
Beyoğlu Hasköy’de 1952
yılında kurulan yün iplik
fabrikasının yerine yapılacak
AVM, otel, ofis projesinin 2018
yılından beri süren imar planı

çalışmalarında yine
değişikliğe gidildi. 
Projenin uygulanmasında
güçlük yaşandığı
gerekçesiyle yapılan
değişiklik ile inşaat 
alanı arttırıldı, park
alanı yarı yarıya
küçültüldü, sosyal tesis    
iptal edildi

İBB Halk Ekmek'e yüzde 25
zam yaptı. Geçtiğimiz Eylül'de

yüzde 33 zamlanarak fiyatı 1 lira olan
normal ekmek, dünden itibaren 1.25
liraya satılmaya başladı. İBB'nin fiyat
artışını bayilere bildirmesinin ardın-
dan yeni fiyat tabelası Halk Ekmek
büfelerine asıldı. Ekmek fiyatına yapı-
lan artışın yanı sıra diğer Halk Ekmek
ürünlerine de yüzde 15 ile 25 ara-
sında zam yapıldı. Halk Ekmek'e
gelen yüzde 25'lik zamdan haberi ol-
mayan birçok vatandaş, yeni fiyatları,
alışveriş yaptıkları sırada öğrendi.
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Bayrama sayılı günler kala 
birçok kişi tatil için yolculuk

yapmaya başladı. Trafik kazası ihtima-
linin üst düzeye çıktığı bu dönemde
Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onul-
tan, uzun yola çıkacak sürücülere uya-
rılarda bulundu. Onultan, “Bu durum

yolculuktan 2,5 saat sonra ortaya 
çıkıyor. Gece yola çıkmamak ve sık sık
molalar vermek gerekiyor” dedi. 
Sürücülere tavsiyelerde bulunan Dr.
Onultan, “Sürücüler 2,5 saatte bir
muhakkak 10-15 dakikalık mola
vermeli” diye konuştu. I SAYFA 4
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YENİ FİYAT TABELASI ASILDI

Halk Ekmek’te 
zamlı satış başladı
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Türkiye Değişim Partisi
(TDP) Genel Başkanı 

Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl 
Başkanlığı 1'inci olağan kongresinde
konuşma yaptığı sırada rahatsız-
landı. Konuşmasını yarıda kesen,
odasında kısa süreli baygınlık 
geçiren Sarıgüle sağlık görevlileri

müdahale etti.
Odasında dinle-
nen Sarıgül,
kendisine geldi.
Bir süre sonra
basın mensupla-
rıyla bir araya
gelen Sarıgül,
sağlık durumu-
nun iyi oldu-
ğunu söyledi. 
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HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Konuşma yaparken
baygınlık geçirdi

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

EN YAKIN 
DOSTUMUZ

Hayattaki en yakın dostunuz kim?Anneniz
veya babanız mı? Eşiniz, çocuğunuz yoksa
arkadaşlarınız mı? En yakın dost ne

demek? diye sorabilir; dost
zaten yakın kimse değil midir,
uzak dost olur mu? diye kar-
şılık verebilirsiniz. Hayır, böyle
sormayı özellikle tercih ediyo-
rum çünkü bu sözcük...

Ziya Şakir Yılmaz‘ın köşe yazısı sayfa 9’da

Ambarlı Mahallesi'ndeki
Fulya Sokak'ta boş

bulunan, 4 katlı binanın zemin
katında başlayan yangın kısa
sürede büyüdü. İhbar üzerine
kısa sürede gelen Avcılar itfai-
yesi ekibi, yıl başından bu yana
boş bulunan ve zaman zaman
üst katlarında yangın çıkan bi-
nanın zeminindeki alevleri sön-
dürdü. İtfaiye erlerinin yanına

gelen görgü tanıklarından
Musa Polat, yangını boş bi-
naya elinde poşetlerle giren bir
kadının çıkardığını ve kadının
koşarak uzaklaştığını öne
sürdü.  Görgü tanığı Polat,
“Bence, gizlediği bir şeyler
vardı, delilleri kaybetmek isti-
yordu. Burada yol üstünde
kameralar var, incelensin 
bulunsun” dedi. I SAYFA 5
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BENCE, GiZLEDiĞi BiR ŞEYLER VARDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Kartal

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
ve CHP Erzincan İl Başkanı
Ayhan Doğan Erzincan’da çeşitli
temaslarda bulundu. Ziyaretler
kapsamında bölge basınıyla ger-
çekleşen toplantıda konuşan Çalık,
“Karşılıksız sevgi hizmettir. İstan-
bul'da bulunan Erzincanlı komşu-
larımız var. Biz de onlara hizmet
üretiyoruz. Yaptığımız hizmetlerle
Türkiye'nin farklı noktalarına
örnek olma çabası içerisindeyiz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Beyoğlu'nda Haliç kıyı-
sında 1952 yılında kurulan

Hasköy Yün İplik Fabrikası’nın
arazisinin imarı 2018 yılında İBB
tarafından tartışmalar arasında
değiştirilmişti. Ege Yapı'nın, 
AVM ve ofis projesi geliştirdiği
yaklaşık 14 dönümlük tarihi 
fabrika arazisinin imarı, projeye
uygun hale getirilmek için bugüne
dek birkaç kez değiştirilip imar ar-

tışı sağlanmıştı. Son olarak İBB
Meclisi'nin temmuz ayı oturum-
ları sırasında Hasköy Yün İplik
Fabrikası'nın arazisiyle ilgili bir
plan değişikliği daha gündeme
geldi. Mevcut imar planlarındaki
emsal ve yükseklik korunarak,
arazi sahibinin talebi doğrultu-
sunda  ilkokul, park ve ticaret
alanı fonksiyonlarının yerleri 
tekrar düzenlendi.
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BiRKAÇ KEZ DEĞiŞTiRiLDi, 
iMAR ARTIŞI SAĞLANDI

iNŞAAT ALANI 4 BiN 657 
METREKARE ARTIRILDI

Beyoğlu Belediye Mecli-
si'nde oy çokluğu ile 

kabul edilerek gereğinin yapıl-
ması için İBB Meclisi'ne gönde-
rilen değişiklik teklifi ile ilgili İBB
Planlama Müdürlüğü dikkat
çeken tespitlerde bulundu. 9 bin
738 metrekare olan toplam 
inşaat alanının teklif plan ile
yaklaşık 14 bin 440 metrekareye
çıkartıldığı, bölgeye ilave inşaat

alanı getirildiği, trafik ve 
hareketli nüfusun arttırıldığı 
vurgulandı. İBB Planlama 
Müdürlüğü'nün bu uyarılarına
rağmen AK Parti-MHP grubu-
nun çoğunlukta olduğu İmar ve
Bayındırlık Komisyonu plan de-
ğişikliğini uygun buldu. Komis-
yon raporu Mecliste de AK
Parti-MHP grubunun oyları 
ile kabul edildi. I SAYFA 9
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Mustafa Sarıgül

Pendik'te, otizmli çocukların
bakım ve rehabilitasyonunun

yapıldığı merkezde, yatılı olarak te-
davi gören U.A.'nın (22) elleri arka-
dan bağlı olarak bahçede oturduğu
görüntülerle ilgili soruşturma 
tamamlandı. İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

hazırlanan
iddianamede 
3 kurum çalışanı
hakkında 'kötü
muamele'
suçlamasıyla 
bir yıla kadar
hapis cezası 
istemiyle iddia-
name hazırlandı.
I SAYFA 3
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İDDİANAME TAMAMLANDI

3 kişi hakkında
hapis talep edildi

Beşiktaş'ın yeni transferi
Kenan Karaman, “Beşiktaş'a

gelmeyi çok istiyordum. Aklımda ilk
Beşiktaş vardı. Kendimi buraya ya-
kıştırıyorum. Kendimi buraya yakış-
tırıyorum. Umarım performansımla
başarılı olurum. Bütün takımlara te-
şekkür ediyorum. Her futbolcu için
bu gurur verici bir şey bu ama en
erken Beşiktaş davrandı. Erdal 
Torunoğulları'nın büyük katkısı var
transferimde” dedi. I SAYFA 14
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KARAMAN’DAN AÇIKLAMA

Aklımda ilk 
Beşiktaş vardı

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, “Yeni ittifak ola-

cak mı?” sorusuna ilişkin, “Millet 
İttifakı genişler mi daralır mı bunla-
rın hepsi partilerin yetkili organların-
dan sonra yapılacak işler. Ama bu
ülkeyi kimin ya da kimlerin yönetece-
ğine sandıkta millet karar verecek”
yanıtını verdi.
Özel, “Biz Tür-
kiye’yi yeniden 
demokrasiye
döndüreceğiz.
Bu inşadan
sonra güçlü ve
denetlenebilir 
bir parlamento”
açıklamasını
yaptı. 
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MİLLET KARAR VERECEK

Millet İttifakı 
büyüyecek mi?

KARŞILIKSIZ SEVGi HiZMETTiR FERAHLARKEN

HASTA 
OLMAYIN!

Yaz aylarında sıcakların 
artmasıyla birlikte soğuk 

içeceklere yönelimin arttığını belirten
Diyetisyen Buse Özdemir, “Fazla mik-

tarda tüketilen soğuk içe-
cekler beraberinde

getirdiği şeker ile
diyetinizin kalori-
sini arttırmakta,
su tüketimini 
ciddi miktarda
düşürmektedir. 1 

bardak gazlı içe-
cekten 8-10 adet
küp şeker, 1 bar-
dak hazır soğuk
çaydan 6 adet

küp şekeri çok
hızlı sindiri-

lebilinecek
formatta 
vücudumuza
alırız” dedi. 
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INSAAT BUYUDU
PARK KUCULDU!

RANTA DAYALI BiR PLAN DEĞiŞiKLiĞi
Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, yapılan plan değişikliğine, "Bu proje
daha önce İBB Meclisi’nde onaylanmıştı. Ranta dayalı imar plan değişikliğinin tipik bir örneği. Burada
daha çok rant içeren her talebini karşılarsak İstanbul yaşanmaz hale gelir” diyerek tepki gösterdi.

Özgür Özel

TEMİZLİK YOKSA

MUTLAK 
REZİLLİK

GeçtiğiMiz günlerde güncel vaka sayısı
ve can kayıplarının yer aldığı günlük vaka
tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka
sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında
tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi
almak için biran evvel aşınızı olun” 
ifadesini kullandı. evet acı ger-
çeği bir kez daha Bakanın ağzın-
dan dinledikten sonra güzel keyif
ve huzur içinde bir kurban bay-
ramı geçirmenin kurallarını da
anımsatmak isterim.

OKTAY APAYDIN’IN KÖŞE YAZISI SAYfA 8'DE

Avcılar'da bir kadın yedi aydan bu yana kentsel
dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya gelerek
elindeki poşetleri ateşe verdi ve kaçtı. Çevre
sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası 
üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.ÇOK SICAK OLACAK!

Önümüzdeki 3-4 gün kavurucu sı-
caklıkların etkili olacağını söyleyen

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven
Özdemir, “Bölgelere göre fark-

lılık gösterebilir ama sıcaklık-
lar ülke genelinde 3-4 derece

artacak ama özellikle
nemin yüksek olduğu il-

lerde hissedilen sıcaklık
40 dereceyi geçecek”

dedi. I SAYFA 10
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Meydan dayağı!
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde çocuk-
ları taciz ettiği iddia edilen kişiye çocukların

ailesi ve sokak sakinleri tarafından meydan dayağı
atıldı. linç edilmekten son anda kurtulan şüpheli, polis
ekiplerine teslim edildi. I SAYFA 3
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Mehmet 
Murat Çalık

DELiLLERi 
YOK ETTi!



