gören
kursiyerler, uzman kasaplar eşli-
ğinde yapılan hayvan kesiminin ar-
dından katılım belgeleri ve MEB

onaylı sertifikalarını aldı.

20 saatlik eğitim

Kursiyerlere 20 saat teorik ve uygu-
lamalı eğitim verildiğini söyleyen
Esenyurt Belediyesi İş Güvenliği
Uzmanı Mehmetcan Sarpkaya,
“Kursumuzda 12 saat iş güvenliği,
4 saat dinî eğitim ve 4 saat de vete-
riner hekimler hayvandaki hastalık-
ların anlatıldığı eğitim verdi.
Eğitimin son gününde kursiyerleri-
mizle usta kasaplar eşliğinde hay-
van kesimini gerçekleştirdik ve 150
kursiyere sertifikalarını dağıttık”
dedi. Kursiyer Emrullah Kuru ise,
“Kurban Kesim kursunda 20 saat-

lik eğitim sonrasında sertifikaları-
mızı aldık. Hem dinî konularda
hem iş güvenliği hem de uygula-
malı eğitimle ilgili güzel bilgiler
edindik. Bize bu hizmeti veren tüm
personellere ve Belediye Başkanı-
mız Kemal Deniz Bozkurt’a teşek-
kür ederim” diye konuştu. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
etkinlikleri kapsamında Bağcılar
Meydan’da düzenlenen demokrasi
nöbetine engelliden yaşlısına her
görüş ve kesimden binlerce ilçe sakini
yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar
arasında bulunan 89 yaşındaki
Cemal Başaran, "Biz daha ölmedik.
Vatanı kimse sahipsiz sanmasın" diy-
erek darbe sevicilere mesaj gönderdi

Ömer MEŞE
omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

E senyurt Orhangazi Ma-
hallesi'nde 1 buçuk yıl
önce tabelası asılan ama

bir türlü hizmete girmeyen sağ-
lık ocak mahalleliyi isyan ettirdi.
Organgazi Mahallesi'nde bir
tane sağlık ocağı bulunduğunu
ve ihtiyaçlara cevap veremedi-

ğini dile getiren vatandaşlar,  Kaymakamlık,
belediye ve ilçe yönetimleriyle görüşerek ta-
belası asılan sağlık ocağının hizmete girme-
sini istedi. Mahalle sakinleri, “Biz mahalle
halkı olarak bu tabelayı buradan indirmeye-
ceğiz. Devletten, kaymakamlıktan, belediye
başkanından, il sağlık müdürlüğünden, ilçe
yönetimlerinden ve hayırseverlerden destek
bekliyoruz. Bu işe el atmaları gerekiyor”
açıklamasında bulundu. 

Birileri el atmalı

Tabelanın asılmasının mahalleliyi umutlan-
dırdığını söyleyen, mahalle sakini Akade-
misyen Ahmet Tamahkaroğlu, “Orhangazi
Mahallesi yaklaşık 15 bin nüfusluk bir ma-
halle. KİPTAŞ Sitesi yapılmadan önce diğer
mahalleler gibi nüfusu orta aralıktaydı.
Ama mahallede sitelerin çoğalmasıyla bir-
likte hem demografik yapı değişti hem de
nüfusun artmasıyla birlikte sağlık ocağı ye-
tersiz kaldı. Önceden tek katlı olan evler
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yıkılıp site-
ler, apartmanlar inşa edildi. Böylece mahal-
lenin nüfusu bir anda arttı. Bu gelişimle
birlikte sağlık ocağı artık bu nüfusun ihtiya-
cını karşılayamıyor. Mahallede yaşayanların
çoğunun sağlık ocağı sıkıntısında dolayı
farklı mahallede nüfus kayıtları bulunmak-
tadır. Kaymakam ve belediye başkanıyla
görüştük. Onlar da bir sağlık ocağı yapıl-
ması gerektiği konusunda bize hak verdiler.
Sağlık ocağının yapılacağı yeri gösterdik ve
onayı aldık. Daha sonra getirip tabelayı as-
tılar. Bu tabela mahalle halkını umutlan-
dırdı. Sebebini bilmediğimizden dolayı artık
tabelanın varlığı bizi üzmeye başladı. Bir
buçuk yıldır bu tabela öylece bekliyor. Yapı-
lan açıklamaya göre burayı yapacak bir
ekonomi gücün olmayışı. Tekrardan iş yine
bize düştü. İş insanlarından destek vermek
isteyenler oldu fakat bir tarafından biz tuta-
lım diğer taraftan da devletin desteği olsun
dediler. Buranın dış yapımı birileri tarafın-
dan yapıldığında, içeriğinin oluşması içinde

desteğe ihtiyacımız var. Bir an önce birileri-
nin bu duruma el atması gerekiyor” dedi.

Talebi karşılamıyor

Mahalle sakini Yaşar Gül ise 30 yıldan beri
Orhangazi'de oturduğunu belirterek, “Sağ-
lık ocağının yapılması kesinlikle olmazsa
olmazımızdır. Büyük bir ihtiyaç talebimiz-
dir. Nüfusun bir anda artmasıyla birlikte
talep karşılanamıyor. İnsanlar istemeyerek
farklı mahalleye gitmeye başladı. Emekli
ve yaşlı nüfusumuz yüzde 30’a vardı.
Onlar için bir an önce bu sorunun çözül-
mesi gerekiyor. Bu tabelanın böylece bekle-
tilmesi bizi üzüyor. Mahalle için çok güzel
bir yer bulundu fakat bir buçuk yıldır bekli-
yoruz. Bu tabelayı buradan indirmeyece-
ğiz” açıklamasını yaptı. 

TABELA VAR
HIZMET YOK!

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

RANDEVU BİLE ALAMIYORUZ!
Bir diğer mahalleli Yücel
Korkmaz da “Mahallemiz
nüfus açısından kalaba-
lık. Sürekli bu durumu
muhtara soruyoruz. İl sağ-
lık müdürlüğünden haber
beklediklerini söylüyor.
Bizde bekliyoruz. Sağlık
ocağının buraya yapılması
şart. İki minibüs değiştirip
başka yere gideceğimize
buraya yapılması en doğ-
rusu. Tek bir sağlık ocağı
olduğu için hiçbir şekilde
randevu alamıyoruz dedi.
Adil Kara ise “Halk ola-
rak bir yetki açtık. Olması
gereken büyük bir ihtiyaç.

Şuana kadar muhtarımı-
zın da verdiği uğraşlardan
sonra bir netice ortaya
çıkmadı. Çoğumuz farklı
sağlık ocaklarına kayıtlı-
yız. Biran önce yapılma-
sını bekliyoruz” talebinde
bulundu. Zeynep Ulu
isimli mahalli de “Bir yıl-
dan fazladır o tabelanın
bekletilmesi herkes için
büyük bir ayıptır. Bu ma-
hallenin yerlisiyim. Nüfu-
sun artışı tek bir sağlık
ocağını kaldırmıyor. Biran
önce yapılması en büyük
talebimizdir” ifadelerini
kullandı.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen, Kurban Kesim kursuna katılan kursiyerler, yapılan
uygulamalı kurban kesiminin ardından katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını aldı
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması



K ültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde
edilen bilgilere göre, turizm sınır istatistikleri
belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 5 ayında

ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416
bin 955 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen yılın
aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631 iken, 2020 yılı-
nın toplamında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 15
milyon 971 bin 201 olduğu kaydedildi. Geçmiş yıllar
ile kıyasladığında ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında
büyük düşüş yaşandığı gözlenirken, bu rakam 2019

yılında 51 milyon 747 bin 199, 2018 yılında ise 46
milyon 112 bin 592 olarak belirlendi. Sadece 2021
mayıs ayı olarak baktığımızda ise gelen ziyaretçilerin
geçen yılın aynı dönemine oranla artmaya başladığı
gözlendi.

Yurt içi turizm önde

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı
medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans
Press’in gazete, dergi ve internet sitelerini taradığı

medya incelemesine göre bu yıl turizm ile alakalı
medyaya 932 bin 971 haber yansıdığı tespit edildi.
Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin
daha ön planda olduğu gözlendi. Direkt turistlerle
alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 542 bin 680 olur-
ken, Covid-19 önlemlerinin esnetilmesiyle ülkemize
artan ziyaretlerin medyada da yer aldığı gözlendi.
Kurban Bayramı’nda yaşanacak olan iç turizm hare-
ketliliği ise Temmuz ayı içerisinde 95 bin 664 haber iç-
eriğinde yansıma buldu.
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Turizm, 
2020/2021 

yılında seyahat
yasağı, sokağa

çıkma yasağı ve
alınan diğer

tedbirler
kapsamında 

Kovid-19
salgınından en 

çok etkilenen 
sektörler 

arasında yer
alırken, Türkiye’ye

gelen 
ziyaretçi

sayısında da
büyük düşüş

yaşandığı
kaydedildi.

2021 yılının ilk 
5 ayında 

ülkemize giriş
yapan ziyaretçi

sayısı sadece 
4 milyon 416 
bin 955 oldu

TURKIYE’YE
GELMIYORLAR 

İşsize 2 bin 
862 TL maaş!

İşsizlik maaşı brüt
maaşınıza göre 

belirleniyor. Ancak
bunun alt ve üst

sınırları var. En az
brüt asgari ücretin

yüzde 40’ı kadar
olurken en yüksek
rakam brüt asgari

ücretin yüzde 80’ini
geçemiyor. En düşük
işsizlik maaşı 1.431

TL olurken en yüksek
maaş ise 2.862 TL

1 Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken
ilave istihdama da teşvikler devreye alındı.
Yeni işçi alanlara 12 ay boyunca 1.556

TL'lik vergi ve prim parası devlet tarafından ödenecek.
Bu süre kadın ve genç işçilerde 18 ay olarak uygulana-
cak. Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü
ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik ele-
man ihtiyacını da artırdı. Dün açıklanan Mayıs ayı iş-
sizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile
birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların
önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyo-
ruz. Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken
oranda 13,2'ye geriledi.

Ödenek devam ediyor

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken
bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan iş-
sizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor.
İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen
işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başla-
yıp 10 aya kadar çıkıyor. Böylece işsiz sigortalıların

yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyacı
karşılanırken İŞKUR vasıtasıyla bir iş bulmaları da
sağlanıyor. İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret
üzerinden hesaplanıyor. Ancak geçerli asgari üret üze-
rinden de sınırları bulunuyor. Son 3 yılda en az 600
gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam
ederken işten çıkartılanlar için 10 aya kadar 2.862 TL'yi
bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maa-
şın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari üc-
retli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı
1.431 TL olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücre-
tin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek
maaş da 2.862 TL olarak veriliyor.

Bir ay içinde başvurun

İşsizlik maaşı için İŞKUR'a doğrudan ya da internet
yoluyla başvurmak gerekiyor. Ancak burada bir süre sı-
nırı bulunuyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde baş-
vuru gerekiyor. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş
süresi de o kadar düşüyor. Yani 10 ay maaş alacak bir
sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor.

Ücretli çalışan 
sayısında artış
TÜİK, Mayıs 2021 ücretli çalışan
istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in
açıkladığı verilere göre, ücretli
çalışan sayısı Mayıs ayında bir
önceki yıla göre 17,2, bir önceki
aya göre 0,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2021 yılı Mayıs ayına ait ücretli çalışan
istatistiklerini bugün açıkladı. Buna

göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 17,2 arttı.
TÜİK’in verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-
hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı
2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 17,2 arttı.