Yüzün en hassas cilt bölgesi göz çevresi-
dir. Yaşlanma belirtilerinin de kendini
göstermeye başladığı yerlerin başında da

yine göz çevresi geliyor. Göz çevresindeki kırışıkla-
rın oluşmasındaki en büyük neden göz çevresi cilt
yapısının ince olması geliyor. Buna bağlı olarak bu
bölgedeki kolajen ve elastin üretimi azalmaya baş-
ladığı zaman kırışıklarda oluşmaya başlar.İnce cilt
yapısına ait olan bu bölge aynı zamanda da sürekli
hareket halindedir. Sık sık tekrarlanan mimik hare-
ketleri de göz çevresindeki kırışıkların oluşmasında
etkendir.

Işınlara daha duyarlı

Güneş ışınlarının verdiği hasar, göz çevresinde bu-
lunan kasların çok sık çalışması,sigara ve
alkol,yoğun yaşanan stres, iklim koşulları,dengesiz
beslenme,az su tüketimi,göz makyajı yoğun yap-
mak ve makyajı temizlenmemek gibi..faktörler göz
çevresinde kırışıklık oluşumunu hızlandırır. Ayrıca
cildin kuru olması, açık tenli ve renkli gözlü olmak
da faktörlerden biridir. Çünkü açık ten ve renkli
göz rengine sahip kişiler güneş ışınlarına daha du-
yarlıdır ve gözlerini korumak için daha fazla kısar-
lar.Sık yapılan bu harekette göz çevresinin
yaşlanmasında etkili olur. Koyu ciltli kişilerin derisi
daha kalın olduğu için özellikle yağlı cilde sahipse
kırışıklık oluşumuna karşı daha dayanıklıdır.

Ne zaman başlar?

Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar kişiden kişiye
değişim gösterir. Bazılarında 20'li yaşlarında oluş-
maya başlarken bazılarında 30'lu yaşlarda mey-
dana gelmeye başlar. Ancak ilerleyen yaşla birlikte
kalıcı olmaya başlar ve giderek derinleşir. Erkek ya
da bayan fark etmeksizin iki cinste de görülür. Göz
çevresi kırışıklıkları herkes için can sıkıcı bir sorun-
dur ve özgüveni de olumsuz etkiler. Göz çevresi kı-
rışıklarının tedavisi için mezoterapi,botoks,dolgu
ve plexr ameliyatsız uygulamaları vardır. Bunların
yanında göz çevresi estetiği için direkt ameliyat
olma seçeneği de vardır. Ancak ameliyat olmaya
soğuk bakanlar için Plexr tedavisi en uygun seçe-
nek olacaktır. Yalnız Plexr adı altında şu anda bir
çok patentsiz uygulamalar mevcut. Bu duruma
hastaların dikkat etmesi gereklidir.
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RENKLİ GÖZLÜLER 
AMAN DİKKAT EDİN!

ETLE SEBZE TÜKETİN

PANIGE GEREK YOK 
B ebek pudralarında kanserojen

madde tespit edilmesi üzerine
geçtiğimiz aylarda 2.1 milyar

dolarlık para cezasına çarptırılan ABD'li
ilaç devi Johnson & Johnson şimdi de
güneş kremlerini toplatma kararı aldı-
ğını duyurdu. Firmaya ait Aveeno Pro-
tect, Refresh aerosol güneş kremi ile
Neutrogena markası altındaki Beach
Defense aerosol, CoolDry Sport aero-
sol, Invisible Daily Defense aerosol ile
UltraSheer aerosol güneş kremlerinde
düşük düzeyde de olsa benzen tespit
edildi. Bu ürünlerden bazıları Türki-
ye'de de satılıyor. İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Zekai Kutlubay, "Johnson & Johnson
firmasının ülkemizde de mevcut olan
bazı markalarına ait güneş ürünleri pi-
yasadan toplatıldı. Nedeni de bu ürün-
lerde benzen adlı kanserojen olduğu
bilinen bir maddenin tespit edilmesiydi.
Bağımsız bir araştırma şirketi bu güneş
ürünlerde benzen maddesini tespit
etmiş ve buna istinaden de bu ürünler
piyasadan çekildi. Normal şartlarda as-
lında benzenin güneş kremleri içerisinde
bulunmaması gerekiyor. Fakat bir şe-
kilde üretim aşamasında bu maddenin
karışmış olabileceği belirtiliyor" dedi.

Paniğe gerek yok 

Kutlubay, "Tabii uzun süre buna maruz
kalmak, kanser gelişimini tetikleyebili-
yor. Özellikle kan hücrelerine saldırdığı
için, Lösemi tarzı birtakım kanserlerin
ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor. O
yüzden kanserojen bir madde. DSÖ'nün
bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kan-
ser Birliği de kullanılmasını tamamen
yasakladı aslında. Ama maalesef ki
ürünlerde tespit edilince mecburen
ürünleri piyasadan çekmek gerekti. Bu
kremi bir kutu ya da son birkaç ay içeri-
sinde kullanmış kişiler kanser olacağım
diye endişelenmemeli. Çünkü bu tarz
maddelerin kanser yapabilmesi için on
yıllarca maruz kalmak gerekiyor. Yanlış-
lıkla da olsa bu ürünleri kullananlar ke-
sinlikle paniğe kapılmasın, eğer ellerinde
varsa mutlaka onları atsın ve başka
güneş kremleri ile güneşten korunmaya
devam etsinler." diye konuştu.

Güneş kremi kullanın 

İki tür güneş kremi olduğunu ve bunlar-
dan birinin fiziksel koruma, diğerinin de
cilt altında kimyasal tepkimeyle güneş
ışınlarının zararlı etkilerinden koruma
özelliği oluşturduğuna değinen Doç. Dr.
Kutlubay, "Fiziksel güneş kremleri dedi-
ğimiz koruyucuların içerisinde, ki daha
çok bebek ve çocuk ürünlerinde tercih

edilir bu, çinko oksit, titanyum dioksit
gibi maddeler var. Bunlar, gelen güneş
ışığını yansıtarak işe yararlar. İkinci
güneş kremi türü ise aslında kimyasal
bazlı ürünlerdir. Bunların da içerisinde
Tinorob-M, Tinorob-S gibi bir takım
güneşten koruyucu maddeler olur. Bun-
ların özelliği de güneş ışığını emerler,
soğururlar ve deri altına geçmesini en-
gellerler. Artık biliyoruz ki güneş, eski
bildiğimiz dost değil. Deri kanserlerinin
yüzde 90 sebebi güneş ışınları. Son 50
yılda deri kanseri görülme oranı 10 kat
artmış durumda ve deri kanserlerinde
ölümcül olan türleri son zamanlarda
daha çok görmeye başladık. O yüzden
güneşten korunmak zorundayız. Bu-
rada önemli olan şu, bir güneş ürü-

nünde istenmeyen bir madde saptandı
diye güneş kremleri kötüdür demek
doğru değil. Özellikle güneşten korun-
ması zorunlu olanlar ki ailesinde ya da
kendisinde deri kanseri olan riskli grup-
taki bireyler, özellikle tip 1 cilt rengi de-
diğimiz, renkli göz, kızıl saç, açık ten
rengi olan bireylerde deri kanseri ortaya
çıkması ihtimali daha yüksek. Bu kişile-
rin güneşten çok iyi korunması gereki-
yor" şeklinde konuştu.

Yasaklı maddeleri sıraladı 

Prof. Kutlubay kremlerin içinde bulu-
nan ve kansere yol açan zararlı madde-
leri sıraladı ve , "Her markanın bebek ve
çocuklar için ayrı güneş kremleri vardır.
Onların içerisinde kimyasal madde yok.

Sadece fiziksel koruyucu dediğimiz
çinko oksit, titanyum dioksit tarzında
birtakım maddeler var. Bunlar zaten gü-
venli güneş koruyucularıdır. Bunlar ra-
hatlıkla kullanılabilir. Ama bu kremlerin
sürüldüğünde beyaz kireç gibi bir ta-
baka bırakması nedeniyle de yetişkinler
o tarz bir güneş koruyucuyu kullanmayı
çok istemeyebiliyor. Güneş kremleri içe-
risinde zaten paraben ya da SLS gibi
maddelerin bulunması şu anda yasak.
Benzen, oksibenzon, oktotrilen gibi bir
takım kanserojen yapıda maddeler var.
Bunlar da DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yasaklandı. O nedenle güneş
kremlerinde asıl önemli olan koruma
faktörlü olarak kullanmak." açıklama-
larında bulundu.

Türkiye'de de satılan Amerikan ilaç devlerinden Johnson & Johnson'ın ürettiği güneş kremlerinde kanserojen
madde 'benzen' tespit edilmesi üzerine firma bu ürünleri toplatma kararı aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu kremi kullananların panikleme-
mesi gerektiğini, benzenin kanser yaratabilmesi için on yıllarca bu maddeye maruz kalınması gerektiğini söyledi.

Gözler ve göz çevresi yüzün en
önemli bölgelerinin başında geliyor.
Güzelliğin önemli unsurlarından biri
de güzel ve genç bakışlardır. Ancak
yorgunluk ve yaşlılık belirtileri de
önce göz çevresinde kendini belli 
etmeye başlıyor. Göz Hastalıkları
Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu
hakkında önemli bilgiler verdi.

CİLDİNİZE GÖRE SEÇİN 
Kutlubay şöyle devam etti:"Güneş
kremleri üzerinde değişik faktörler
yazar, 15, 30, 50 vs. 15 faktörden 30'a
çıkınca iki kat korunacakmış gibi zan-
nediyor halkımız. Aslında böyle değil,
15 faktörlü güneş kremi yüzde 95
korur. 30 faktörlü güneş kremi ise
yüzde 97 korur. 50 faktör güneş kremi
ise yüzde 99 korur. Yani 15'ten 50'ye
çıkınca koruma oranı üç kat artmaz,
sadece yüzde 4 artar. Bu nedenle de

15 faktör ve üzerindeki bir güneş koru-
yucu kullanmak, biz dermatologlar açı-
sından yeterlidir. Güneş kremleri
ortalama üç dört saat güneşten korur,
eğer su değmezse duş alınmazsa vs, 3-
4 saat sonra tekrar sürülmesi gerekir.
Bir de bu ürünlerin değişik formları var.
Bunlar açısından da koruyuculukta kri-
teri faktör belirler. Losyonu var, sütü
var, kremi var, su bazlı kremi var, yağ
bazlı kremi var vs. Bunun asıl nedeni

koruyuculukları değil, farklı cilt türle-
rine göre üretilmesidir. Yani kuru cilt
var, karma cilt, yağlı cilt var. Firmalar
da değişik cilt türleri için değişik form-
larda ürünler çıkarıyor. Yağlı bir cilde
su bazlı krem ya da losyon veya süt,
kuru cilde yağlı krem kullanılacak gibi.
Başka özelliği de bunların kullanım ko-
laylığı tabii. Ama üzerindeki faktör ne
ise, o kadar korur. Yani 15 yazıyorsa
yüzde 95'tir koruyuculuğu."