13 milyon 500 bin kişi 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında
11 milyon 534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı Mayıs
ayında 13 milyon 515 bin 264 kişi oldu. Ücretli ça-
lışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı
Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sa-
nayi sektöründe yüzde 16,1, inşaat sektöründe
yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde
13,4 arttı.

Aylıkta yüzde 0,7 artış  

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri topla-
mında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların
alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs
ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektö-
ründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ti-
caret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

yurTiçi Kargo, yurt dışı gönderileri için dü-
zenlediği indirim kampanyalarına bir yenisini
daha ekledi. Buna göre şirket, Amerika Birle-

şik Devletleri ve Kanada’ya yapılacak olan gönderileri
yüzde 40 oranında indirimli taşıyacak. Tüm yurt dışı
gönderilerinde müşterilerine yüzde 25 oranında indirim
yaptığını kaydeden Yurtiçi Kargo, Almanya gönderile-
rinde ise müşterilerine yüzde 40 indirim sunuyor. 1 Tem-
muz-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim
kampanyası ile şirket, ABD ve Kanada gönderilerini de
yüzde 40 indirimli taşıyacak.

Yüzde otuz indirim

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamasını indiren tüm müşteri-
lerine yüzde 30 indirim sunarken, 12.00 ile 15.00 saatleri
arasında şube ve acentelerine gelen müşterilerine de
yüzde 20 oranında indirim sağladığını belirtti. Yerel es-
naflar, Yurtiçi Kargo'da aktif olarak 70'ten fazla kampan-
yadan yararlanabiliyor. Her bölge için farklı bir
kampanya düzenleyen şirket, bu sayede sözleşme yapa-
bilecek büyüklüğe sahip olmayan esnafların da uygun fi-
yatlarla kargo gönderebilmesine yardımcı oluyor.

Amerika Kampanyası
Yurtiçi Kargo, 1 Temmuz’da başlattığı ‘Amerika
Kampanyası’ ile ABD ve Kanada gönderilerini
yüzde 40 indirimle taşıyacağını duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs
2021 tarımsal girdi fiyat endeksini bugün
açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49, bir önceki
yılın Aralık ayına göre yüzde 9,20, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 24,43 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 15,42 artış gösterdi. Böylece tarımsal girdi enflas-
yonu son 2,5 yılın zirvesini görmüş oldu. Ana gruplar iti-
bariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve
hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağla-
yan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 artış gösterdi. Bir
önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve
hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağ-
layan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.

Tarımsal girdi enflasyonu
TÜİK, Mayıs 2021 tarımsal girdi fiyat 
endeksini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi,
bir önceki aya göre yüzde 2,49, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 24,43 artış gösterdi.
Yıllık en fazla artış yüzde 45,90 ile gübre ve
toprak geliştiriciler alt grubunda oldu
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HAIN PLANLARA
FIRSAT VERMEDIK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sel felaketi sonrası
gittiği Rize'den “Güçlü olmak zorundayız” mesajı verdi. Soylu, “Türkiye’ye karşı hain planlar 
beslemeye çalışanlara fırsat vermedik. 21’inci asrın başında başladığımız bu yolculuk, bilmenizi 
istiyorum ki sadece bizim yolculuğumuz değil, etrafımızdaki coğrafyanın yolculuğudur” dedi. 

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü dolayı-
sıyla Rize Valiliği tarafın-

dan 15 Temmuz Cumhuriyet
Meydanı'nda anma programı gerçekleş-
tirildi. Programa; sel afeti nedeniyle böl-
geye gelen İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize
Milletvekili Hayati Yazıcı ve Osman
Aşkın Bak ve vatandaşlar katıldı. Burada
vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan
Bakan Soylu, konuşmasında, "Dünya-
nın birçok ülkesinde dalgalanmalar oldu
ve Türkiye bunlardan etkilenmeden yol-
culuğuna devam etti. İtimat ettiniz,
güven duydunuz. 21’inci asrın başından
itibaren güven duymaktan bir an olsun
vazgeçmediniz. Ama Allah şahittir. Ne
kadar saldırırlarsa saldırsınlar, hiç boy-
numuzu eğmedik. Göreceksiniz, 2023’te
Türkiye’nin halini gördüğünde herkes
parmağını ısıracak. Duaya, çalışmaya,
gayrete, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç
var" dedi.

Güçlü olmak zorundayız 

Türkiye'nin 15 Temmuz’dan sonra bam-
başka bir yol aldığını kaydeden Bakan
Soylu, "15 Temmuz’dan sonra Türkiye
bambaşka bir yol aldı. Ve Türkiye’ye
karşı hain planlar beslemeye çalışanlara
fırsat vermedik. 21’inci asrın başında
başladığımız bu yolculuk, bilmenizi isti-
yorum ki sadece bizim yolculuğumuz
değil, etrafımızdaki coğrafyanın yolculu-
ğudur. Kendi kavgasını Müslüman ülke-
lere yıkmak isteyenlere karşı hep beraber
güçlü olmak zorundayız. Hakikaten em-
niyetten adalete, eğitimden sağlığa hep
birlikte pek çok adımı çok daha güçlü
atar olduk. Birileri bu ülkeye şehir hasta-
neleri yapılırken birçok haksız eleştiriyi,
birçok iftirayı ortaya koydular. Salgında
hep beraber Cumhurbaşkanımızın viz-

yonunu, iddiasını, iradesini ve Cumhur
İttifakı’nın güçlü bir şekilde ortaya koy-
duğu yolculuğun ne ifade ettiğini gör-
dük. Şehir hastaneleri dedikleri gibi mi
oldu? Yoksa salgında milletimizin hiz-
metinde mi oldu? Avrupa’da insanlar
hastanelerin kapılarında yatarken, Ame-
rika’da hastaneye gitmek için çaresizlik
içinde kıvranırken benim ülkemde böyle
bir şey olmadı" diye konuştu.

Afrin'i zulümden kurtardık 

"Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara
karşı birlik içinde olmak düşüyor" diyen
Bakan Soylu, "İnsansız hava araçları, te-
rörle mücadelede bozuldular, İsrail’e ta-
mire gönderdik. Geri göndermediler. Ne
oldu? Kendi insansız hava aracımızı
kendimiz ürettik. Türkiye Afrin’e harekât
yaparken, batı ‘Size mühimmat verme-
yeceğiz’ dedi. ‘Ne yapacağız’ diye endişe
içinde olduk. Öyle özgüvenli evlatlar ye-
tiştirdiniz ki, öyle güçlü evlatlar yetiştir-
diniz ki, 1 ay içinde kendi
mühimmatımızı kendimiz yaptık. Ve en
nihayetinde Afrin’i de zulümden kurtar-
dık. Zor bir dönemden geçtik. Şuradaki
nesil darbeler, başbakan idamları, eza-
nın yasaklanmasını, yüzde 8 bin 500’lük
faizler, ekonomik saldırılar, emeklilerin
bankalar önünde sabahlara kadar kışın
kar altında beklediğini gördüler. Yıllarca
devam etti bu. Amerika’dan Avrupa’dan
parmak sallayıp ‘Haddinizi hududu-
nuzu bilin’ diyen batının davranışlarını
gördüler. Bu nesil çok şey gördü. Biz
şimdi bir tek şey istiyoruz. Evlatlarımız,
gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi
görmesinler. Bize de çok şey düşüyor.
Çok çalışmak, gayretli olmak düşüyor.
Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara karşı
birlik içinde olmak düşüyor. Sizin huzu-
runuzda söylüyorum, gelecek Türkiye
parlaktır, zengindir." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu 
geri döndü 
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu
yeniden Meclis'e döndü. İade kararı dün Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu 

GerGerli-
oğlu'nun
hakkında veri-

len AYM kararının gerek-
çesi geçtiğimiz hafta
Resmi Gazetede yayım-
landı. Yerel mahkeme de
yeniden yargılama kararı
alarak bunu Meclis'e de
gönderdi. Karar dün
Meclis Başkanlığı tezke-
resi olarak Meclis’te
okunduktan sonra Ger-
gerlioğlu Genel Kurul’a
girerek yasama çalışmala-
rına başlıyor. 

Sonunda güzel haber

HDP Milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu da ha-
beri Twitter hesabından
şöyle duyurdu: "Sonunda

güzel haber. Vekilliğe
iadem için Yargı kararı
bugün okunuyor. Saat
14.30'da okunduktan
sonra TBMM Genel ku-
rula gireceğim. Halkın
verdiği hakkı haksızlıkla
kimse alamaz, galip gelen
halkın iradesidir.

Neler olmuştu?

Anayasa Mahkemesi’nin
(AYM) hakkında “hak ih-
lali” kararı verdikten sonra
6 Temmuz’da cezaevin-
den çıkan HDP Kocaeli
Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu, vekilliğin
iade edilmesi için Meclis
Başkanlığı'na dilekçe sun-
muştu. Dilekçesinde 24
Haziran 2018’de Kocaeli

Milletvekili seçildiğini ha-
tırlatan Gergerlioğlu, se-
çilme süreci ve vekilliğinin
düşürülme sürecine dair
bilgilere yer vermişti.
AYM’nin kararında “se-
çilme ve siyasi faaliyete
bulunma hakkının ihlal”
kararı verdiğini anımsatan
Gergerlioğlu, “Ayrıca anı-
lan kararın bir suretinin
bilgi amaçlı olarak Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına gönderilme-
sine de karar verilmiştir.
Bu karar uyarınca, millet-
vekilliğimin düşürülmesi-
nin dayanağı olan ceza
hükmünün tüm hukuki
sonuçları ile birlikte orta-
dan kaldığı açıktır” ifade-
lerini kullanmıştı.

MURAT AKGÜL
Akgül Metal İş İnsanı 

Bayramlar 
berekettir, 

umuttur, özlemdir.
Dualarınız kabul
olsu, sevdikleriniz
hep sizinle olsun...

Kurban
Bayramınız

mübarek olsun...

Liderlerin
Bayram 
Programı
belli oldu 

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti
genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Kıbrıs Barış
Harekatı'nın 47'nci yıl

dönümü etkinliklerine katılmak
üzere arife günü olan 19 Tem-
muz'da KKTC'ye gidecek. Erdo-
ğan'a TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ile MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli de eşlik edecek.
Erdoğan, Şentop ve Bahçeli
bayramın birinci günü de
KKTC'de olacak, bayram 
namazını burada kılacak. 
Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20
Temmuz Barış ve Özgürlük Bay-
ramı programına iştirak edecek.
Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a
geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere
katılımın ardından bayramın bi-
rinci günü akşamı Ankara'ya dö-
neceği belirtildi. Bahçeli,
bayramın diğer günlerinde Anka-
ra'da olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat

Oktay Kurban Bayramı'na Anka-
ra'da girecek.

Liderlerin adresleri belli 

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı
ailesiyle Ankara dışında geçirecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, İstanbul'da ailesiyle ola-
cak. HDP Eş Genel Başkanları
Mithat Sancar Anka-
ra'da, Pervin Buldan
ise İstanbul'da ola-
cak. BBP Genel Baş-
kanı Mustafa Destici,
bayramı Eskişehir'de,
Demokrat Parti
Genel Başkanı 
Gültekin Uysal ise
memleketi 
Afyonkarahisar'da
karşılayacak. Bay-
ramda, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel

Karamollaoğlu Ankara'da, 
Yeniden Refah Partisi Genel Baş-
kanı Fatih Erbakan Balıkesir’de
olacak. 
Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu ile Türkiye
Değişim Partisi Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül bayramı 
İstanbul'da kutlayacak. DSP
Genel Başkanı Önder Aksakal,

bayramın birinci günü
KKTC'deki törenlere katılacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, bayramı memle-
keti Yalova'nın Elmalık köyündeki
evinde geçirecek. DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan ile
Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek de bayramı 
Ankara'da karşılayacak.
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G azi Kendigel, 1973 yılında Kara
Harp Okulu’nda mezun oldu-
ğunu ve 37 yıl hizmet verdikten

sonra albay olarak emekliye ayrıldığını
belirterek, “1974 yılında okuldan
mezun olduktan sonra 50’nci alay em-
rinde Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldım.
Bir yıllık görev ardından Çorlu’ya tayin

edildim. Daha sonra birçok farklı şehirde görev
yaptım. 2006 yılında Türkiye Muharip Gaziler
Derneği İstanbul Şubesi başkanı seçildim ve 15
yıldır bu görevi yapmaktayım” ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerini anlattı

Dernek faaliyetlerini anlatan Kendigel, “Dernekte
çok fazla faaliyetimiz var. Öncelikle her türlü tö-
rene katılıyoruz. Gazilerimizin haklarını takip edi-
yoruz. Haklarının gelişimini ve durdurulmaması
yönünde çalışmalar yapıyoruz. Toplum içinde ya-
pılması gereken etkinlikler adına program düzen-
liyoruz. Her ay da bir gazilerimizin eşlerini bir
araya getirip toplantı düzenliyoruz. Gazilerimize
motivasyon açısından müzikli etkinlikler düzenli-
yoruz” dedi.

Gaziler günü bile yoktu

Gazi unvanının ne demek olduğunu anlatan Ken-
digel, “Gazilere değere değinmeden önce gazi
nedir sorusunu sormak isterim. Gazi bir muhare-
beye girip orada sağ çıkanlara ve zaferle dönen-
lere verilen bir unvandır. Bunun kolu, bacağı
kopmuş veya herhangi bir bölgesini kaybetmiş
olana malul gazi, bizim gibi sağlam olana ise mu-
harip gazi denir. Bu dernek Muharip Gaziler Der-
neği’dir. Bu derneğe gaziler dışında hiç kimse üye
olamaz. İstiklal Savaşı gazisi olabilmek için bir
gün dahi firar etmemek koşulu vardır. Kore gazisi
olabilmek için ilk dört kafilede görev yapmak ge-
rekiyor. 1953’te savaş bittikten tam 15 yıl sonra
Kore gazisi unvanı verildi. Kıbrıs gazilerine ise
1983 yılında verildi. Ülkede her şey gecikmeli gidi-

yor. Geçmişte gaziler, şehitler günü bile yoktu. Bu-
günlerin çıkış sebebi ise Bülent Ecevit döneminde
yapılan bir koalisyon sonucunda çıkan bir genel-
geyle 2002 yılından itibaren şehit ve gaziler günü
yasası çıktı. Derneğimizi de 1984 yılında kurduk.
İlk başlarda olan sıkıntılarımız şuan için daha iyi
bir seviyede diyebiliriz” açıklamasını yaptı. 

İletişim ağımız güçlü 

Gazilerle iletişim ağının güçlü olduğunu belirten
Kendigel, “Bütün gazilerimle geldiğim ilk gün-
den itibaren PTT kanalı yoluyla toplu mesaj sis-
temini kurdum. Orada her vakit iletişim
içindeyiz. Her ilçede bir sorumlu gazi var. İleti-
şim ağımız şuan güçlü. İstanbul’da sadece iki
tane büromuz var. Biri Esenyurt’ta diğeri ise

Büyükçekmece’de. İstanbul içinde gazilerimizin
eşleriyle birlikte toplam 9 bin gazimiz var” dedi.

Esenyurt’u canlandırdı

Esenyurt Muharip Gaziler Deneği İrtibat Bü-
rosu Başkanı İsmail Kalaycıoğlu’nun Esen-
yurt’u canlandırdığını ve Esenyurt’ta onun
sayesinde gazilerin sıkıntısı kalmadı diyen Ken-
digel, Gazi Kalaycıoğlu’na emeğinden ötürü öv-
güler yağdırdı. Kendigel, “Kalaycıoğlu gibi bir
gazimiz Esenyurt’ta Muharip Gaziler Büro-
su’nu canlandırdı. Büroya görevini üstlendiğin-
den beri gazilerimizin sıkıntıları, sorunları
kalmadı. Her şey düzeldi. Onun gibi çalışan,
emek veren, koşuşturan hiç kimse yok diyebili-
rim” sözlerini sarf etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel, İstanbul genelinde yaptıkları dernek 
faaliyetlerini Gazete Damga’ya anlattı. Türkiye’de birçok kişinin “Gazi” kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen 
Kendigel; “Gazi bir muharebeye girip orada sağ çıkanlara ve zaferle dönenlere verilen bir unvandır. Bunun kolu, bacağı
kopmuş veya herhangi bir bölgesini kaybetmiş olana malul gazi, bizim gibi sağlam olana ise muharip gazi denir” dedi

ANLAMINI BILE 
BILMIYORLAR!

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında unutamadığı bir
anını anlatan Kendigel o anları şöyle anlattı;
“Kıbrıs Barış Harekâtı 20 Temmuz 1974 yılında
başladı. Biz okuldan mezun olduktan sonra Kırık-

han’a katıldığımız gün ayın 17’siydi. Komutanı-
mız o gün bölüklerimizi belirledi. Beni birinci bö-
lüğe verdi. Bölüğümle Kıbrıs’a çıkmak üzere yola
çıktığımda ayın 19’unun akşamıydı. Mersin’e

vardığımızda harekât başlamıştı.
Komutanımız bana 80 askeri tes-
lim edip, Kıbrıs Harekatı’na götür-
memi istedi. Bende hiçbir bilgim
olmadan askerleri alıp çıktım. 21
Temmuz sabahı o manzarayı gör-
mek unutulmaz bir duyguydu. Bir
yandan Beş Parmak Dağları’nda
leblebi gibi birliklerimize havan
yağıyordu.  Ateşlerden dolayı biz
alana giremedik. Daha sonra ha-
vanlar durdu ve tanımadığım, is-
mini dahi bilmediğim 80 askerle
alana girdim. İşte o anı hiç unut-
muyorum” ifadelerini kullandı. 

O ANI HİÇ UNUTMUYORUM 

Ters durak 
şaşkınlığı!
Beşiktaş'ta İETT durağının yola değil binaya dönük olması otobüs
bekleyen yolcuları şaşırtıyor. Durakta bekleyenler, yolu değil karşıdaki
binanın duvarını görüyor. Bu nedenle yolcular, durak yerine çevresinde
bekliyor. İETT yetkilileri ise 2010 yılında konulan durağın kaldırımın
dar olması nedeniyle ters konumlandırıldığını belirtti

beşiktaş'ta bulunan
İETT durağının, otobüsle-
rin geldiği yöne değil, karşı-

daki binanın duvarını görecek şekilde
konumlandırılması görenleri şakına
çeviriyor. Beklerken durakta oturanlar
sırtları dönük olduğu için gelen oto-
büsü göremeyerek, kaçırabiliyor. Bu
nedenle durak kullanılamayınca yolcu-
lar, durağın dışındaki büfe önünde
beklemek durumunda kalıyor. Otobüs
şoförleri, tam durak önünde değil de
büfe önünde biriken kalabalıktan yolcu
alıyor. Yolcuların yoğun olarak bekle-
diği noktada herhangi bir İETT durağı
ibaresi de bulunmuyor. Beşiktaş'ın
yoğun noktalarından biri olan Akaret-
ler'deki durağı, yolculardan daha çok,
soluklanmak için oturacak yer arayan-
lar tarafından kullanıyor.

Mantıksız ve çok garip

Yolculardan Metin Kaya "Herkes
uzakta duruyor, ben de durağa girme-

dim. Zaten durakta duran da pek yok.
Koltukların içe doğru olması gerekmez
mi, insanların oturması için. Otobüs
böyle geçiyor, kabul et ki, biri orada
oturdu. Oturunca bankayı mı görecek?
Böyle otobüsün geldiği yeri görmek
lazım. Bankayı mı bekliyorsun ki, ban-
kaya dönük bu durak? Anlamsız,
mantıksız ve çok garip" dedi. Otobüs
bekleyen bir yolcu ise "Biz büfelerin
önünde otobüs bekliyoruz. Normalde
durakta beklememiz gerekiyor. Ters çe-
virdiler, o yüzden otobüsleri de kaçırı-
yoruz" diye konuştu.

Önünde bina girişi var

İETT'den edinilen bilgiye göre, 2010
yılında yapılan durak, bulunduğu kal-
dırımın dar ve arkasında bina girişi ol-
ması nedeniyle ters konumlandırıldı.
Yetkililer, 2010 yılında bu şekilde 13
durağın ters yapıldığını ancak bunlar-
dan büyük bölümünün değiştirdiğini
kaydetti. DHA

Pazarda denetim
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 
Küçükçekmece'de kurban satış pazarında denetimde bulundu.
Karaca, hayvanların tüm bilgilerini küpe numarasını yazarak
görebileceği HAYSAG isimli telefon uygulamasını tanıttı

küçükçekmece'De 2 bin
700 küçükbaş ve büyükbaş
hayvanın satışa sunulduğu

pazarda denetim yapıldı. Denetime İs-
tanbul İl
Tarım ve
Orman Mü-
dürü Ahmet
Yavuz Karaca,
Küçükçek-
mece İlçe
Tarım Mü-
dürü Hüseyin
Bademli ve
Küçükçek-
mece Beledi-
yesi ekipleri
katıldı. Satış
alanının 90 çadır kapasiteli olmasına
rağmen pandemi tedbirleri kapsa-
mında 50 çadırla sınırlandırıldığı öğre-
nildi. İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bakan-
lık bünyesinde çıkarılan HAYSAG
isimli telefon uygulamasından bir bü-
yükbaş hayvanın küpe numarasını
kontrol eden Karaca, hayvanın yaşına,
bu zamana kadar yapılan aşılarına da
baktı.