Kurban Bayramı’nda sindirim problemleri daha artış gösteriyor.  Prof. Dr.
Esin Korkut kurban etlerinin mangal yerine haşlama veya ızgara tercih
edilmesini söyledi ve etin yanında mutlaka bol sebze tüketimi önerdi.  
Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Gastroenteroloji Bölümünden Prof.
Dr. Esin Korkut, Kurban Bayramı’nı
sağlıklı geçirmek için et tüketiminde
dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Prof. Dr. Korkut, olası sindirim prob-
lemlerini azaltmak için öncelikle etin
dinlendirilmesi gerektiğini belirterek
“Kurban Bayramı’nda hem fazla mik-
tarda et tüketimi hem de yağlı ve şekerli
besinlerin fazlaca yenmesi sonucunda
gaz sıkışması, hazımsızlık, kabızlık ve
şişkinlik şikayetleri artar. İlk olarak kur-
ban eti kesildikten hemen sonra tüketili-
yor olsa da et yumuşaması için 24 saat
buzdolabında dinlendirilmeli. Dinlen-
dirilmiş et hem daha lezzetli olur, hem
de sindirimi kolaylaşır. Taze et buzdola-
bında en fazla 1 gün saklanmalıdır.
Uzun süre saklanacak ise yenecek mik-
tar kadar ayrılıp diğer kısmı küçük par-
çalar halinde derin dondurucuda
saklanmalıdır. Dondurduktan sonra
kullanılacak etler oda sıcaklığında değil
buzdolabının alt kısmında bekletilerek
çözdürülmelidir. Çözdürülen etler ise
hemen kullanılmalı, asla tekrar dondu-
rulmamalıdır” diye konuştu. Kırmızı
etin ağırlıklı olarak tüketildiği Kurban
Bayramı’nda dengeli beslenmenin
büyük önem taşıdığına değinen Prof.
Dr. Korkut, şöyle devam etti: “Bayram-
larda sofralarımız zengin olmakla bir-

likte sindirim sistemimizi zorlamamak
için tek bir öğüne çok yüklenmek ye-
rine, azar azar ve kısa aralıklarla et ye-
meye çalışılmalıdır. Geç saatlerde
tüketilen etin sindirimi daha zor oldu-
ğundan kırmızı et öğle saatlerinde ye-
nilmelidir. Gün içinde birden fazla kez
et tüketmek sindirim sistemini olumsuz
etkileyebileceğinden ortalama bir insa-
nın günlük 50-100 gram arasında et tü-
ketmesi, beraberinde bol sebze veya
tahıl ile yenmesi genel sağlığın korun-
ması açısından önemlidir. Et tüketilir-
ken yanında sebze ve salata tüketimi
hem lezzet hem de sağlık açısından
fayda sağlar. Kırmızı et demir yönün-
den çok zengin bir besindir. Et ile bir-
likte C vitamininden zengin salata
tüketmek etteki demir emiliminin art-
masını sağlar.”

Haşlama ve ızgara 

Prof. Dr. Esin Korkut, “Et pişirilirken
dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şe-
kilde açıkladı: Etleri kavurma veya kı-
zartma olarak tüketmek etin hem
sindirimini zorlaştırır hem de vitamin
ve mineral kaybına neden olabilir. Etleri
fırınlanmış, ızgara ve haşlama olarak
tüketmeye özen göstermek uygundur.
Ayrıca yine vitamin ve mineral kaybı ol-
maması açısından etler hızlı değil, hafif
veya orta sıcaklıkta uzunca süre pişiril-

melidir. Et iyi bir protein kaynağıdır
fakat ekstra olarak yağ ve kolesterol de
içerir. Bu yüzden kendi yağında pişir-
meye özen gösterilmelidir. Ete ekstra
yağ eklenmemelidir. Eğer mangal yapı-
lacaksa et yakılmadan pişirilmelidir.
Kömürün yanmasıyla ortaya çıkan
maddelerin ete yapışmasına engel
olmak ve ette bulunan yağların yanarak
kanserojen maddeye dönüşmesini en-
gellemek için etler kömürden 15 cm
uzakta pişirilmelidir. Sakatatlar koleste-
rol içeriği açısından yüksek olduğun-
dan dolayı sakatat tüketimi hiçbir
zaman abartılmamalıdır” ifadelerini
kullandı.

Su ve ayran için 

Prof. Dr. Esin Korkut, etin yanında su tü-
ketiminin de büyük önem taşıdığını ifade
ederek “Etin sindirimi ile açığa çıkan artık
maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için
bolca su içmeye dikkat edilmeli. Su tercih
edilmesi gereken en sağlıklı sıvı olup orta-
lama 2-2.5 litre su içmeye özen gösteril-
melidir. Öğünlerde çok fazla su tüketimi
reflüyü arttırabileceğinden, yemekten 2
saat sonra sıvı tüketimi mutlaka artırılma-
lıdır. Sindirimi kolaylaştıracak en güzel
içecekler su, soda, ayran ve bitki çayları-
dır. Gazlı içeceklerse, sindirim sistemini
daha da zorlaştıracağı için önerilmemek-
tedir” değerlendirmesinde bulundu.
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P endik'te bulunan İstanbul Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçe-
sinde otizmli U.A.'nın elleri arka-

dan bağlı şekilde bankta oturduğu
görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma ta-
mamlandı. Şüpheliler hakkında düzenle-
nen iddianamede mağdur U.A.'nın
kendisine veya başkasına zarar verebilme
durumu olduğu, hakkında kriz anlarında
ilgili genelge gereği sabit bir noktaya bağ-
lanma şeklinde karar bulunduğu belirtildi.
İddianamede bu karara rağmen, görüntü-
lerin kaydedildiği tarihte mağdurun kriz
anında olup olmadığının tespit edileme-
diği, böyle bir durum yaşandığına ilişkin il-
gili bakıcılar tarafından idari amirlere
bilgilendirme yapılmadığı, genelgede belir-
tilen usule aykırı olarak mağdurun şahsiye-
tine zarar verecek şekilde kurum
bahçesinde yanında herhangi bir kimse ol-
maksızın bankta elleri arkadan bağlı şe-
kilde sabitlendiği belirtildi. Kamera
kayıtları ve bilirkişi raporu ile bu tespitlerin
yapıldığı bildirilen iddianamede, bağlama
sırasında mağdurun devam eden öfke krizi
görüntülerinin tespit edilemediği ve çevre-
sinde de herhangi bir görevlinin bulunma-
dığının da görüldüğü belirtildi.

Makul süre vurgusu

Olayın 10-23 Ağustos 2020 tarihleri ara-
sında gerçekleştiği, bu tarihler arasında
şüpheliler A.U., F.K., ve İ.A.'nın bakıcı ola-
rak görevli oldukları belirtilen iddiana-
mede, mağdurun şiddet anında tek kişi
tarafından zapt edilmesinin zor olduğun-
dan 3 görevlinin eylemi birlikte gerçekleştir-
diği bildirildi. Sabit bir noktaya bağlama
eylemi sonrasında bu durumun makul bir
sürede sonlandırılması gerekirken kurum
defterine böyle bir kayıt yapılmadığı belirti-
len iddianamede, şüphelilerin hep birlikte
usule aykırı olarak mağdura karşı belirtilen
eylemi gerçekleştirerek üzerlerine atılı suçu
işlediklerinin anlaşıldığı bildirildi. 

Öyle gözüktü

Şüphelilerin iddianamede yer alan ifadele-
rinde, olayın üzerinden iki ay gibi bir
zaman geçtiği için mağdur U.A.'nın kim
tarafından sabitlendiğini hatırlamadıklarını
söyledi. Mağdur U.A.'nın ağır engelli, ken-
disine ve çevresine zarar verme durumu ol-
duğundan hakkında sabitleme kararının
bulunduğunu anlatan şüpheliler, bu işle-
min idarenin bilgisi dahilinde, kriz anla-
rında 15-20 dakika olmak üzere
yapılabildiğini anlatan şüpheli kurum çalı-
şanları, herhangi bir kusur, ihmal ve art ni-
yetli davranışlarının olmadığını savundu.
Kamera görüntülerini incelediklerinde
mağdurun kazak uçlarından birbirine bağ-
lanarak sabitlendiğini belirten şüpheliler,
banka sabitleme durumunun söz konusu
olmadığını ifade etti. Mağdurun kollarını
banktan dışarı sarkıttığı için sanki oraya
sabitlenmiş gibi gözüktüğünü belirten şüp-
heliler, haklarındaki suçlamayı kabul etme-

diklerini söyledi. 

Bağlandığını biliyorum

Mağdur gencin annesi A.A. iddianamede
yer alan beyanında, otizmli oğlunun ku-
rumda yatılı olarak kaldığını, saldırgan
davranışları olduğunu, kendisine ve başka-
sına zarar verdiğini belirterek, uygulanan
rehabilite yöntemlerinin çoğundan haber-
dar olduğunu, rızası bulunduğunu söyledi.
Oğluna kriz dönemlerinde kısa süreli sabit-
leme işlemi yapıldığını bildiğini anlatan
anne A.A., bağlama işleminin rastgele bir
eşyaya değil, sandalyeye kazak uçlarından
bağlanmak şeklinde yapıldığını söyledi.
Uygulamanın kısa sürdüğünü ve idarenin
bilgisi dahilinde yapıldığını anlatan anne
A.A., görüntülerde oğlunun sabitlenmesi
işlemine ilişkin olarak şikayetinin olmadı-
ğını ancak, usule aykırı bir işlem yapılmış
ise şikayetçi olduğunu bildirdi. DHA

Pendik'te, otizmli çocukların bakım ve rehabilitasyonunun
yapıldığı merkezde, yatılı olarak tedavi gören U.A.'nın (22)
elleri arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle
ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 3 kurum
çalışanı hakkında 'kötü muamele' suçlamasıyla bir yıla
kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

KOTU MUAMeleYe
1 YIl HAPIS CeZASI

Meydan dayağı!
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiye
çocukların ailesi ve sokak sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı. Linç

edilmekten son anda kurtulan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
Olay dün gece saatlerinde Bağcılar
yıldıztepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Erkek kuaföründe çırak olarak

çalışan iki erkek çocuk aynı mahallede ikamet
eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.
ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz
olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kua-
förün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Ço-
cukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından
taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı. araya
girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan
şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı. İhbar
üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz
şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine gö-
türdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merke-
zindeki sorgusu devam ediyor.

Adamı kenara çektik

Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran
sokak sakinlerinden Murat ay, "Küçük kardeşi-
mizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kar-
deşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam
var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor'
dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama
müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tu-
hafımıza gitti. Çocuklara işten kaçta çıkıyorsu-
nuz, babandan gizli bir saat takılalım demiş.
Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık
linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir
kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi tes-
lim ettik." dedi. DHa

İSKİ şantiyesinde
İSKele devrİldİ
Arnavutköy'de İSKİ'ye ait inşaat alanında bulunan iskele 
devrildi. İskelenin altında kalan 2'si kardeş 3 işçi yaralandı

Olay, saat 10.30 sıra-
larında İSKİ'ye ait Ter-
kos-Taşoluk İçme Suyu

Arıtma Tesisleri'nin inşaat ala-
nında meydana geldi. İddiaya
göre şantiye alanına kurulan iske-
lelerden ikisi çalışma yapıldığı sı-
rada henüz bilinmeyen nedenden
dolayı devrildi. Devrilen iskelele-
rin altında kalan 2 kardeş Sami
Göktepe, Fırat Göktepe ile Yavuz
Şahin yaralandı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine sağlık, itfaiye

ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri devrilen iskelenin altında
kalan 1'i ağır yaralı 3 kişiyi bulun-
duğu yerden kurtararak sağlık
ekiplerine teslim etti. Yaralılar
ambulanslarla Başakşehir Çam
ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kal-
dırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi-
lerden birinin hayati tehlikesi
olduğu öğrenilirken diğer 2 işçi-
nin durumlarının iyi olduğu öğ-
renildi. Polisin olayla ilgili
soruşturması sürüyor.

Saman yüklü TIR 
alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman
yüklü TIR alev alev yandı. Balatalardan
çıktığı tahmin edilen yangında, TIR
sürücüsünün alevleri erken görmesi
hayatını kurtardı. TIR'ı emniyet şeridine
çeken sürücü kupayı dorseden ayırarak
hasarın büyümesini de engelledi

Olay, 04.00 sıralarında Eyüpsultan,
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istika-
meti Çiftalan Mevkii'nde, Yavuz Sultan

Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2.5 kilometre kala mesa-
fede meydana geldi. İddiaya göre, Necati Reis'nin
kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü TIR, seyir
halindeyken balatalarından kıvılcım çıkmaya baş-
ladı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı durdurarak
kupa ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması-
nın ardından yangın söndürülürken TIR'ın dorse
bölümü kullanılamaz hale geldi. 

Sürücü yaşananları anlattı

Yangın nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara
istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağ-
landı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yangının balataların sıkışmasından dolayı çıktığını
söyleyen Necati Reis, “Balatalar sıktı, durdum, gev-
şettim. Bir kilometre gittim. Baktım kıvılcım çıkıyor.
Söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi hiçbir şey.
Tutuştu, yardım ettiler dorseyi kurtardık, kafayı işte.
Tekirdağ, Çorlu'dan geliyordum İzmit'e saman gö-
türüyordum" dedi.  DHA

6 şüpheli
gözaltında
Güngören'de tekstil işçisi Recep Y. (19)'u
ölümü, K.N.Ö.(16)'ın yaralanmasıyla
sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia
edilen 6 şüpheli gözaltına alındı

GünGören, Güneştepe Mahallesi'nde
7 Temmuz 2021 tarihinde meydana
gelen olayda tekstil işçisi olan Recep Y.

yolda kavga ettiği kişiler tarafından vurularak öl-
dürüldü. Olay sırasında lise öğrencisi K.N.O(16)
hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra polis tara-
fından başlatılan soruşturmada saldırının hemen
ardından Furkan Ö. polis tarafından yakalandı.
Ardından sürdürülen operasyonlarda Doğan Ç.
(18), Z.Y. (17), E.T. (17) ve Ahmet C.K. (19) göz-
altına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen
olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca krimi-
nal polis laboratuvarına gönderildi.  Adli makam-
lara sevk edilen şüphelilerden Furkan Ö., E.T.,
Ahmet C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilere adli kontrol hükümleri uygu-
landı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız meselesi
yüzünden çıktığı tespit edilen kavgaya karışan
Egemen Ü.' de önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli
Egemen Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardın-
dan adliyeye sevk edildi. DHA

Dinler
uğurlandı

Çektiği 'Cilalı İbo' filmleriyle ta-
nınan yönetmen-senarist Meh-
met Ekrem Dinler (93), dün

İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve di-
ziye imza atan Dinler için saat 12.00'de,
Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni dü-
zenlendi. Törene, yönetmenin kızları Ayşe
Nil Dinler, Fatoş Dinler, yönetmen Yılmaz

Atadeniz, yakınları ve sanat dünyasından
isimler katıldı. Taziyeleri kabul eden Ayşe
Nil Dinler, babasının tabutu başında göz-
yaşlarına boğuldu. 48'inci Altın Portakal
Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur
Ödülü' sahibi de olan yönetmen Mehmet
Ekrem Dinler, cenaze namazının kılınması-
nın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne götü-
rülerek toprağa verildi.

Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede mağdur U.A.'nın kendisine veya
başkasına zarar verebilme durumu olduğu, hakkında kriz anlarında ilgili ge-
nelge gereği sabit bir noktaya bağlanma şeklinde karar bulunduğu belirtildi. 



İ nsanoğlu nankördür. Bunun sebebinin
de ilk gıdasını çiğ sütten aldığı için söy-
lenir. Alır alır alır, bir kere vermeyince

kötü olur. 
Kış boyunca “ah yaz gelse de kemikleri-

miz” ısınsın deriz. Yaz gelir sıcaktan bunalı-
rız, “biraz rüzgâr essin “ diye dualar ederiz.  

Dini Bayramlarımızın toplamı he pi topu
yedi gündür. Cebimizdeki paraya bakmaz,
hasan dağa oduna gider gibi tatil diye yollara
düşeriz. Birleşme tutkumuza düşkün olduğu-
muz için önünü arkasını birbirine bağlar ta-
tili on dokuz güne çıkartırız. 

İş ev arasında gidip gelirken trafikten
mustarip olup herkese küfürler sıralayan biz.
Düşeriz yollara, tatil diye dört saatlik yolu on
dört saatte giderken gık demeyiz.  Elbette
her gidişin bir de dönüşü var. Her seferinde

aynı teranedir. Yılmaz yine de gideriz. Kafa-
mıza koymuş isek yaparız. İstediğimi de alı-
rız.  

Devletimizden, İş, aş, zam, kadro, adalet,
yol, köprü, hastane, okul, cami istedik, utan-
masak uçak da isteyecektik de yüzsüzlüğün
lüzumu yok diye vazgeçtik.   

Her ay tıkır tıkır maaşlarımızı alıyoruz.
Sosyal güvencemiz de var. Öğün yemeği-
mizde geliyor. Yani yediğimiz önümüzde ye-
mediğimiz arkamızda. 

Yok, efendim olur mu daha fazlası olmalı
dedik. Kolumuz, bacağımız koptu diye eylem-
ler yaptık. Ankara kapılarına da sanki dersin
düşmandan almak için dayandık. Neymiş
efendim hakkımız  “SÖKE” söke alırız. O
kadar da değil. Orada dur “YOLCU” burası
o dayandığımız Viyana kapısı değil derler.

Alırsın boyunun ölçüsü dönersin.   
Sonra “Tahirrrrrr, Tahirrrr, Tahirrrr”

diye içimiz yana yana bağırdık. Sebep, 15
yıldır gasp edilen haklarımızı istedik.   

Durur muyuz? Boğaziçi diye diye inledik.
Cumhuriyet dedik, Atatürk dedik bu rektör
yeterli değil dedik, türlü bahaneler ürettik.
Sonunda rektörü işinden ettik, gece yarısını
kararnameyi imzalattık,  istediğimizi aldık. 

Evimiz yok, geçim sıkıntısı çekiyoruz diye
her yerde Devlet konutlar yaptı. Neden?
Aman yurttaşlarımız mağdur olmasın, “dar
gelirlilerde kira öder gibi ev sahibi olsun
”diye. 100 bin T.L’na, 200 bin T.L.’na ev sa-

hibi olunca kışımız bahar olmuş gibi şenlen-
dik. Biz gerçekten nankörüz.

Hiçç utanmadık, sıkılmadık. Buna bile
kulp taktık. Ne imiş efenimmm, kura çekimi
olmamış, siyasiler, bürokratlar, dar gelirli ih-
tiyaç sahibi yurttaşlar için üretilen konut-
larda şeffaf olmayan bir süreçte şaibeli bir
şekilde satış yapmışlar. Bir de ne dedik,
“Bunların 10. daireleri sanki ihtiyaçları var.
100’e aldılar. 300’e sattılar”.  Vallahi billahi
bizden korkulur. 

Ne istedik ise, hatta bizi bizden daha çok
düşünerek, aklımıza gelmeyenlerini yaptılar.
Lakin bizim yaptıklarımıza bakar mısınız?
Bunun adı resmen ihanet değil de nedir? 

Yok, yokkk bizden bir şey olmaz. Nankö-
rüz, nankör.

Duyun komşular duyun, Corona nedeniyle ev-
lere hapis olduk, çoluk çocuk kavga ettik. Salın
bizi diye yalvardık. Şıp diye dediğimiz oldu. 

Aşı yok diye söylemediğimizi bırakmadık.

İstedik, geldi, Olmazukkk diye direniyoruz.  
Bir de esnafımız, sanatçılarımız, zanaatkâ-

rımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz var ki on-
lara hiç bulaşmayın. Bunlar bildiğiniz
Corona’dan besleniyorlar. Değerini terk ettik-
ten sonra anladığımız da sevgilimizin arkasın-
dan ağlamaya başladığımız gibi bunlarda
ağlaşma içine girdiler. Eylemde eylem. Eylem
kadar başımıza taş düşsün. 

Yahu ne istedik de alamadık! 
Yatırımlar artsın diye aman ne olur Katarlılar,

Araplar gelsin diye yalvardık. Biz misafir severiz
Allah’a şükür zenginiz rezervlerimiz dolu Suriyeli
vatandaşlar da gelsin istedik. Amerikalı’yı, Fran-
sız’ı ,İngiliz’i ne yapacağız istemiyoruz diye inim
inim inledik. Tillahi hepsi ve daha fazlasını aldık.

Ama hep bana hep bana da olmaz biraz da
Rabbena deyip karşı tarafı da düşünmek, empati
yapıp şükretmeyi artık bilmeliyiz. 

Pardon da, bu kadar nankörlüğün de 
alemi yok… 

NE İSTEDİK DE ALAMADIK!
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Bayram temizliği

KARTAL’IN 20 mahallesinde kolları sıvayan
farklı ekipler, bir taraftan camilerin avlula-
rını yıkarken, bir taraftan da çöp konteynır-
larının yıkama ve tadilat işlemlerini
gerçekleştiriyor. İlçe genelinde sokaklar oto-
matik araçlar ile süpürülerek yıkanırken,  ot
biçme çalışmaları da devam ediyor. Kar-
tal’daki sokakların süpürülmesi rutin olarak
devam ederken özellikle havaların ısınma-
sıyla yangın riski oluşturan otların biçilme
işlemi de sürüyor. Bu yıl mevsimler arası
geçiş nedeniyle geç kuruyan otlar için sefer-
ber olan ekipler kamusal alanlardaki otları
her gün biçiyor. 

3 dakika yıkanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sefer-
ber olduğu bir diğer alan da ibadet yerleri-
nin temizliği. Belirli bir program dâhilinde
çalışan ekipler, tazyikli ve sabunlu suyla ca-
milerin, cemevlerinin avlu, şadırvan ve ortak
kullanım alanlarını yıkarak vatandaşların
güvenle kullanabilmeleri için çalışıyor. Kur-
ban Bayramı namazının kılınacağı ibadet
yerlerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile va-
tandaşların temiz bir ortamda dini vecibele-
rini yerine getirmeleri hedefleniyor. Temizlik
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 adet çöp kon-
teynırı yıkama aracı da ilçe genelinde faal
olarak çalışıyor. Basınçlı ve sabunlu sıcak su
ile yaklaşık 3 dakika boyunca konteynırları
yıkayan araçlar kötü koku ve mikropları da
ortamdan uzaklaştırıyor. Ekipler, hasar gör-
müş konteynırların onarımını gerçekleştirir-
ken kullanılamayacak hale gelmiş çöp
konteynırları da yenileriyle değiştiriliyor.
Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü’nün ilçedeki 20 mahalledeki çalışmaları
bayram boyunca da devam edecek. 