Kontroller devam ediyor

Denetimin ardından konuşan Karaca,
Pazarda da şu an arkadaşlarımız sü-
rekli olarak kontrollere devam ediyor-
lar burada. Hayvanların sağlık
durumlarına, veteriner sağlık raporla-

rına, pasaportlarına, yaşlarına ve eğer
yaşta şüpheleri varsa yaş kontrolleri
yapılıyor. Biz vatandaşlarımıza şunu
söylüyoruz. Hayvanlarını valiliğimizce

belirlenmiş
hayvan satış
yerlerinden
alıp yine valili-
ğimizce belir-
lenmiş kesim
yerlerinde
profesyonel
kesicilere kes-
tirmeleri
lazım. Bu çok
önemli. Hay-
vanla da ilgili
bir problem

yaşadıklarında biz tam zamanlı olarak
hem kesim yerine hem de satış yerine
veteriner hekim görevlendirmesi yap-
tık. Başvuracaklar bize biz gerekli yar-
dımı onlara göstereceğiz. Tüm
vatandaşlarımıza tekrar söylüyoruz,
lütfen izinli yerlerden hayvanlarını al-
sınlar ve izinli yerlerde de kesimleri
yapsınlar" dedi. Karaca, 70 bin büyük-
baş ve 70 bin küçükbaş hayvanın bir
günde kesebildiklerini belirterek "Bunu
bir günde kesmek gerçekten altyapı
olarak çok zor. Bunu 3 güne yaymak
lazım. Bu noktada da vatandaşlarımı-
zın bize hoşgörü göstermesini ve ilk 3
güne kesimi yayma konusunda yar-
dımcı olmasını dileriz" diye konuştu.
DHA

Mezarlığa ring sefer!
LüLeburgaz Beledi-
yesi, Kurban Bayramı
öncesinde Yeni Mezar-

lık’a gerçekleştirilecek ring otobüs
seferlerini güncelledi. İki otobüsle
gerçekleştirilecek ring seferler Kur-
ban Bayramı Arifesi ile bayramın
birinci ve ikinci günlerinde gerçek-
leştirilecek. Ring seferleri doluluk
oranlarına göre belirlenecek. Bu
kapsamda ring seferler doluluk
oranı 5 ile 10 kişi arasında olursa
saat başı yapılacak.  Lüleburgaz
Belediyesi 19, 20 ve 21 Temmuz
tarihlerinde Yeni Mezarlık’a ring
otobüs seferleri düzenleyecek. 

Bayram yoğunluğuKurban Bayramı
öncesi 15 Temmuz

Demokrasi
Otogarı'nda başlayan

yoğunluk bugün de
devam ediyor.

Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu

(TOFED) Genel
Başkanı Birol Özcan,

"Ek seferlere
başladık. Şu an

itibariyle ek seferler
de doldu. Ancak

yolcularımızı hiçbir
zaman yarı yolda

bırakmayacağız dedi

Dokuz günlük bayram ta-
tili öncesinde 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nda

yoğunluk devam ediyor. 9 günlük ta-
tili fırsat bilenler memleketlerine git-
mek için bilet bulmakta
zorlandıklarını söyledi. Bayram ön-
cesi otobüslerin tamamının dolu ol-
duğunu söyleyen Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek se-
ferlere başladık. Şu an itibariyle ek se-
ferler de doldu. Ancak yolcularımızı
hiçbir zaman yarı yolda bırakmaya-
cağız. Zaten 400 gündür otobüsçüler
para kazanmıyordu. Uzun bir sürenin
ardından bayramda para kazanmaya
başladık" dedi. 

Sefer sayısında rekor

Özcan, "Dün seferlerimiz 1500'e
kadar çıktı. Bugün ise 1650- 1700'ü
bulur. Pazartesi'ye kadar sefer sayımız

1800'lere kadar çıkar. Şu an şehir dı-
şına çıkan bayram için gidiyor ve geli-
yor. Dönmeye yakın 'bilet bulamam'
korkusuyla vatandaşlar biletlerini ön-
ceden alıyor. Halkımız lütfen biletle-
rini firmalarımızdan alsın.
Otogarların dışında bulunan otobüs-
ler kontrolsüz otobüsler. Mesela bin
kilometre giden bir otobüste şoför sa-
yısı oldukça önemli. Bu yüzden her
bayram olduğu gibi vatandaşlarımız-
dan rica ediyorum korsan taşımacı-
lara güvenmesinler" diye konuştu.

Şans eseri bilet buldum

Tunceli'ye aile ziyaretine giden Nur-
ten Toçman, "Uçakta yer bulamadı-
ğım için otobüsle gideceğim. Biletimi
de bugün aldım. Otobüs bileti bile
bulmakta çok zorlandım. Bu bileti şu
an bulamasaydım gidemiyordum.
Şans eseri buldum ve gidiyorum çok
mutluyum. 9 günlük bayram tatilini

değerlendirmek istedim. O yüzden
memleketime gideceğim. Benim için
daha sakin bir tatil olacak" dedi. 9
günlük bayram tatili için Siirt'te giden
Abdurrahim Özdemir ise "Bilet fiyat-
ları çok yüksek. 300 - 400 liralık bilet-
ler fahiş fiyata satılıyor. Aynı
zamanda bilet bulmakta da çok zor-
landık. Bu fiyatlar insanları çok zorlu-
yor. Henüz dönüş biletini almadık.
Ne zaman döneceğimiz tam olarak
belli değil" ifadelerini kullandı. DHA
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ZAYİ
Tarım Bakanlığı'ndan verilen işletme kayıt belgemiz

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Life Station Cafe. 
Nihal TAŞDAN

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, bayram öncesinde,

“İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri
ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım
Programı”nda konuştu. Çatalca
Kestanelik Köyü’ndeki İBB Muh-
tarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı “Kestanelik Mezbahası”nda
düzenlenen toplantıya; CHP İBB
Meclis Grup Başkanvekili Doğan
Subaşı, İBB Genel sekreter Yardım-
cısı Murat Yazıcı, Muhtarlıklar ve
Gıda Dairesi Başkanı Ahmet Atalık,
hayvan yetiştirici birlikleri yönetici-
leri, muhtarlar ve köylüler katıldı.
İmamoğlu’nun kendisi de bir
dönem hayvancılıkla uğraşan ba-
bası Hasan İmamoğlu da toplan-
tıda İBB Başkanı’nı yalnız
bırakmadı. 

Kurumlar entegre olmalı

Kurban konusunun ciddiyetle ele
alınması gereken bir konu olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “Bir tanesi,
vatandaşlarımız bu vazifeyi yerine
getirirken vicdanen rahat olmalarını
sağlamaktır” dedi. Bu sürecin, satış-
tan kesim koşullarına kadar iyi yö-
netilmesi gerektiğinin altını çizen
İmamoğlu, devletin tüm kurumları-
nın bu anlamda entegre bir çalışma
gerçekleştirmesinin şart olduğunu
belirtti. Bu alanda yapılan olumlu
çalışmaların yanı sıra çadır şeklinde
kurulan hayvan satış yerlerinde, uy-
gunsuz koşullarda kesimler yapıldı-
ğını kaydeden İmamoğlu, bunun
önüne geçecek çalışmalar yaptıkla-
rını aktardı. 16 milyonluk bir şehirde
bu tarz düzenlemeler yapmanın

önemini ifade eden İmamoğlu,
İBB’nin sürecin önemli bir paydaşı
olmasının altını çizdi. “Yıllardır
kesim yapan ya da bu kesimleri yö-
neten kurumlarımız da var” diyen
İmamoğlu, “Bütününün bir araya
geldiği, bir fayda mekanizmasının
analiz edildiği, büyük bir kısmının
burada çözüme kavuştuğu bir bi-
çimde sürecin yönetilmesi benim ar-
zumdur. Tabii buna tek başına İBB
karar ya da yön veremez” ifadelerini
kullandı.  

Çok hassas bir çalışma

İBB olarak 3’ü Avrupa yakasında,
3’ü de Anadolu yakasında olmak
üzere, toplam 6 adet yüksek kapasi-
teli, modern kurban kesim ve satış
alanına sahip oldukları bilgisini
paylaşan İmamoğlu, 21 farklı biri-
min katılımıyla oluşturdukları “Kur-
ban Komisyonu”nun çok hassas bir
çalışma yürüttüğünü belirtti. İstan-
bul’a sorunsuz bir kurban kesim sü-
recini yaşatmak istediklerini
kaydeden İmamoğlu, “Bu çerçevede
tüm kurban kesim alanlarımız göz-
den geçirildi. Fiziksel eksiklikleri gi-
derildi. İhtiyaç görülen her alanda
yenileme ve güçlendirme çalışmala-
rını arkadaşlarım hassas bir biçimde
yaptılar” dedi. İBB kesimhanele-
rinde, sertifikalı kasap ve yardımcı
hizmet elemanlarından oluşan
1000’i aşkın görevlinin 6 noktada
İstanbulluların hizmetinde olacağı
bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bay-
ram süresince; zabıtasıyla, temizli-
ğiyle, lojistiğiyle, sağlık veteriner
hizmetleriyle, çevre temizliği ve ko-
ruma birimleriyle, teknik destek gibi
alanlarda görev yapmak üzere tam

750 personelimiz sürekli sahada,
kurban satış ve kesim alanlarımızda
hazır bulunacak” diye konuştu. 

Organik gübre ürettik

Kurbanlıkların kontrolü, satış ve
kesim alanlarının hijyeni gibi konu-
larda gerekli tüm işlemlerin yapıldı-
ğını kaydeden İmamoğlu, atıklar
konusunda da çalışma içinde ola-
caklarını açıkladı. Atıkların önceki
dönemlerde sadece bertaraf edildi-
ğine dikkat çeken İmamoğlu, “Farklı
bir şey yaptık. Biz, özellikle yeni
tarım anlayışımız çerçevesinde, bu
atıkları değerlendirme yolunu seçtik.
Tümden entegre olan alanlarda, ta-
biri caizse tek hücresi bile heba ol-
mayan bir sistemle, hayvan kesim
alanları çok faydalı bir biçime dön-
üştürülebiliyor” bilgilerini paylaştı. 

Tam tersine çevireceğiz

İmamoğlu, İBB’nin tarım ve hay-
vancılık noktasında çiftçilere verdiği
destekleri, şöyle örneklendirdi:
"Tarım dairemiz, üreticimize bu
sene silajlık mısır tohumu dağıttı.
Dağıtılan tohum ile 60 bin ton silaj
elde edeceğimizi hesaplıyoruz. Üre-
ticimize, böylelikle 35 milyon lira
değeri olan bir silajı, ücretsiz ulaştır-
mış olacağız. İstanbul üreticisinin,
sütlerini topluyoruz. 130 bin çocu-
ğumuza süt dağıtıyoruz. Yani bu
toprakların üstüne bina dikmekle,
bu milleti refah toplumu yapamaz-
sınız. Her kırsalı olan bu tür mega-
poller, tarımı da destekleyerek, en
yakınından sağlıklı beslenerek var
olmuşlardır. Ama İstanbul'da
bunun tersi olan aklı, inşallah hep
birlikte tersine çevireceğiz" dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı”nda
konuştu. İBB olarak tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık alanlarında üreticilere verdikleri destekleri sıralayan
İmamoğlu, “Bu toprakların üstüne bina dikmekle, bu milleti refah toplumu yapamazsınız. Her kırsalı olan bu tür
megapoller, tarımı da destekleyerek, en yakınından sağlıklı beslenerek var olmuşlardır" diye konuştu

BINA DIKMEKLE
REFAH OLMAZ!