Kartal Belediyesi Kurban Bayramı’nın
yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki temiz-
lik çalışmalarını artırdı. Kartal
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Kartal’da bayramın da yaklaşmasıyla
birlikte halkın güvenli ve temiz bir
ortamda yaşaması için ilçe genelinde
temizlik seferberliği başlattı

B ayram tatili öncesi binlerce kişi
yollara düştü. Trafik kazası ihti-
malinin üst düzeye çıktığı bu dö-

nemde Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan
Onultan, uzun yola çıkacak sürücülere
uyarılarda bulundu. Sürüş sırasında kişi-
nin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri
bir duruma geçmesi olarak adlandırılan,
halk arasında da gözleri açık uyumak ola-
rak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli
olunması gerektiğini belirten Dr. Onultan,
“Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep
olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçle-

rinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4’üncü
saatte maksimuma ulaşıyor” ifadelerini
kullandı.

10 dakikalık mola

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Dr.
Onultan, “Sürücüler 2,5 saatte bir mu-
hakkak 10-15 dakikalık mola vermeli, 5-6
dakikalık bir yürüyüş yapmalı. Bu sürücü-
lerin çoğunun kendilerinin fark etmediği
bir durumdur. Özellikle şehirlerarası yol-
culuklarda, otobüs şoförlerinin de buna
çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok sa-

yıda yolcunun hayatı onlara emanet olu-
yor” dedi. Yol hipnozunun gece yolculuk-
larında daha sık yaşandığını vurgulayan
Dr. Oğuzhan Onultan, “Gece bu yüzden
yola çıkmamakta fayda var. Uykunun rit-
mine bağlı olarak gece daha fazla görü-
nüyor. Uzun yoldaki şeridin, ışıkların
devamlı hale gelmesi ve beynin bunu algı-
lamada zorlanması ile oluşuyor” diye ko-
nuştu.

Çay ve kahve tüketin

Otoyollarda devam eden bir rutinin kişide

hipnotik etki yarattığını dile getiren Dr. Onul-
tan, “Yol hipnozu ortaya çıktığı zaman özel-
likle kazalarda sürücü son 15 dakika hiçbir
şeyi hatırlamıyor. Bu ayakta uyumak ya da
gözleri açık araba kullanmak gibi oluyor” ifa-
delerini kullandı. Dr. Oğuzhan Onultan sü-
rücülerin tek başına yolculuk yapmaması
gerektiğini de belirterek, “Çay kahve içmek de
çok önemli. Tek başına yola çıkmak da bu
açıdan çok tehlikeli. İnsanı muhakkak uyku-
sunu açacak, hipnozdan çıkaracak müzik ça-
lınması, pencere açılması gerekiyor”
uyarısında bulundu. DHA
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Erol Sırrı YOLCU 
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com 
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Ekİncan Taşdan 
Avcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi 

Bayrama sayılı günler kala
birçok kişi tatil için yolculuk
yapmaya başladı. Trafik ka-

zası ihtimalinin üst düzeye
çıktığı bu dönemde Nöroloji

Uzmanı Dr. Oğuzhan 
Onultan, uzun yola çıkacak 
sürücülere uyarılarda bu-

lundu. Onultan, “Bu durum
yolculuktan 2,5 saat sonra 

ortaya çıkıyor. Gece yola
çıkmamak ve sık sık mola-

lar vermek gerekiyor” dedi.

Yaka kamerası dönemi başladı
Bağcılar Belediyesi hizmet kalitesini artırmak
amacıyla yaka kameralı sisteme geçti. Zabıtalar
yakalarında ses ve görüntü kaydı yapan kamer-
alar sayesinde görevlerini şeffaflık ilkesine uygun
şekilde yaparken zabıta ile vatandaşların
haklarının koruma altına alınması sağlanacak

Halkın güvenliği ve ilçenin düzenini korumaya
yönelik hizmetlere ağırlık veren Bağcılar Beledi-
yesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Zabıta Mü-
dürlüğü, denetim ve uygulamalarda görüntü ile
birlikte ses kaydı yapan yaka kameraları kullan-
maya başladı. İlçede devriye görevi yapan zabı-
talar ve motorlu ekipler, pazaryeri başta olmak
üzere denetlemelerde kullandıkları kameralarla
yaşanan olumsuzluklarda sıkıntıların çözüme
kavuşmasına imkan veriyor. Yaka kamerasını
taşıyan memurlar, diyalog öncesinde vatandaş-
lara "Görevimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda
kayıt altına alınmaktadır" hatırlatması yaparak
karşımızdaki insanların durumdan haberdar ol-
masını sağlıyor. Bu durum personelin başta iş-
portacılar ve seyyar satıcılar olmak üzere
kuralları ihlal eden kişilere karşı görevini daha
da kolaylaştırıyor

Soru işareti kalmayacak

Yaka kameraları sayesinde talep ve şikayetlerin
daha sağlıklı değerlendirileceğini söyleyen Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şeffaf
denetim ilkesi doğrultusunda hem personelimi-
zin hem de hemşehrilerimizin hakları koruma
altına alınıyor. Bir sorun olması halinde görün-
tüler incelenerek daha sağlıklı bir çözüme ulaşa-
cağız. Bu uygulamayla kimsenin aklında soru
işaretleri kalmayacak” dedi. Yaka kameralı zabı-
talar, ilçe genelinde görev yapmaya başladı.
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A mbarlı Mahallesi'ndeki Fulya
Sokak'ta boş bulunan, 4 katlı bi-
nanın zemin katında başlayan

yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üze-
rine kısa sürede gelen Avcılar itfaiyesi
ekibi, yıl başından bu yana boş bulunan
ve zaman zaman üst katlarında yangın
çıkan binanın zeminindeki alevleri sön-
dürdü. İtfaiye erlerinin yanına gelen
görgü tanıklarından Musa Polat, yangını
boş binaya elinde poşetlerle giren bir ka-

dının çıkardığını ve kadının koşarak
uzaklaştığını öne sürdü. 

Gizlediği bir şeyler vardı

Görgü tanığı Polat, "Beyaz elbiseli, uzun
boylu, elinde beyaz poşetler bulunan bir
kadın buraya geldikten sonra bunları
ateşe verdi. 
Bence, gizlediği bir şeyler vardı, delilleri
kaybetmek istiyordu. Burada yol üs-
tünde kameralar var, incelensin bulun-

sun" dedi. Polat'ın yanındaki bir başka
kişi de aynı kadını gördüğünü söyledi. İki
kişi bu iddiayı ihbar üzerine gelen polis
ekibine de iletti. İddialar üzerine itfaiye
erleri ve polis, inceleme yaptı ancak
önemli bir şey bulamadı.

Dönüşüm değil eziyet

Boş binanın karşısında oturan Türkan
Palabıyık ise bu binada hemen her hafta
yangın çıkarıldığını belirtirken, "Buraya

giren- çıkan belli değil. Polise bildiriyo-
ruz, bir şey yapamıyorlar. Belediyeye
söylüyoruz, polisi arayın diyorlar. Biri-
leri, birilerini burada öldürecek. Güven-
liği sağlayamazsanız polis nereye kadar
müdahale edebilir? Balkonumuzda otu-
ramıyoruz, penceremizi açamıyoruz. Bu
bina aylardır boş. Evsizlerin evi haline
gelmiş. Yıkılacaksa yıkılsın. Bu; kentsel
dönüşüm değil, kentsel eziyet" diye 
konuştu. DHA

ATESE 
VERDI HIZLA KACTI!

B ilindiği üzere önümüzde bayram var, her yıl
olduğu gibi bu bayramda da gençlerin gele-
neklere bağlı olmamasından şikâyet ediliyor.

Ben de bir genç olarak yazıda bu konudan biraz bah-
sedeceğim. 

Öncelikle yeni nesli kötülemek hiç de sanıldığı
kadar yeni bir şey değil. Tarihteki belki de her nesil,
kendinden sonra gelen nesli kötülemiştir ve onları çe-
şitli nedenlerle geleneklere bağlı olmamakla suçla-
mıştır. Buna kuşak çatışması diyebiliriz. Herkes
hayatının bir döneminde çevresinden “Ben senin ya-
şındayken…” diye başlayan cümleler duymuştur diye
tahmin ediyorum. 

Yetişkinlerin kendi nesillerini yeni nesillerle kıyas-
laması çok eskiye dayanıyor; insanlığın var olmasın-
dan beri bir döngü halinde ebeveynlerinin hayat
stilinin dışına çıkmak isteyen daha genç nesiller
olmuş. Bunun nedenini anlamaksa çok kolay, her
nesil farklı bir ortamda farklı gündemlerle yetişiyor
ve bu yenilikler onları ebeveynlerinden daha farklı şe-
killendiriyor. Kısaca, yeniler eskiden sıkılıp farklı şey-
ler denemek istiyor ve eskiler de buna çeşitli tepkiler
gösteriyor. Ergenliğe giren her insan hayatında yeni
şeyler denemek ister ve özgün olma hevesi taşır. 

“Günümüzün çocukları lüksü seviyor, kötü davra-
nışları var, otoriteye baş kaldırıyorlar, yaşlılara saygı-
ları yok, çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar.
Çocuklar artık evlerinin hizmetçisi değil, tiranı...
Anne babaları odaya girince ayağa kalkmıyorlar, on-
lara itiraz ediyorlar, destek olmak yerine laklak yapı-
yorlar, şapır şupur yiyorlar, bacak bacak üstüne
atıyorlar, öğretmenlerine zulmediyorlar.”

Üstteki alıntı 2300 yıldan önce yaşamış Sokra-
tes’ten. Yine ondan sonra yaşamış olan Aristoteles’in
de benzer sözleri var. Hatta, bulunan eski tabletlerde
Sümerler zamanında bile “Bu gençlerin hali ne ola-
cak?” tarzı söylemler bulunmuş. 

Haliyle kuşak çatışmasının yeni olmadığı açık. Her
nesilde geleneklere başkaldırma durumu yaşanıyor.
Bunun bilincindeyken gençleri aykırı oldukları için
azarlamak ne derece doğru? Şimdilerde Z kuşağını
bombardımana tutan yetişkinleri gördüğümde, devir
değişse de insanların aynı kaldığını görebiliyorum.
Geleneklere bağlı olmamakla suçlanan gençlere gözü
kapalı kızmak yerine onların neden geleneklere bağlı
hissetmediğini anlamaya çalışmak daha iyi olabilir.

Bayram...

nabi Kırmızı
iş adamı avcılar doğa Hospital 

Hastanesi yönetim Kurulu başKanı 

SerKan yalım
avcılar iyi parti 

ilçe başKanı 

Hande
KaHya

Hande KaHya 
ağız diş sağlığı 

poliKliniği

Avcılar'da yedi aydan bu yana kentsel dönüşüm
nedeniyle boşaltılan binaya gelerek elindeki
poşetleri ateşe veren kadın hızla kaçtı. İtfaiye

yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri
yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan 

eşyalar arasında inceleme yapıldı.

Sadece 2 günde 
2 bin 122 uçuş
İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu
yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca
havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

bayram tatilini yurt dışı
ve yurt içinde değerlen-
dirmek isteyen yolcular

dün olduğu gibi bugün de İstanbul
Havalimanı'nda yoğunluğa neden
oldu. Yoğunluk nedeniyle terminal
girişlerinde x-ray güvenlik noktala-
rında ve check-in kontuarlarında
kuyruklar oluştu.  Havalimanındaki
görevli hijyen timleri, sosyal mesa-
feye dikkat etmeleri ve maske tak-
maları için yolcuları uyardı.