KadıKöy Surp Takavor
Ermeni Kilisesi önünde
saat 15.30'da; Kadıköy

Esnaf Derneği(KADIDER),
Moda Eğlence Yerleri
Derneği(MODADER), Kadıköy
Tarihi Çarşı Derneği gibi sivil top-
lum kuruluşlarının bir araya gel-
diği kınama eyleminde Caferağa
Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman
ve Osmanağa Mahalle Muhtarı
Serap Tuncer da yer aldı. STK'lar
adına açıklama yapan KADIDER
Başkanı Tuncay Savaşlı, "Pan-
demi sonrası serbestliğe geçiş sü-
recinin başından itibaren yaşam
ve çalışma alanımız olan Kadı-
köy'de semt oturanlarını ve ma-
halle esnafını derinden etkileyen
olaylar yaşanmıştır. Caferağa,
Osmanağa Mahalleleri, Kadıköy

Çarşı ve Moda başta olmak üzere
semtin pek çok noktasında Kadı-
köy'de ikamet eden kişilerin ve dı-
şarıdan gelen misafirlerimizin
yaşam, eğlence anlayışı ve özgür-
lük düşüncesi ile bağdaşmayan
eğlence tarzının rahatsızlık verici
boyutlara ulaşmış olması bizleri
bu açıklamayı yapmaya mecbur
kılmıştır" ifadelerini kullandı.
Çok üzülüyoruz

Kadıköy sokaklarında sabahın ilk
saatlerine kadar taşkınlık yapıldı-
ğını dile getiren Savaşlı, bu olay-
ların kendilerini üzdüğünü
belirterek, "Yaşanan olayları pan-
demi dönemi yasaklar sonrası bir
çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj
olması olarak algılamak ve bir an
önce yok olacağına inanmak isti-

yoruz. Fakat bu talihsiz olayların
pandemi durumundan öte bir
olgu olduğunu ve ne yazık ki, bu
Savaşlı şöyle devam etti: "Kadı-
köy, yüksek sesle modifiye edilmiş
araçlar ile korna çalarak sözüm
ona eğlence anlayışıyla, sokak
partileri düzenleyen, çevreye ver-
diği rahatsızlığı umursamayan,
bir kitleye daha önce rastlama-
mıştır. Kadıköy farklı inançlardan
insanların birbirinin inancına,
ibadetine, ibadethanesine, saygı
duyan insanların yaşadığı ağırlan-
dığı bir yaşam yeridir. Aynı za-
manda Geçtiğimiz hafta sonu
Kadıköy Çarşı'da bulunan Surp
Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapı-
lan saygısız davranışları şiddetle
kınıyoruz. Buna benzer olay ve
görüntüleri daha önce Beyoğlu,
Cihangir gibi yerlerde yaşandığını
bilmekle beraber devam etmesi
durumunda dokunun ciddi an-
lamda zarar gördüğüne ne yazık
ki, şahit olmuş insanlarız. Bu de-
jenerasyona, manipülasyona gel-
meyeceğiz. Yaşanan bu olayların
Kadıköy'ün yapısına, burada ya-
şayan, buraya eğlenmeye gelen
insanlara ve buradaki işletmelerin
kültürüne ait olmadığı kesindir."
DHA

Şiddetle kınıyoruz

TESEKKURLER
11 Temmuz Pazar günü Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz 6. Olağan Genel Kurulumuza
katılarak bizleri onurlandıran başta; Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a, Ardahan

Göle Köprülü Belediye Başkanı Sayın Yücel Akkoç’a, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Sayın İbrahim Yılmaz’a, Esenyurt Belediyesi CHP
Meclis Üyesi Sayın Dilek Altay Şimşir’e, AK Parti Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri Sayın Togay Çoban
ve Sayın Aytaç Özer’e, Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sayın Rukiye Doğruyol’a, Esenyurt
Kent Konseyi Başkanı Sayın Tuncer Dağ’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Taner Uluğ’a, Sayın Hasan

Kara’ya ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Koordinatörü, Sayın Zafer Aras’a, Esenyurt İl Dernekler 
Birliği Başkanı Sayın Sadık Aksoy’a, AK Parti Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan Akan 

ve yöneticilerine, CHP Esenyurt İlçe Başkan Yardımcıları Sayın Erdinç Görmüş ve Sayın Harun
Şerefoğlu’na, Saadet Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Sayın Ender Esiner’e ve yönetim kuruluna, Gelecek
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay ve yönetim kuruluna, Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı

Halis Kahriman ve Yönetim kuruluna, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sayın Selçuk Güneş’e, 
Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Sayın Tanju Karakuş ve yönetim kuruluna, MHP Esenyurt İlçe
Başkan Yardımcısı Sayın Ferhat Ulucutsoy’a ve yönetim kurulu üyelerine, HDP Esenyurt Eşbaşkanı ve

yönetim kurulu üyelerine, Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Ahmet Kuzğun’a ve Esenyurt 
mahalle muhtarlarına, Esenyurt Göle Federasyon Başkanı Sayın Ertekin Baysal ve yönetim kuruluna,
Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Şemsettin Şenel’e, Çıldır Federasyon Başkanı Sayın

Kemal Şimşir’e, Hoç- Fed başkanı Sayın Burhan Özer ve Damal Dernekler Federasyon Başkanı 
Sayın Güner Kökat ve yönetim kurulu üyelerine, Göle Dernek Başkanı Sayın Bülent Sarıtaç’a ve 

yönetim kuruluna, Çıldır Dernek Başkanı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve yönetim kuruluna, Hanak Dernek
Başkanı Sayın Togay Çoban’a ve yönetim kuruluna, Posof Dernek Başkanı Sayın Mihrican Deniz ve

yönetim kuruluna, Esenyurt İl Dernek birliği Başkanlarına,

Ayrıca yoğun programlarından dolayı Genel Kurulumuza katılamayarak telgraf gönderen;
AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca’ya ve Şamil Ayrım’a

Divan Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Durak’a, Divan Kurulu Üyeleri; Sayın Mehmet Hanifi Kaya’ya, 
Sayın Kemal Şimşir’e, Sayın Güner Kökat’a, Sayın Turgay Zorba’ya, Sayın Çağrı Özge Avşar’a, 

Sayın Yağmur Sarıtaç’a…

Çelenk Gönderen;
Korkmaz Grup Başkanı Selahattin Korkmaz’a 

İşadamı Barış Avşar’a, 
Aytaç Çiçekçilik Aytaç Özer’e, 

Ve düzenlediğimiz kongremize uzaktan ve yakından katılım gösteren çok kıymetli Ardahan’lı üyelerimiz
ve delegelerimize Ardahan’a ve Ardahanlılara yakışır bir kongre olmasında emek verdikleri için yürekten

teşekkür ederiz.

İSTANBUL ARDAHAN KÜLTÜR EVİ 
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN EFRAİL ÇİFÇİ

VEREN EL ALAN ELİ GÖRMÜYOR
Konuşmasında, İstanbul Vakfı üze-
rinden gerçekleştirdikleri kurban
bağış kampanyasına da değinen
İmamoğlu, geçen yıl 13 milyon liraya
yakın bağış topladıklarını aktardı. Bu
yolla 130 bin eve konservelenmiş kur-
ban eti dağıtımı yaptıklarını belirten
İmamoğlu, bu yıl, geçen seneki raka-
mın üzerine çıkmayı hedeflediklerini
vurguladı. “İBB, vatandaşlarımızın,
veren elin alan eli görmediği bir me-
kanizmayla yardımlaşmaları için en
doğru adrestir” diyen İmamoğlu,
“Ben iyilerimi tenzih ediyorum. Ama
bazı kurumlar, bazı vakıflar, bazı der-

nekler vesaire vesaire; bu işlemler için
talip olabilirler. Ama bizim kadar va-
tandaşın gelirini bilen, vatandaşın ih-
tiyacını bilen bir kurum İstanbul'da
yok. Anlık takip ediyoruz” şeklinde
konuştu. Benzer bir uygulama olan
“Askıda Fatura”yı örnek veren İma-
moğlu, “Böyle bir sistemi bizden
daha yapacak kurum yok” vurgu-
sunu yaptı. Anlamsız engelleme ça-
lışmalarına rağmen alınan izinle
başlatılan kampanyaya gösterilen il-
giden memnun olduğunu kaydeden
İmamoğlu, sürece katkıda bulanan
vatandaşlara teşekkürlerini iletti. 

Efrail Çiftçi yeniden seçildi
Covid 19 salgını nedeniyle iptal edilen İs-
tanbul Ardahan Kültür Evi 6. Olağan Genel
Kurulu yasakların kalkmasının ardından 11

Temmuz Pazar günü Esenyurt Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi.  İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan
Efrail Çifçi üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak yeni-
den başkan seçildi. 440 üyenin oy kullandığı seçimde Ef-
rail Çifçi 280 oy alırken rakibi Edip Ayaz 163 oy aldı.
Oldukça çekişmeli geçen genel kurul, yerel seçimleri
aratmayan bir atmosferde gerçekleşti. 

Salgın nedeniyle erteledik

Kongreye yoğun ilgi olması gözlerden kaçmazken,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Arda-
han Göle Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, Esen-
yurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Esenyurt
Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kuzğun, Esenyurt
Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok
sayıda sivil toplum örgütü başkanı ve yöneticileri katılım
gösterdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardın-
dan konuşan Efrail Çifçi, "Bildiğiniz gibi 1 yılı aşkındır
pandemi dolayısıyla kongremizi gerçekleştiremedik. Bu
süreçte birçok hemşerimiz ne yazık ki hayatını kaybeder-
ken, birçok hemşerimizde ağır tedaviler görmüştür. Ha-
yatını kaybedenlere Allahtan rahmet hastalarımıza acil
şifalar diliyoruz" dedi. 

Centilmen bir kongre oldu

Geçtiğimiz kongrede divan başkanlığı yapan ve şuanda
Esenyurt Belediye Başkanı olan Kemal Deniz Bozkurt
kongrede hemşerilerini selamladı. Bozkurt, "Çok centil-
mence bir kongre gerçekleştirdik. Bizim insanlarımız
mücadelecidir. Kendisine dayatılan asla kabul etmiyor-
lar. Bu duygular içlerine doğuştan yerleştirilmiştir. Ya-
şamı güzelleştirmek barış içinde kardeşlik içinde dostluk
içinde yaşamak için irade koymuşuz. Ve bunun örnekle-
rini sergilemişiz. Biz huzur içinde mutluluk içinde yaşa-
mak için her şeyi birbirimizin elini bırakmadan yapmak
zorundayız. Az evvel konuşan mevkidaşım Göle Köp-
rülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç beni burada temsil-
cisi görmesinden dolayı mutlu oldum. Birbirimizi siyasi
pozisyonumuzdan dolayı ötekileştirmemeliyiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
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Altınbaş Üniversitesi, 15 Temmuz
2016’da gerçekleşen darbenin 5. yıl
dönümünde “15 Temmuz Darbe 
Girişiminin Türk Dış Politikası Açı-
sından Değerlendirilmesi” başlıklı
bir konferans düzenledi. Türkiye ta-
rihinde 15 Temmuz’un hiçbir zaman
unutulmayacağını ifade eden Prof.
Dr. Ahmet Kasım Han, hain kalkış-
mayı gerçekleştiren FETÖ terör ör-
gütünün, dünya çapında organize
olan bir örgüt olduğunu söyledi
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M oderatörlüğünü Altınbaş Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Kasım

Han’ın yaptığı çevrimiçi konferans, Rektör
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve SETA
Genel Koordinatörü Burhanettin Du-
ran’ın katılımıyla gerçekleşti. Hain darbe
girişiminin 5.yılında şehitleri ve gazileri
anarak konuşmasına başlayan Altınbaş
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Kasım Han, 15 Temmuz ile gelişen
toplumsal dayanışmaya vurgu yaparak, “15
Temmuz’u birlik, dayanışma ve demokrasi
şöleni olarak kutluyoruz. 15 Temmuz’un
özellikle uluslararası boyutunu anlatmak
adına yetkin konuşmacıları panelimizde
bir araya getirdik” dedi.