Yolcu sayısında artış

Pandemiden sonra en yoğun
günün yaşayan İstanbul Havalima-
nı'nda bayram tatilinin ilk gününde
oluşan veriler de belli oldu. Buna
göre havalimanından dün bin 60
uçuş gerçekleşirken bugün ise bin
62 uçuş icra edilecek. Yolcu sayıla-
rında ise bugün 52 bin 44 iç hat ve
99 bin 226 dış hat olmak üzere top-
lamda 151 bin 270 kişinin seyahat

etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili
olarak resmi twitter adresinden bir
açıklama yapan İstanbul Havali-
manı İşletmecisi İGA İcra Kurulu
Başkanı Kadri Samsunlu, "Bugün
tüm havalimanlarımızda bayram
heyecanını tekrar yaşıyoruz. İgair-

port'da uçuş sayısı 1000'i aştı.
Yolcu sayısı 150 bini geçti. Şükür
seyahat özgürlüğü ve sosyal hayatı-
mızda çok bedel ödediğimiz gün-
lere geri dönmemek için lütfen
kolları sıvayalım ve aşı olalım" dedi.
DHA

Taksim'e
turist akını

Koronavİrüs sürecinde tarihinin en boş
günlerini yaşayan Taksim Meydanı kısıtla-
maların sona ermesiyle hareketlenmeye

başladı. Uzun bir aranın ardından Taksim Meyda-
nı'na ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Rusya ve
Ukrayna'dan gelen 80 kişilik öğrenci grubu öğretmen
ve rehberleriyle birlikte Taksim Meydanı'nda bol bol
fotoğraf çekip alışveriş için İstiklal Caddesine girdi.
Öğrencileri gezdiren turist rehberi Burak Ortak
"Rusya ve Ukrayna tarafından gelen öğrencilere Tak-
sim Meydanı ve Galata bölgesini gezdireceğiz. Yavaş
yavaş turizm düzeliyor. İnsanlar aşılarını olduktan
sonra ülkemize geliyorlar. Bu da bizim için tabi ki
önemli bir konu. Daha da iyileşmesi için bekliyoruz.
Biz her şeyin daha iyi olması için elimizden geleni ya-
pıyoruz" diye konuştu.  DHA

İGD’den
bayram mesajı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
Başkanı Mehmet Mert, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir bayram mesajı yayınladı.

"Kurban Bayramı'nın, ülkemize, basın dünyamıza,
insanlığa; barış, mutluluk, sağlık ve başarı getirme-
sini diliyorum" diyen İGD Başkanı Mehmet Mert
mesajında şu ifadelere de yer verdi: "İki yıldır tüm
dünyayı tesiri altına alan, covid virüsü salgınını içe-
ren pandemi döneminin bir an önce son bulmasını
dilerken, yine her zamanki gibi birlik ve beraberlik
içerisinde kenetlenerek bu sorunları da aşacağımıza
inanıyorum. 
Türkiye çok güçlü ve büyük bir ülkedir. Bu ülke bu-
ralara kolay gelmedi, bu halk bunun çok iyi bilin-
cinde. Umuyorum ve diliyorum ki yarınlar bu güzel
ülkemiz için çok daha güçlü, çok daha huzurlu, çok
daha müreffeh günler getirecektir. Önümüzdeki
günlerde bir defa daha kavuşacağımız Kurban
Bayramı'nın, ülkemize, basın dünyamıza, insanlığa;
barış, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyor,
bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

alimertavcu@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Mert AVCU



A skerlik sisteminde 26 Haziran 2019’da değişiklik
yapılmıştı. Yeni sistemle zorunlu askerlik süresi 6
aya inmişti. Sistem, askerlik çağı gelmiş gençlere

vatani görevlerini yapmalarının yanı sıra önemli avantaj-
lar ve kariyer fırsatı da sunuyor. Buna göre; zorunlu asker-
lik süresi olan 6 ayı tamamladıktan sonra görev süresini 6
ay daha uzatmak isteyenlere önemli imkanlar veriliyor.

Kıdem ve işsizlik maaşı

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay
olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten
ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere
giden çalışanlar işsizlik maaşı da alabiliyor. Askerden
önce işsizlik maaşına başvuranlar, askere gidene kadar
maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sü-
rede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30
gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor.

Subaylığa kadar yükseliyor 

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliği-
nin ardından eğer arzu ederse sözleşmeli er olarak da
müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik
yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda buluna-
caklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan

avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er oldu-
ğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman
erbaş) alımı yapılacağı zaman buna da başvurma hakkı
doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer
sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman
erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kaza-
nırsa sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da 
yükselebiliyor.

4 yıllık mezunlar

Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu
belirlendi. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlardan, TSK’nın belirleyeceği
sayıda kişi, askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki
veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek ast-
subay olabilecek. Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha
uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek ast-
subay olarak görevlendirilebilecek. Bu durumda, 2 aylık
temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde
kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş
yapabiliyor.

Rütbe ve görev yeri belirliyor

Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari

ücretin üzerinde harçlık veriliyor. Milli Savunma Ba-
kanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer
alan bilgilere göre harçlıklar şöyle olacak:
Er: 2 bin 787 lira (6 ay için toplam 16 bin 722 lira).
Onbaşı: 2 bin 977 lira (6 ay için toplam 17 bin
862 lira).
Çavuş: 3 bin 147 lira (6 ay için toplam 18 bin 882 lira).
Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak,
Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki hudut birlikle-
rinde görev yapanlara ayrıca her ay 1367 liraya kadar
ek ödeme yapılıyor.

SGK primi devletten

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 
6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için as-
kerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık
gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılaya-
cak. Askerliğini uzatanlara TOKİ’den ev alımında ön-
celik verilecek, iş kurabilmeleri amacıyla devlet
bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak. TSK ay-
rıca ikinci 6 ay silah altında kalanlara; personel alım sı-
navlarında yüzde 15-20 ilave puan, sözleşmeli personel
temininde öncelik, her ay için ilave 1 gün izin gibi hak-
lar sunuyor.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

BAnkA ve finansal kurumlara kredi borcu
bulunan şirketler için 2018 yılında yönetme-
likle yeniden yapılandırma düzenlemesi geti-

rildi. Ancak düzenleme yeterli olmayınca finansal
yeniden yapılandırma için 2019 yılında yasal düzenle-
meye gidildi. Uygulama 25 milyon lira ve üzerindeki
borçları büyük ölçekli yapılandırma, altındaki borçları da
küçük ölçekli yapılandırma olarak yürütülüyordü. Tür-
kiye Bankalar Birliği (TBB), büyük ölçekli ve küçük öl-
çekli Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve
Anlaşmaları’nda (FYYÇA) değişiklik yapıldığını bil-
dirdi.TBB’den küçük ve büyük şirket yapılandırmaları
için iki ayrı açıklama yapıldı. Büyük ölçekli şirketler için
yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli uygulama ile baş-
vuru tarihi itibarıyla alacaklı kuruluşlara olan anapara
(nakit gayrinakit) borç toplamı 25 milyon liradan 100
milyon liraya yükseltildi. FYYÇA küçük ölçekli kapsamı-
nın genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde
borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların
büyük ölçekli kapsamına alınması öngörüldü. 

100 milyonun 
altı küçük borç 
Süresi iki yıl uzatılan finansal
yapılandırmada şimdi de küçük ölçekli
işletmeler için sınır değiştirildi. Küçük
ölçekli işletmeler için uygulanan sınır 25
milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı

ArAç kiralamayı herkes için ulaşılabilir
yapma hedefiyle 2015 yılından beri faaliyet
gösteren ve karşılaştırmalı çözümleriyle misa-

firlerine en uygun aracı kolaylıkla kiralama fırsatı sunan
Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, kiralama sektö-
ründe bayram verilerini değerlendirdi. Yolcu360 ekosiste-
mindeki 100 bini aşkın aracın bayram öncesi rezerve
edildiğini belirten Yıldırım, “Araçla seyahat gittikçe popü-
lerleşiyor. Bunun etkisi araç kiralamada hissediliyor. İn-
sanlarda özgürce seyahat
etme duygusunun artması
da araç kiralamaya olan
yönelimi arttırıyor. Araç
kiralamaya olan ilginin
önümüzdeki dönemde de
devam edeceğini öngörü-
yoruz. Normalleşme ile
birlikte turizm ve araç ki-
ralama sektörünün de bir-
likte hareketleneceğini ve
yasaksız ilk bayramda ta-
lebin yüksek olacağını bili-
yorduk” dedi. 

Yasaksız bayram 
araç kiralatıyor
Türkiye pandemi dönemindeki ilk yasaksız bayrama
hazırlanırken araç kiralama sektörü tarihi bir yoğunluk
yaşıyor. Kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hede-
fiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360’ın
CEO’su Umut Yıldırım, kiralama oranlarında geçen yıla
göre yüzde 125 artış yaşandığını belirtti. 

Ali 
Yıldırım

AvcılAr 
Belediyesi 
cHP Meclis

üyesi 

Normal 6 aylık
askerlik görevini
tamamlayan erler,
görevlerini 6 ay
daha uzatırlarsa
toplamda en az
16 bin 722 lira
ödeme alabiliyor.
Sınır bölgelerde
görev yapanlarda
bu tutar en az 24
bin 924 liraya
çıkıyor. SGK primi
de ödenirken
TOKİ’den öncelikli
ev ve askeri
sınavlarda ek 
puan  da 
avantajlar 
arasında. TOKI’DEN EV 
SINAVDA PUAN
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SINAVDA PUAN
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Konutta fiyat artışı durmuyor 
TCMB Mayıs 2021 konut fiyat endeksini açıkladı.
Buna göre, konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında
bir önceki aya göre yüzde 3,9, bir önceki yılın aynı
ayına göre ise yüzde 29,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından açıklanan verilere
göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2021 yılı

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 arttı. KFE Nisan
ayında yüzde 32 olarak kaydedilmiş ve rekor kırmıştı.

En yüksek artış İzmir'de

TCMB’nin açıkladığı veriye göre yıllık bazda en hızlı
artış İzmir’de meydana geldi. İzmir’i İstanbul ve An-
kara takip etti. İzmir’de Mayıs’ta konut fiyatlarında
yıllık artış yüzde 29,7 olarak kaydedilirken İstan-
bul’daki artış yüzde 27, Ankara’daki artış yüzde 26,4
olarak kaydedildi. İstanbul’da konutların metrekare
başına birim fiyatı 6 bin 677 TL olurken, Ankara’da 3
bin 292 TL, İzmir’de ise 5 bin 308 TL olarak 
kaydedildi.

Fiyatlar yüzde 32 arttı 

Verilere göre Mayıs’ta yeni konutların fiyat endeksi
yıllık bazda yüzde 32,3 artarken İstanbul’da yeni
konut fiyatları yüzde 25,5, Ankara’da 35,2; İzmir’de
ise yüzde 25,8 arttı.
Yeni olmayan konut fiyatlarındaki artış ise yüzde 
28 oldu.

TOKI’DEN EV 
SINAVDA PUAN
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SURİYE SORUNU 
2 YILDA ÇÖZERİM

C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından
videolu bir paylaşım yaparak Türkiye’deki Suriyeli mül-
teci konusuna değindi. Türkiye’de resmi rakamlara göre

3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mül-
teci sorununu çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Özellikle Suriye’ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görü-
yoruz. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarımızdan fazla Su-
riyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var. Geçinemeyen, işsiz
kalan insanlar, Suriyelilerden şikayet ediyorlar. Ve önümüzdeki
süreçte çok daha ciddi açmazlarla toplum olarak karşılaşabili-
riz. Ve bu sorunu çözmek zorundayız.Bunlar çözemediler,
çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok. Ama biz çözeceğiz.
İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz.”

İlişkilerimizi düzelteceğiz

‘Bu sorunu çözmemiz lazım’ diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle
devam etti: Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Bü-
yükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği’ne gittiğimde bana
Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim,
‘neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki Su-

riye’de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu.  Mülteciler
Türkiye’ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya
dayandılar bağırmaya başladınız’ ‘Peki nasıl çözülecek’ diye
bana sordular. Dedim ki’ elinizi cebinize atacaksınız. Suriyelile-
rin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini hepsini yapacaksınız.
Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz.”

Kendi ülkelerine göndereceğiz 

İktidar olduklarında sorunu çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu,
“Irkçılık yapmıyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama
onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli
kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Al-
lah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye so-
rununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim”
dedi.
Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesabından “İktidarımızda
Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine
uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden bi-
ridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taah-
hüdü olarak burada dursun istedim” notuyla paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerle ilgili sosyal medya
hesabından videolu bir paylaşım yaptı. 'Bu sorunu çözmek zorundayız' diyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar
çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye

konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim" dedi.

Değer miydi
Erdoğan?
Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun
görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı
ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni rektör ile ilgili çağrı yaptı.
'Değer miydi, sayın Erdoğan?' diye soran Davutoğlu, "Şimdi yeni bir atama
yapacaksınız, bari bu kez inadına bir adım atmayın" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan
Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bu-

lu’nun görevden alınması ile ilgili sosyal medya
hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Davutoğlu videoyu“Sayın Melih Bulu’nun rek-
tör olarak atanması ve görevden alınması süreci
bilim hayatında özgürlüğü, devlet hayatında tu-
tarlılığı yok etmenin trajik örneğidir. Değer
miydi, sayın Erdoğan? Şimdi yeni bir atama ya-
pacaksınız, bari bu kez inadına bir adım atma-
yın” notuyla paylaştı.

'Yapmayın,etmeyin' dedik 

Videodaki konuşmasında Davutoğlu, Melih
Bulu’nun atanmasının Cumhurbaşkanı tarafın-
dan ‘inadına’ alınmış bir karar olduğunu belirte-
rek şu ifadeleri kullandı: Bilim hayatı özgürlüğe,
devlet hayatı tutarlılığa dayanır. Boğaziçi Üni-
versitesi Rektörü sayın Melih Bulu’nun atan-
ması ve görevden alınması süreci, bilim
hayatında özgürlüğü, devlet hayatında tutarlılığı
yok etmenin çok trajik bir örneğini teşkil etti.
Sayın Cumhurbaşkanı hiç kimseye danışmadan

bir üniversitenin oluştur-
duğu geleneği hiçe sayarak,
akademik özgürlükler bağ-
lamında da bu özgürlükleri
göz ardı ederek bir atama
yapmıştı. O zaman uyardık,
sadece Boğaziçi Üniversite-
si’nde değil, bütün üniversi-
telerde akademik özgürlük
ve geleneğin önemini vur-
gulayarak uyardık. ‘Yapma-
yın, etmeyin’ dedik,
dinlemedi. Çünkü sayın
Cumhurbaşkanının uygula-
dığı yöntemin tek bir adı var
‘inadına’. Cumhurbaşkanı
inadına attığı her adımı
daha sonra geri almak zo-
runda kalıyor.

Artı kendinize gelin 

Üniversiteye yeni bir atama
yapılacağını hatırlatan Da-
vutoğlu, şöyle konuştu: Bari
bu kez inadına bir adım at-
mayın. Öğrencilerle, öğre-
tim üyeleriyle bir
mücadeleye girmek, gerilim
yaşamak güç gösterisi ola-
rak size cazip gelebilir ama
üniversite geleneğini tahrip

ediyor. Bu inadınız yüzünden bir üniversiteyi
kapattınız ne kazandınız? Bu inadınız yüzün-
den akademisyenlerin, öğrencilerin haklı tepkile-
rini yok saydınız, ne kazandınız?
Kaybediyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı. Ama
şahsi kaybınızın ötesinde bilim dünyamız öz-
gürlüğü ve öz güveni kaybediyor.  Devlet hayatı-
mız tutarlılığı ve bütüncüllüğü kaybediyor. Artık
kendinize gelin. Artık ‘inadına’ yerine ortak aklı
işleten bir yeni adım atın.

Umarım ders alır 

Davutoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:Ümit
ederiz ki yeni atama Boğaziçi Üniversitesi’nde
yeni gerilimlere yol açmaz. Ümit ederiz ki bütün
bu yaşananlardan ders alınır ve bir gece yarısı
kararnamesiyle üniversiteler kapatılmaz, bir
gece yarısı kararnamesiyle ile üniversiteye rektör
atanmaz, bir gece yarısı kararnamesiyle atanan
rektör geri alınmaz. Ümit ederiz sayın Cumhur-
başkanı bir ders alır. Üniversiteler aynı zamanda
ders alma mekanlarıdır. Üniversiteler bu an-
lanma ümit ederim Cumhurbaşkanına ders ni-
teliğinde bir tecrube kazandırmış olsun. Bütün
akademik camianın bir gün gerçek bir bilimsel
özgürlüğe kavuşacağı inancıyla bir kez daha
bütün Türkiye’de bir zihniyet devriminin çağrı-
sını yapıyorum. Yeni bir zihniyet devriminin
önünü açmalıyız. Bütün bu yaşananlar bize bu
anlamda olumsuz da olsa bir ders niteliği taşı-
malı ve bir zihniyet devrimini başlatmalıyız.

Bayrağımızı küçülttüler
Özbekistan'da Suudi mevkidaşı Faisal bin Ferhan'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun görüşmesinde Türk bayrağı detayı dikkat çekti. Salonda yalnızca büyük Suudi 
Arabistan bayrağı olduğu, küçük bir Türk bayrağının sehpaya yerleştirildiği görüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Özbekistan’ın baş-
kenti Taşkent’te düzenlenen

‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantı-
sallık, Sınamalar ve Fırsatlar’ adlı konfe-
rans kapsamında dün ve önceki gün bir
dizi önemli temasta bulundu. Çavuşoğ-
lu’nun ikili görüşmeleri arasında Suudi
Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin
Ferhan’la gerçekleştirdiği buluşmada
bayrak detayı öne çıktı. İki bakanın bir
araya geldiği salonda büyük Suudi Ara-
bistan bayrağı yer alırken, büyük Türk
bayrağının olmadığı görüldü. Çavuşoğlu
ve Ferhan’ın arasındaki sehpada küçük
Türk bayrağına yer verilmesi dikkat
çekti.

Yararlı bir görüşme 

Öte yandan Taşkent’teki görüşmeyle il-
gili Twitter hesabından bir paylaşım

yapan Çavuşoğlu, Türk bayrağının yer
almadığını gizleyen açıdaki bir kareyi
paylaştı. Çavuşoğlu o paylaşımda,
“Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal
bin Ferhan ile yararlı bir görüşme ger-
çekleştirdik” ifadelerini kullandı. Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüşme-
den önce Suudi mevkidaşı Ferhan’la 10-
11 Mayıs’ta Suudi Arabistan’a yaptığı
ziyarette bir araya gelmişti. Söz konusu
görüşmede toplantı salonunda her iki ül-
kenin de büyük bayrağı yer almıştı. 

Saadet yalanladıSaadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu'nun genel

başkanlığını bırakma kararı
aldığına yönelik iddialara

Saadet Partisi'nden yanıt geldi.
Açıklamada, "Genel başkanımız

ile ilgili çıkan iddiaların asılsız
olduğunu ve gerçeği

yansıtmadığı" belirtildi

Bazı medya sitelerinde Temel Kara-
mollaoğlu'nun genel başkanlığı bı-
rakma kararı aldığına dair yönelik

haberlere Saadet Partisi Genel Merkezi'nden jet
yanıt geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın
sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan şu ifade-
lere yer verdi: Partimizin toplumsal uzlaşıya, de-
mokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin

geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır.
Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve
yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı
uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe
karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olun-
masıdır. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu
ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve ger-
çeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz.

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Ahmet 
Davutoğlu
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S afsatalar ve salgın: Pandemi bitecek mi, 
dönüşecek mi?
GEÇTİĞİMİZ günlerde güncel vaka sayısı ve can

kayıplarının yer aldığı günlük vaka tablosunu paylaşan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki
illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol al-
tında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için
biran evvel aşınızı olun” ifadesini kullandı.Evet acı ger-
çeği bir kez daha Bakanın ağzından dinledikten sonra
güzel keyif ve huzur içinde bir kurban bayramı geçirme-
nin kurallarını da anımsatmak isterim.Görüyorum ki 1
Temmuz'dan itibaren düğün dernek şenlik tatil keyif
tüm hızıyla yurt  genelinde başladı. Hayırlı olsun.

Yine fazla normalleşme

Yine fazla normalleştik.Sokaklarda maske takan
yok, her yer lebalep, herkes kıç kıça. Olacağı bir kez
daha söyleyeyim. Ağustos ortasında yeniden 20 binli va-
kalar görmeye başlarız. Risk gruplarının büyük bölümü
aşılandığı için vefat sayıları 300’lere çıkmaz ama
100’e yaklaşır. Yine kapanmalar gündeme gelir, yine
okulları açsak mı açmasak mı tartışmaları başlar.
Biraz dikkat, hafif bir önlemle artık normal yaşamaya
başlayabileceğimiz hayatımız yeniden zindana döner.

Ne olur biraz dikkat. Maskeleri erken atmayın. Mas-
kesiz ortamlarda mesafeyi azaltmayın.Kapalı alanlarda
fazla kalabalıklaşmayın.Ve lütfen ama lütfen aşı
olun.Bakın İngiltere’de yeniden artan vakaların yüzde
90’a yakını aşı olmayanlar arasından çıkıyor. 50 yaş
üzerindeki vakaların yüzde 96’sı aşı yaptırmayanlarda
ortaya çıktı. Hastaneye yatanların da yüzde 97’si aşı ol-
mayan gruptan.

Türkiye’nin de artık yoğun olarak kullandığı aşı
Delta Varyantı olarak da bilinen Hindistan kökenli var-
yanta karşı yüzde 88 etkili oluyor İngiltere’de. Ve
ölümlerin de neredeyse tamamı denilebilecek bir oran
aşısızlar arasından.Dinlemeyeceksiniz ama ben yine de
söylemiş olayım. Sonra biliyordun ama uyarmadın de-
meyin.

Hani bu ülkenin onuru!

Galatasaray futbol takımı, ülkenin en büyük takımı
Olimpiakos ile maç yapmak üzere gittiği Atina’da hava-
limanında durduruldu. Ülkeye girmek için gerekli koşul
olan PCR testlerini yaptırdığı halde Yunan otoriteler
“Bir de burada test yapacağız” diye tutturdu, takım
havalimanında saatlerce bekletildi ve sonunda Türki-
ye’ye geri döndü.