Dünya çapında organize

Türkiye tarihinde 15 Temmuz’un hiçbir
zaman unutulmayacağını ifade eden Prof.
Dr. Ahmet Kasım Han, 15 Temmuz hain
darbesini gerçekleştiren FETÖ terör örgü-
tünün, dünya çapında organize olan bir
örgüt olduğunu ve bu yüzden geçmişte de
Türkiye üzerinde dünya çapında bir baskı
kurmaya çalıştığını söyledi. Yapılan araştır-
maların bu terör örgütünün dünyadaki
bağlantılarını ortaya çıkardığına dikkat
çeken Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Türki-
ye’nin küresel ölçekteki milli menfaatleri-
nin de bu bağlamda değerlendirilmesinin
önemli olduğunun altını çizdi. Panelde ko-
nuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Çağrı Erhan, yaşanan hain darbenin
ardından bu yana geçen beş yılın değerlen-
dirmesini yaptı. Yeni bir gelişme olarak
Etiyopya’da FETÖ’ye ait olan bir okulun
mahkeme kararıyla Türkiye Maarif Vak-
fına aktarılmasının sevindirici olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, “FETÖ
dünyanın birçok yerinde örgütlenmiş yeni
nesil bir terör örgütüdür. Sosyal sorumlu-
luk, eğitim ve hayır kurumu kisvesi altında
örgütlenmiş bu şebeke beş yıldır faaliyetle-
rini tam olarak sonlandırmış değil” ifade-
lerini kullandı. Erhan, FETÖ ile
mücadelede Türkiye’nin uluslararası alan-
daki çabasının ve haklı davasının altını çi-
zerek, bu konuda bazı ülkelerde Türkiye
lehine olumlu adımlar atılırken bazılarında
ise hiçbir girişimde bulunulmadığını be-
lirtti. “Birçok ülkede FETÖ okulları ve ku-
rumları tamamen kapatılıp mensupları
yakalanarak Türk makamlarına teslim
edilmişken bazı ülkelerde hiçbir şey yapıl-
madığını görüyoruz” diyen Erhan, şunları
söyledi: "Fethullahçı Terör Örgütü’nün
elebaşı Fethullah Gülen’in tutulduğu ve
barındırıldığı ABD’nin birçok eyaletinde
hala Charter Okulları adı altıyla FETÖ
kurumları varlığını sürdürüyor ve bundan
çok ciddi gelir elde ediyorlar. 15 Tem-
muz’dan hemen sonra başlayan girişimle-
rimize ve iki ülke arasında suçluların iadesi
anlaşmasının mevcudiyetine rağmen çeşitli
bahanelerle, federal devletin federal eya-
letlerin işlerine karışamayacağı gibi ifade-
lerle ya da ülkemizin sunduğu delillerin

yeterli olmadığı gibi anlamsız gerekçelerle
maalesef ABD, FETÖ ile mücadelede
dişe dokunur bir yarar sağlamadı."

FETÖ yanlısı oldular

Türkiye’nin FETÖ’yle mücadelesine kayıt-
sız kalma tutumunu sürdüren ülkeler ara-
sında ABD’nin yalnız olmadığına,
Almanya, İngiltere ve Yunanistan’ın da
aynı şekilde davrandığına dikkat çeken
Prof. Dr. Çağrı Erhan, şöyle konuştu: "Al-
manya ve İngiltere’de de FETÖ ile doğru-
dan ilişkisi olan, darbe teşebbüsüne
doğrudan katılan, söylemleri ve yazdıkla-
rıyla kamuoyunda sergiledikleri tutumla
darbe teşebbüsüne destek veren basın, sivil
toplum, iş ve siyaset dünyasındaki kişilerin;
hatta bu terör örgütü şebekesinin hukuk
alanındaki tetikçisi diye tanımlayacağımız
bürokratların hala başta Almanya ve İngil-
tere olmak üzere bu ülkelerde barındırıl-
dıklarını, sosyal medyayı kullanarak
sabahtan akşama kadar algı operasyonu
yaptıklarını görüyoruz. FETÖ ile mücade-
lemizde hiç destek vermeyen hatta onlara
kucak açan komşumuz Yunanistan var.
Delillerin ortada olmasına rağmen kılını
kıpırdatmayan bir ülkeden bahsediyoruz.
Darbenin bir gün sonrası TSK’ya ait heli-
kopterlerle üniformalarla Yunanistan’a
kaçan darbecileri Yunanistan serbest bı-
raktı ve bu darbecileri ülkemize iade et-
medi. Ülkenin seçilen Cumhurbaşkanı’nın
darbe ile devrilmemesinden ve Türkiye’de
demokrasinin devam etmesinden üzüntü

duyan dost diyemeyeceğimiz ülkelerin
mevcudiyeti hala söz konusudur. Dolayı-
sıyla FETÖ ile sürdürülen mücadelenin
sadece içeride sürdürülecek bir mücadele
olamayacağını, bugüne kadar olduğu ve
bundan sonra da hukukun verdiği tüm ar-
gümanlar kullanılarak bütün dünyada sür-
dürülecek bir mücadele olduğunu
aklımızdan katiyen çıkarmamalıyız.”

Tehlikesi anlatılıyor

FETÖ ile mücadelenin en ufak bir gev-
şeme olmaksızın içerde ve dışarıda kararlı-
lıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan
Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız başta olmak üzere, Dışişleri Baka-
nımız, bakan yardımcılarımız ve bütün
büyükelçilerimize çok teşekkür ediyorum.
Geçen beş yıllık süreçte defalarca, gittik-
leri her yerde, katıldıkları her uluslararası
toplantıda FETÖ’nün sadece Türkiye’de
değil dünyanın bütün ülkeleri için ne de-
rece tehlikeli bir örgüt olduğunu, her ülke
açısından bu şebekenin ne kadar melun ol-
duğunu ve demokrasiye kasteden yapısını
her vesile ile anlattılar” ifadelerini kul-
landı. Prof. Dr. Çağrı Erhan konuşmasını,
“15 Temmuz’un 5. yılında vatan için, de-
mokrasimiz için gözünü kırpmadan canla-
rını feda eden bütün şehitlerimizi
rahmetle, bütün gazilerimizi şükranla anı-
yorum. Darbeye geçit vermeyen ve men-
subu olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz
büyük Türk Milletine teşekkür ediyorum”
sözleriyle tamamladı.

EN STRATEJİK 
YERLERE SIZMIŞ
Konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz
Selim Kıran da konuşmasına 15 Temmuz 2016’da
gerçekleşen hain darbe girişiminde hayatını kaybeden
şehitler ve yaralanan gazileri anarak başladı. “Bugün
bir demokrasi şöleni yaşıyorsak, o mücadelenin
kahramanları sayesinde yaşıyoruz” diyen Kıran, “15
Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak
durumundayız.  Dış politikamızın en temel düşüncesi,
uluslararası gündemlerde FETÖ tehlikesine dikkat çek-
mek ve somut adımların müttefiklerimizle beraber
hayata geçirilmesidir. Bu mücadelenin güçlü ve
kararlılıkla gereğini yapmaktır” dedi. FETÖ’nün
Türkiye’nin dış politikasını baltalamak adına geçmişte
Bakanlık kadrolarına illegal bir şekilde sızdığın anlatan
Kıran, şunları söyledi: “Bakanlığımızın çok kapsamlı bir
sınav sistemi vardı. 2010 yılında yapmış oldukları mü-
dahaleyle FETÖ mensupları, Bakanlığımızın sınav sis-
temini değiştirmişler. Muhakemeyi ölçmeye yönelik o
çetrefilli sınav süreçlerini ortadan kaldırıp, bir anda test
usulü sınav sistemine geçmişler. Bununla da yetin-
meyip, Bakanlığımızda görevlendirmek istedikleri
adaylara da o test sorularını önceden vermişler,
Bakanlığımızda çalışan sözde diplomatlar da soruları
verdiği kişileri FETÖ evlerinde eğitmişlerdir.
Bakanlığımızın stratejik görevlerine bu kişiler böylelikle
getirilmişler. Bunu itiraflarda görüyoruz. Biz
Bakanlığımızda böyle niteliklere sahip olan 617 kişiyi
ihraç ettik. Mücadele etmeye de devam edeceğiz.”
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B aşta Almanya olmak üzere,
Belçika, Hollanda, Lüksem-
burg ve İsviçre'nin bir bölü-

münü etkileyen, halen de devam eden
yağışlar Avrupa'yı felç etti. Yaşlı kıtanın
ortası tamamen sulara batmış du-
rumda. Seller şu ana kadar Almanya'da
80'i aşkın can aldı. Belçika'da 9 kişi
öldü. Hollanda, Lüksemburg ve İsviç-
re'de de ölümler var. Bir çok kişi, ilk su
taşkınları olduğunda evlerinin bodru-
munu temizlemek isteyenler gelen sel-
lerle, bodrumların aniden dolmasıyla
boğuldu.

Bin 300 kişi kayıp 

Almanya: Almanya'da Türkler'in yoğun

olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya
Eyaleti'nde 30, yine Türkler'in yoğun ol-
duğu Rheinland Pfalz Eyaleti'nde şu
ana kadar cesedi bulunabilen 50 kişinin
ölümü resmen açıklandı. Bu eyletin
Ahrweiler bölgesinde 1300 kişiye ulaşı-
lamıyor. Bunların hiçbirinin cep tele-
fonu da çalışmıyor. Evlerden sular
çekildikçe ve bodrum katlarının suları
boşaltıldıkça cesetler çıkıyor. Bu bölge-
lerde yağışların bugün de devam ede-
ceği belirtiliyor.
Hollanda: Zaten deniz seviyesinin al-
tında olan bu ülkede de bir çok yeri su
bastı. Maastricht kentinde alarm verildi.
10 bin kişi evlerini terk edip güvenli böl-
gelere gitti. Belçika sınırına yakın bölge-

lerde, seller ve su taşkınları yaşanıyor.
Ölü sayısı ile ilgili şu ana kadar bir bilgi
yok.
Belçika:  Bir çok şehir tamamen sular
altında. Almanya sınırındaki kentlerde
şu ana kadar 12 kişi öldü. Aywaille,
Liege ve Lüttich doğa felaketinin yaşan-
dığı bölgeler arasında yer alıyor. Ölü sa-
yısının artmasından korkuluyor.
Maas'ta alarm verildi ve halkın güvenli
bölgelere çekilmesi istendi.
İsviçre: Ülkenin ortası ve kuzeyi sellerle,
taşkınlarla boğuşuyor. Bir çok bölgede
nehirler taştı. Lozan'da Pegel Nehri'nin
taşmasına sadece 4 cm kaldı. Bu ülkede
bir çok evi su bastı. Yağışlar azalarak
devam ediyor. Maddi zarar çok büyük.

Victory of 
Democracy
ABD'nin New York şehrinin Manhattan
bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişimine karşı Türk milletinin
mücadelesini ‘Victory of Democracy’
(Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan
LED ekranlı araçlar dolaştırıldı

aBd'nin New York şehrindeki Times
Meydanı'nda bulunan dev dijital ek-
randa, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe

girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi yan-
sıtıldı. “Kahramanlarımız” yazısıyla 15 Tem-
muz'un 251 şehidinin fotoğrafı tek tek dev led
ekrana gelirken, Türk bayrağıyla birlikte “Tür-
kiye Geçilmez” yazısı gösterildi. New York’un
dünyaca bilinen Times Meydanı’nda bulunan
dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of De-
mocracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçil-
mez" mesajıyla anlatıldı. Led ekranda 15
Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahra-
manlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren
görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca
her saatte 30 kez yayınlandı. 