Bu olaydan hemen hemen bir hafta önce Yunan bir
misafirimiz Türkiye’ye geldi. İstanbul Yeni Atatürk Ha-
valimanı’nda uçaktan indi. Kimlik kartı ile gümrükten
ve pasaport kontrolünden geçti, 1 saat sonra İstanbul
sokaklarında geziyordu. Kendisine ne PCR testi, ne aşı
karnesi, ne de başka bir şey soran olmadı. Ama şimdi
ülkesine dönerken kendi ülkesi kendi vatandaşından
Türkiye’den geldiği için PCR testi isteyecek. Galatasa-
ray kafilesinin Atina Havalimanı’nda rezil edilmesi ile
ilgili Atina Büyükelçimiz Özüergin çok doğru bir söz
söyledi dün, “Mesele sarı kırmızı değil kırmızı beyaz”
diyerek. Aynen öyle. Mesele millidir. Mesele
ulusaldır.Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur.

Bu ülkeyi yönetmeyip, idare ettikleri artık aşikar hale
gelenlere sormak isterim, “mütekabiliyet” diye bir şey
duydunuz mu hayatınızda. Lafta olandan bahsetmiyo-
rum, gerçek mütekabiliyet, gerçek karşılıklılık.

Uluslararası ilişkilerde size ne yapılıyorsa aynısı ile
yanıt vermeyi hiç işittiniz mi! En basitinden diğer ülke
sizden vize istiyorsa vize, PCR testi istiyorsa PCR testi,
size kapılarını açmıyorsa kapıları açmamayı düşündü-
nüz mü hiç!  Hak ettikleri gibi mukabeleyi bilmisil
falan demiyorum. Belli ki onu yapacak haliniz, yüreği-
niz yok. Ama sadece aynısı ile yanıt vermek diye bir
şeyi, mütekabiliyeti düşündünüz mü! Belli ki, gelecek
turiste muhtacız. Yunanlara kapıyı hepten kapamayı
demiyorum ama en azından test yaptırmadan, sağlıklı
olduğunu raporla kanıtlamadan ülkeye sokmamayı da
mı beceremiyorsunuz! Başlangıç olarak Midilli’den,
Meis’ten günübirlik alışveriş için gelenleri günlük test
olmadan sokmayın içeri bakalım ne oluyor!

O kadarına bile mi gücünüz yetmiyor!
Yazık!

Algılamada sıkıntı var

Gene nerelerden geçtiğimiz nereye gittiğimizi ne sı-
kıntılar çektiğimizi, ne acılar yaşadığımız en yaknınla-
rımız ve dostlarımızı bu lanet virüsün pençesinde
kaybettiğimizi unuttuk. Toplumsal hafızamız biraz
zayıf. Kimilerine göre balık hafızası ile eşdeğer. Aziz
nesin'in özlü sözü."Memleketin yüzde 60'ı aptaldır" ..
Üstad bu laftan sonra tepkiler alınca ve Sivas olayları
patlak verince özür dilemiş ve de "yüzde 90'nı Aptal"
diye düzeltmiştir.Okumuş cahilleri de katarsak işin içine
bugün aşı olalım mı olmayalım mı ? diyen kitelyle.
Koca koca 60 ve üzeri teyzeler amcalar bile  "Kısır kalı-
rız" aşı olmayalım derken bu Anormellaeşme kaosunu
da ekleyince Nesin'a bir kez daha hak verenlerden 
olduğumu söylemeliyim.

Her şey serbest ama

Şehirler arası ve ülkeler arası dolaşım ve insan te-
ması bu kadar kontrolsüz olunca, hangi şehirlerde va-

kaların arttığının önemi yok maalesef. Şu anda Delta
varyantı başta olmak üzere virüs yayılımını önleyecek
bir engel koymuyoruz.  Aşılama oranı % 19'dan %
50'ye de yükselse, % 80 olmadıkça vaka artışını durdu-
ramaz. En azından biz maske ve mesafe önlemlerine
uyalım.

Bakı bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korona-
virüs pandemisinin başından beri enfeksiyon hastalıkları
uzmanlık alanı olmasından dolayı en dikkat çeken açık-
lamaları yapan isimlerin başında. Ceyhan zaman
zaman en keskin önlemlere de davet eden uyarılarda
bulunduğu ve aşıyı da başından beri savunduğu için aşı
karşıtı muhaliflerin hedefinde.

Ceyhan geçen günlerde twitter hesabından yaptığı
açıklamada şunları söyledi:

"Sayfama girip, cahil diyecek kadar bile bilgileri ol-
madan aşı konusunda ahkam kesip, benim fikirlerimi
(söylediklerini fikir sanıyor) niye siliyorsun
diyenlere:Buralarda 40 fırın ekmek yesen anlamayaca-
ğın konlarla vakit kaybedeceğine, şu sayfalar daha il-
gini çekebilir:Buralarda 40 fırın ekmek yesen
anlamayacağın konlarla vakit kaybedeceğine, şu sayfa-
lar daha ilgini çekebilir: 1- Haroşa örgüsü 2 ters bir
düz mü, 2 düz bir ters mi? 2- Okeyde nasıl taş çalınır?"
Şaka gibi ama gerçekten sözün bittiği yerde devreleri
yanık vaziyette olan biteni izlemeye anlam vermeye 
çabala dur

Demedi demeyin

Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve halk sağlığı uz-
manı Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz; Salgınla ilgili Sağlık
Bakanlığı’nın toplumla paylaştığı bilgilerin yetersiz
kaldığını aktaran Şaşmaz, vaka sayılarının hâlen yük-
sekken açılma kararları alınmasının arkasında sosyal
ve ekonomik dinamiklerin yer aldığına dikkat çekti.

Rehavetin salgını yeniden yükseltebileceğini sözle-
rine ekleyen Şaşmaz, “COVID-19 pandemisi hem dün-
yada hem de ülkemizde hâlâ devem ediyor. Pandemi
bitmiş değil, devam ediyor. Vaka sayıları yükseliyor ve
bu durum varyantların ortaya çıkmasına neden olabili-

yor. Rehavete kapılmadan koruyucu önlemlere devam
etmemiz gerekiyor” dedi.

Dr. Şaşmaz, “Şu anda bir doz aşı yapılan popülas-
yon 35, iki doz aşı yapılan popülasyon ise 15 milyon.
Oysa toplumsal bağışıklığı artırmak için 60 milyon in-
sana iki doz aşısını yapmamız gerekir. Dolayısıyla he-
defimizin yarısına hâlâ ulaşabilmiş değiliz” dedi.

Şaşmaz konuşmasında şu konuların altını çizdi:
Pandemi henüz sona ermedi, devam eden bir sürecin

içindeyiz ve koruyucu önlemlerimizi gevşetmeden
devam ettirmeliyiz.

Vaka sayıları yüksekken açılma kararları içerisinde
risk barındırıyor.

Açılma kararlarının ardındaki temel etmen, sosyo-
ekonomik dinamikler.

Salgın sürecinin uzaması ve enfeksiyonun seyrinin
yeniden yükselmesi varyantların ortaya çıkmasına
neden oluyor.

Toplumsal bağışıklığın artırmak için en az 60 mil-
yon insanın iki doz aşılarının yapılması gerekiyor. 
Bu sayının epey altındayız.

Pandemiden çıkış, aşılamanın hızlanmasıyla 
mümkün olacaktır.

İstanbul’da fazladan ölümler tekrar artmaya başladı
Türk Tabipler Birliği haftalık Pandemi Bülteni'ni

yayımladı. TTB bültenini açıklayan Halis Yerlikaya,
Türkiye'nin kendi verileri üzerinden salgını analiz et-
mesi ve önlemleri bu veriler üzerinden yönetmesi ge-
rektiğini belirterek, bir kez daha Sağlık Bakanlığı’nı
verileri açıklamaya davet etti; "Eğer veriler açıklanmış
olsaydı, bizim önerilerimiz dikkate alınsaydı toplum
olarak bu kadar büyük bir bedel ödemeyecektik" dedi.  

Sağlık Bakanlığı'nın  salgının başından beri veri
gizleme politikasını varyantların yayılımında da sür-
dürdüğünü belirten TTB, “Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, dün Delta varyantının görüldüğü kişi sayısının
son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Bu
artış hızıyla Eylül ayında rakamların ne olacağı 
konusunda Sağlık Bakanlığı'nın bir öngörüsü var mı” 
diye sordu.

TEMİZLİK YOKSA 
MUTLAK REZİLLİK

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

İYİLEŞENLER VAKADAN AZ

SALGIN BİTECEK Mİ DÖNÜŞECEK Mİ?

AŞI KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE

“Avrupa'da vakalarda yüzde 33 arttı. Salgın devam
ediyor. Ülkemizde de hastalık verileri ve varyantlara
baktığımızda son günlerde iyileşen hasta sayıları vaka
sayılarından daha az sayıdadır. Vaka sayıları daha da
artmaktadır. Varyantlara dair ayrıntılı veriler neden
açıklanmıyor? Pozitif vakalar içinde varyantların oranı
nedir? Alfa, Beta, Delta dağılımı nasıldır” ifadelerine
yer verilen TTB bülteninde, ölüm sayılarına da dikkat
çekildi. Ekonomik kaygılarla salgının değil, algının yö-
netildiğini belirtmek isterim. Covid-19 ölüm verileri
neden açıklıkla açıklanmıyor. İBB verilerine göre İstan-
bul'daki fazladan ölümler 22 Haziran 2021 tarihinden
sonra tekrar yükselmeye başlamıştır. Bunda açılma ka-
rarlarının etkili olduğu görülmektedir. Turizm ve ekono-
mik kaygılarla salgının değil algının yönetildiği
ülkemizde hastalığın ülkemize girişini engelleyecek ön-
lemlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Durum bu kadara
açıj ve ortadadır.

Filyasyon nasıl olacak

Sahada filyasyon ekiplerinin aşı ekiplerine dönüştü-
rüldüğüne dikkat çeken TTB , filyasyon çalışmalarının
yavaşladığı, özellikle turizm bölgelerinde filyasyonun
nasıl uygulandığının belirsiz olduğuna da dikkat çekti.
Ülkedeki mülteci sayıları ele alındığında ne kadarının

kayıtlı olduğu, ne kadarının aşılandığı ve mültecilerin
hastalık ve ölüm verilerinin ne olduğun da bilinmediği
vurgulandı. Ülkemizde COVID-19 pandemisi ve aşılama
konusunda sürecin başından beri yaşanan somut veri ve
bilgi eksikliği yerli yersiz açıklama ve tartışmalara yol
açarken, özellikle aşılama sürecinde sorunlar ve kaygı
yaratmaktadır. Hastalığın kontrolü için yaygın ve etkin
bir aşılama programına hız kesmeden devam etmemiz
gerektiği açık iken, ülkemizde hastalık ve aşılama prog-
ramına ait verilerin bakanlık tarafından paylaşılma-
ması, bu verilerin alanında uzman bilim insanlarınca
değerlendirilip yorumlanmasına engel olan, yanlış ve
tehlikeli bir yaklaşımdır.

Salgın ile uygun mücadele, hemen tüm ülkelerde ol-
duğu gibi verinin bilimsel yöntemlerle toplanması, açık
ve şeffaf olarak paylaşılması ve değerlendirilmesi ile
mümkündür. Yerel verilerin bilim insanları ve uzmanlar
ile paylaşılmaması, mevcut soru ve sorunların derinleş-
mesi, alternatif arayışları ve hastalık ile savaşımda ba-
şarısızlık ile sonuçlanacaktır.

Salgınla mücadelede uygun adımları atabilmek için,
öneriler geliştirecek olan uzmanların Türkiye’de aşı-
lama sayıları, tipleri, aşılı ve aşısız guruplarda enfeksi