Hainler gitti 
biz güçlendik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü'nde mesajlarını Özbekistan'dan verdi.
Çavuşoğlu “Darbeye darbe yapan bir mil-
letin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz.
Hainler gitti daha da güçlendik” dedi.   

dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Taşkent’te düzenlenen “Orta ve Güney
Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınama-

lar ve Fırsatlar” konulu konferansa katılım için git-
tiği Özbekistan’da Türkiye’nin Taşkent
Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz
anma töreninde konuştu. Bakan Çavuşoğlu ko-
nuşmasında “Milletimizin basiret ve feraseti ham-
dolsun, hainlerin oyununu bozdu. Darbeye darbe
yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur du-
yuyoruz. Hainleri devletimizden temizledik ve güç-
lendik. Bugün Türkiye daha güçlü ve daha
bağımsızdır. Bakın, hain darbe girişiminden sa-
dece 1,5 ay sonra silahlı kuvvetlerimiz Fırat Kal-
kanı Harekatını gerçekleştirdi. Bakanlığımızda da
aynısı yaşandı. Hainler gitti daha da güçlendik.
FETÖ’yle dünyanın her köşesinde mücadele edi-
yoruz, etmeye devam edeceğiz. 42 ülkede FETÖ
iltisaklı okulların faaliyetini sonlandırdık. Birçok
ülkeden FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesini
sağladık. Bu mücadeleyi hep birlikte kararlılıkla
sürdüreceğiz” dedi.

Almanya, Belçika, 
Hollanda, Lüksemburg ve

İsviçre, sellerle su
baskınları ile boğuşuyor.

Almanya’da 1300 kişi
kayıp. Şu ana kadar 

Almanya’da 80, Belçika’da
9 kişinin cesedi bulundu.

Lüksemburg ve
Hollanda’da ölümlerle
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Kompleksli dengesiz!
İngiliz The Guardian gazetesi, Kremlin'den sızan
gizli dosya ve belgeleri yayınladı. Belgelerde,
Putin'in bizzat "Akli dengesi yerinde olmayan"
Trump'ın peşine istihbarat birimlerini gönderme
talimatı verdiği ortaya çıktı. Raporda, “Trump,
anlık karar veren,  aşağılık kompleksi olan 
dengesiz bir birey” ifadeleri de yer aldı.

aBd ile Rusya arasında savaş
başlatacak belgeler ortaya çıktı.
İngiliz The Guardian gazetesi,

Kremlin’den sızan gizli belgeleri kamuoyu ile
paylaştı. Belgelerde, Putin’in bizzat talimat
vererek, “akli dengesi yerinde olmayan” Do-
nald Trump’ın peşine istihbarat birimini gön-
derme talimatı verdiği ve 2016 Başkanlık
Seçimi’nde Trump’ı desteklemek için hare-
kete geçme kararı aldığı ortaya çıktı.

Kazanmasını istemişler 

22 Ocak 2016’da kapalı gerçekleşen Rusya
Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Pu-
tin’in yanı sıra istihbarat başkanları ve üst
düzey bakanların da yer aldığını yazan The
Guardian, bu toplantının çok kritik bir
öneme sahip olduğunu da okurlarına ak-
tardı.Bu toplantıda Trump’a yardım etmenin
Moskova’nın stratejik hedeflerine ulaşma-
sına katkı sağlayacağı belirtilirken, “ABD’yi
güçsüzleştirerek ABD Başkanı’nın pazarlık
yapma imkanını zayıflatmak” istenildiği de
belirtildi. Bizzat Putin tarafından imzalanan
kararda üç farklı istihbarat biriminden
Trump’ı desteklemek için talimat verildiği de
belirtildi. O dönemde Trump’ın Cumhuriyet-
çilerin en önde gelen adayı olduğunu hatırla-
tan The Guardian, belgelerde Trump’ın
kazanmasının istendiğini de yazdı.

Aşağılık kompleksi var 

“No 32-04/vd” koduyla hazırlanan belge-
lerde, “Trump Kremlin açısından öne çıkan
bir aday” denilirken Trump’ın akıl sağlığı ve
psikolojisiyle ilgili de ifadeler ve analizler yer
aldı. Raporda, “Trump, anlık karar veren,
akli dengesi olmayan ve aşağılık kompleksi

olan dengesiz bir birey” ifadesi yer aldı. The
Guardian’ın yayınladığı belgelerde,
“Trump’ın kazanması teoride Rusya’nın iste-
yeceği bir siyasi senaryo. Trump’ın kazan-
ması kesinlikle ABD’nin sosyopolitik
sistemini istikrarsızlaştıracak” ifadesinin kul-
lanıldığı görüldü. Kritik toplantının gerçek-
leştiği gün çekilen fotoğrafta Putin’in
yanında en güvendiği isimler yer alıyordu.
Dönemin Başbakanı Dimitry Medvedev,
Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Savunma Ba-
kanı Sergei Şoygu’nun yanı sıra istihbarat bi-
rimlerinden üst düzey isimler de Putin’le
birlikte masanın etrafındaydı. O dönem ya-
pılan basın açıklamasında ise bu görüşmede
ekomomi ve Moldova’nın görüşüldüğü 
belirtilmişti.

Acım geçmeyecek
Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise, hastanede tedavi
gördüğü anlar gözler önüne seren iki fotoğraf paylaştı. First Lady, fotoğrafların
yanına 25 yıllık eşini kaybetmenin acısının 'hiç geçmeyeceğini' notunu düştü

Haiti'de suikastuğrayan Devlet Baş-
kanı Jovenel Moïse'nin yaralı eşi, has-
tane yatağında çekilmiş fotoğraflarını

paylaştı ve kocasının gözünün önünde öldürüldü-
ğüne hâlâ inanmadığını söyledi.
7 Temmuz'daki suikastten kurtulan tedavi için
Haiti'den tahliye edildikten sonra Miami'ye nakle-
dilen First Lady, fotoğrafların yanına 25 yıllık eşini
kaybetmenin acısının 'hiç geçmeyeceğini' notunu
düştü. 47 yaşındaki Fürst Lady paylaşımında şu

ifadelere yer verdi; 'Kocamın bana son bir söz
söylemeden gözümün önünden bu şekilde öldü-
ğüne hâlâ inanmıyorum. Bu acı asla geçmeyecek.
Bu korkunç zaman boyunca bana yardım eden-
lere teşekkür ederim. Nazik dokunuşunuz, neza-
ketiniz ve özeninizle hayata tutunabildim'
ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Twitter
hesabından bir ses kaydı paylaşan Moise, saldır-
ganların eşini kurşunlarla 'delik deşik ettiğini' 
söylemişti.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, 5 sporcu ile katılacakları 2020 Tokyo Olimpi-
yatları öncesi, olimpiyat oyunlarının diğer şampiyonalara benzemediğini vurguladı. Son viraja girdiklerini ve
olimpiyatta yapılacak serileri son yarışmalarda denediklerini söyleyen Göktekin, "Olimpiyatlar farklı bir atmos-
fer. İlk defa gidecek sporcularımız var, keza ben de antrenör olarak ilk defa olimpiyatlara katılacağım" dedi

D ezavantajlarının olimpiyata ilk defa
katılacak sporcular olduğunu,
avantajlarının ise tüm milli sporcu-

ların dünya ve Avrupa'da madalya alan
isimlerden oluştuğunu ifade eden Milli
Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, "Artık
Türk cimnastikçilerimiz bir marka oldu.
Hem hakemlerin gözünde hem dünya
cimnastiği gözünde. Olimpiyatlara bu
avantajı kullanarak gideceğiz. Madalya ve
madalyalar hedefliyoruz. Avrupa ve dün-
yada madalya almışız. Bir sporcumuz ka-

ravana attı, 2'nci sporcumuz karavana attı,
mutlaka diğer 2'sinden madalya beklenti-
miz olacak. Madalya 1 de olabilir, 4 de
olabilir, 2 de olabilir. Hiç belli olmaz" dedi.

Ayrıntılar çok önemli

"Cimnastik deli kurşun gibi" benzetmesi
yapan Milli Antrenör Yılmaz Göktekin,
"Bizim cimnastik çok küçük hatalara, çok
küçük ayrıntılara bakıyor. Örneğin Hırva-
tistan'a gittiğimiz yarışmada İbrahim mü-
kemmel bir seri yaptı, bitirişteki küçük

adımları onu altın madalyadan etti ve
4'üncü oldu. Küçük bir adım. Çok ayrın-
tıda gizli. Madalyaların sayısı oradaki per-
formansa bağlı ama madalya gelecek
inşallah" diye konuştu.

Sorumluluğumuz arttı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye
Cimnastik Federasyonu'nun kendilerine
gözbebeği gibi baktığını dile getiren Yıl-
maz Göktekin, "Bir dediğimizi iki etmiyor-
lar. Spora ve sporcuya verilen önem çok

önemli. Bu da üzerimizdeki sorumluluğu-
muzu artırıyor. Cimnastiğin bu seviyeye
gelmesi beklentilerin artması doğal. Her
gittiğimiz yarışmalardan madalya ya da
madalyalarla dönüyoruz. Umarım bu
olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde tem-
sil edeceğiz. Önceden temsilen 1 veya 2
sporcuyla katılıyorduk, şimdi 4 erkek
sporcu, 1 bayan sporcumuzla katılıyoruz.
Madalya olmaya da bilir. Önemli değil
ama biz madalyaları nasıl alabileceğimizin
hesabını yapıyoruz" yorumu yaptı. DHA

Kadro şu an yetersiz!
Süper Lig kulüplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında
mevcut kadrolarının yetirsiz olduğunu dile getirdi. Denizli, "27 Mayıs'tan bu yana transfer çalışmalarını
sürdürüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta sonuna kadar bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.
Ligin başlamasına 1 aydan az bir
süreç kaldığını hatırlatan deneyimli
teknik adam, "O zamana kadar bu
transferleri tamamlamak mecburi-
yetindeyiz ve tamamlayacağız.
Ümit ediyorum ki iyi bir takım çı-
kartırız ama çok zorlandığımızı da
söylemek isterim" yorumu yaptı.
Futbolcunun yerli ya da yabancı
olmasının değil yetenekli olması-
nın önemli olduğunu söyleyen tek-
nik direktör Mustafa Denizli,
"Yetenekli oyuncunun önünü kese-

mezsin. Ben çalıştığım takımlarda
birçok genç futbolcuyu Türk fut-
boluna kazandırmış bir insanım.
Şu an da öyle, altyapıdan 3-4 tane
futbolcum var. Bunları mutlaka
görevlendireceğim. Bu yarışın
içinde olacaklar" dedi.

Brezilyalı yolda

Altay, geçen sezon İtalya Serie
A'da kiralık olarak EC Bahia for-
ması giyen Brezilyalı merkez orta
saha oyuncusu Thaciano ile el sı-

kıştı. Brezilya'daki kulübü Gre-
mio'dan ayrılan 26 yaşındaki fut-
bolcunun önümüzdeki günlerde
İzmir'e gelerek takımla antrenman-
lara başlayacağı öğrenildi. Siyah-
beyazlıların prensipte el sıkıştığı
İzlandalı kaleci Runarsson ile İs-
veçli stoper Björkander'in de önü-
müzdeki hafta imza atması
bekleniyor. Öte yandan geçen
sezon Fethiyespor'a kiralanan ön
libero Kutay Yokuşlu, bu kez
Amedspor'la anlaştı. DHA

FARKLI BIR ATMOSFER
Hüseyin Bağ’ı 
tanıtacağım!
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da forma
giyen Caner Hüseyin Bağ, takımının Erzurum
kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. Bağ, " PTT'de beni
biliyorlar ama Süper Lig'de Caner Hüseyin
Dağ'ı bilmiyorlar. Burada kendimi kanıtlamaya
ihtiyacım var" dedi. Geçtiğimiz sezon Giresuns-
por'da iyi bir aile ortamı kurulduğunu dile geti-
ren Caner Hüseyin Bağ, "Hatayspor'da
oynadığım zaman ilk finalde Play-Off'larda kay-
betmiştim. İkinci yılımda direkt şampiyon olarak
bitirdik. Üçüncü senemde ise Giresunspor'a gel-
dim. Giresun'da kurulan ortamı karakter olarak
Hatayspor'daki yıllarıma benzetiyorum. Oradaki
başarının burada da geleceğine inanmıştım. Çok
şükür lig sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa
ulaştık" diye konuştu. Giresunspor'un coşkulu
taraftarını geçmişten beri takip ettiğini ifade
eden 30 yaşındaki kanat
oyuncusu, "Taraftarımı-
zın tribünlerde bizi des-
teklemesini çok isterdik.
Koronadan dolayı
maalesef önlemler
alındı. Ama Tuzla dep-
lasmanından şampiyon
olarak döndüğümüzde,
şehrin sokaklarda oldu-
ğunu gördük. O coş-
kuyu hissettik. Lige
bunu yansıtamadık
ama son günde olsun
bu coşkuyu görmek bizi
çok mutlu etti" ifadele-
rini kullandı. DHA

Karaman ilk idmanına çıktı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam 
ederken yeni transfer Kenan Karaman, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde
teknik direktör Sergen Yalçın yö-
netiminde yapılan antrenman, 1
buçuk saate yakın sürdü. Kondis-
yon ve taktik çalışması şeklinde
gerçekleşen antrenman, sahada
yapılan ısınma koşuları, istasyon
koşuları ve streching çalışması ile
başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalış-
ması ve dar alanda oyun kontrol
pas çalışması yapıldı. Antren-
man, taktik programının yer al-
dığı uygulamalar ve yarım
sahada 3 takımla yapılan turnuva
maçları ile sona erdi. Başkan
Ahmet Nur Çebi de antrenmanın
bir bölümünü yakından takip etti.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon ha-
zırlıklarına bugün saat 11.30 ve
18.00’de yapacağı antrenman-
larla devam edecek. DHA
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Tiran’da oynanan özel
maçta Arnavutluk’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada
Türkiye’nin gollerini 62'nci dakikada Kezban Tağ,
66'ncı dakikada Ece Türkoğlu, 68'inci dakikada Ebru
Topçu, 86'ncı dakikada Büşra Kuru kaydetti. Arnavut-
luk’un tek golünü 54'üncü dakikada Megi Doci attı.
100'üncü kez milli formayı giyen Didem Karagenç’e
mücadeleden önce 100'üncü maç plaketi ve formasını
T.C. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arna-
vutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil
Bici birlikte verdiler. Milliler, Arnavutluk ile 12 Tem-
muz’da yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. DHA

“Tüm milli sporcuların Dünya ve
Avrupa'da madalya alan isimler-
den oluştuğunu ifade eden Milli
Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin,
"Artık Türk cimnastikçilerimiz bir
marka oldu. Hem hakemlerin gö-
zünde hem dünya cimnastiği gö-
zünde. Olimpiyatlara bu avantajı
kullanarak gideceğiz” dedi.”



S on Şampiyon Beşiktaş ile yarışı son
haftada kaybeden Galatasaray arasın-
daki yarış transferde de sürüyor. Geçti-

ğimiz günlerde rosier için kapışan iki dev,
şimdi de Ghezzal konusunda karşı karşıya
geldi. Fanatik'in haberine göre Ghezzal'ın me-
naceri anouir Fazuli, İstanbul'a geldi ve Beşik-
taş Başkanı ahmet Nur Çebi ile görüşerek
bonservisin alınmasını talep etti. Çebi bu ta-
lebe, "Ghezzal için fedakârlık yapacağız. Hoca-
mız O'nu çok istiyor, O da bizi" yanıtını verdi. 

Ortalık karıştı

Taraflar masadan 'prensipte el sıkışarak' ay-
rıldı. ancak o andan itibaren ortalık karıştı. Çe-
bi'nin ofisinden çıka Fazuli'yi bir Türk menacer
karşıladı. İki menacerin adresi, önce Fatih
Terim sonra da Galatasaray yönetimi oldu. Fa-
zuli'nin Galatasaray ile masay oturduğunu öğ-
renen Çebi küplere bindi, Faslı menaceri sert
sözlerle eleştirdi. ardından Burak Elmas'ı ara-
yan Çebi,Fazuli'nin fiyat artırmaya çalıştığını
ifade ederek, "Bu işlere prim vermeyelim" dedi.

Terim çok istiyor

ancak Terim'in Ghezzal'ı çok istemesi nedeniyle
Galatasaray geri adım atmadı. Cezayirli oyun-
cuya senelik 2.2 milyon euro garanti, 300 bin
euro da bonus öneren Sarı-kırmızılılar; kulübü
Leicester'a da bonservis bedeli olarak 4 buçuk
milyon Euro teklif etti.  Gelinen son durum
şöyle: Beşiktaş ile Ghezzal arasında pürüz yok;
ancak Galatasaray, Leicester ile anlaştı. Trans-
ferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
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İki dev; Rosier'de olduğu gibi 
Ghezzal'de de karşı karşıya geldi.
Yıldız futbolcunun menaceri 
Anouir Fazuli, Ahmet Nur Çebi ile
görüştükten hemen sonra 
Sarı-Kırmızılılar ile 
masaya oturdu. 
Beşiktaş, oyuncu; 
Galatasaray ise
Leicester City ile 
el sıkıştı

Ahmed Ildız

imzAyI AttI
Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı. Başkan
Hasan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon
başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuz için ter dökecek" dedi.
Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon 
öncesi kadrosunu güçlendirmeye
devam ediyor. Transfer çalışmalarını
sürdüren Akdeniz temsilcisi, son 
olarak kadrosuna Yeni Malatyaspor'da
sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki orta
saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kattı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisle-
ri'nde düzenlenen imza töreniyle Ildız,

3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaliteli bir futbolcu

İmza töreninde konuşan Alanyaspor
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün
aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Ma-
latyaspor'da geçen sezon başarılı bir
sezon geçirmişti. İnşallah bundan
sonra Alanyaspor'umuz için ter döke-

cek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha
fazla çıkış yakalayacaktır. Buna inanı-
yoruz. Alanyasporumuzda yollarımız
kesişti" dedi. Takıma katılacak diğer
transferler hakkında da konuşan Baş-
kan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz bun-
dan sonra da devam edecek. Öncelikle
eksik bölgelerimize takviye yapmayı
planlıyoruz. Uçaklarımız havada dola-

şıyor. Taraftarlarımız
rahat olsun" diye 
konuştu.

Statta görüşmek
dileğiyle

Kendisine güvenerek
Alanyaspor'a gelmesini
sağlayan herkese teşek-
kür eden Ahmed Ildız
ise şunları söyledi: 
"Burada tekrar bir çıkış
yakalayacağıma inanı-
yorum. Alanyaspor ve
benim adıma hayırlı
olur inşallah. 3 yıl bu-
raya kendimizi bağladık.
Kanımızın son damla-
sına kadar mücadele
edeceğiz. Herşey güzel
olacak, bu sezon yukarı-
larda oynayacağız.
Alanyaspor'un güzel bir
sezon geçirmesini diliyo-
rum. Taraftarlarımızla
bir araya geleceğiz,
statta görüşmek
dileğiyle." DHA

Spor zamanı
Şişli Belediyesi, Covid-19
salgını nedeniyle uzun süre
evde kalan komşuları için yaz
boyunca sürecek birbirinden
özel ücretsiz spor etkinlikleri
düzenledi. Hedef, sporu
kent yaşamının bir parçası
haline getirmek

Büyük bir başarı
Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Kung-fu
Şampiyonası’nda mücadele eden Bağcılar
Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. 
5 madalya kazanan kungfucular Avrupa ve Balkan
Şampiyonaları’nda Türkiye’yi temsil edecekler

Sakarya’da gerçekleşen 2021 yılı
Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu
kung-fu Şampiyonası’na 405 kulüpten
1534 sporcu katıldı. Türkiye’nin en iyi-
lerinin mücadele ettiği turnuvada
Bağcılar Belediyesi Spor kulübü de yer
aldı. Sporcuların kürsü için ter döktüğü
müsabakalardan Bağcılarlı sporcular
mutlu ayrıldı. Bağcılarlı kungfuculardan
rabia andıç ve yunuscan Hergül 56 kilo-

gramda şampiyon olarak altın madalya
kazandı. İkili Bulgaristan’daki avrupa
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
edecek.

Ülkemizi temsil edecekler

kendi kategorilerinde yarışan Nazlı
Büyük ile Furkan Özdemir de ikinci
olarak gümüş madalya, Gamzenur avcı
ise üçünü olarak bronz madalya elde

etti. Üç sporcu da Uluslararası Balkan
Şampiyonası’nda ülkemiz adına
yarışacak. Öte yandan aynı turnuvada
yarışan Bağcılar Belediyesi izci lideri
ramazan yasir Sağlam da altın madalya
kazanarak avrupa Şampiyonası’na direk
katılmaya hak kazandı. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
sporcuları tebrik ederken uluslararası
turnuvada da başarılar diledi.

ŞiŞli Belediyesi, pandemi dönemi boyunca evlere ka-
panan, bu süre zarfında spor yapma imkanı bulamayan
her yaştan Şişlili için; keyifle spor yapabilecekleri birbi-
rinden özel ücretsiz spor programları hazırladı. Açık
hava spor etkinliklerinin ilki; ‘Parklarda Spor’ adı al-
tında düzenlendi. Bu etkinlikte, konusunda deneyimli
eğitmenler eşliğinde streching, pilates ve total body
dersleri veriliyor. Etkinlikler, Maçka Sanatçılar Par-
kı’nda pazar hariç, hafta içi her gün 10.00-14.00 saat-
leri arasında, Fulya Haydar Aliyev Parkı’nda ise hafta
içi her gün 10.00 ile 12.00 arasında gerçekleştiriliyor.
Yine açık hava spor etkinlikleri kapsamında, her pazar
eğitmenler eşliğinde Belgrad Ormanı’nda sağlık yürü-
yüşü ve koşular düzenleniyor.

Geleceğin sporcuları 

Şişli Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri kapsamında
‘Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz’ adıyla 7-14 yaş
grubundaki çocuklar için Yaz Spor Okulları da başladı.
Feriköy Yayla Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek Yaz
Spor Okulları’nda çocuklara basketbol, tenis, futbol,
masa tenisi, karate ve güreş branşlarında eğitimler veri-
liyor. Pandemi sürecinde verdiği hizmetlerle Şişlilerin
yanında olan Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu
süreçte evinde vakit geçiren ve hareketsiz kalan komşu-
larımızın spor yaparak bağışıklık sistemlerini güçlendir-
melerini ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefledik.
Yazın gelmesiyle birlikte komşularımızın ve çocukları-
mızın açık havadan daha fazla istifade etmeleri adına,
onları hem hareketlendirici hem de eğlendirici spor ak-
tivitelerini hayata geçirdik” dedi.
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi. 

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmam Hatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuz marşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı. DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı


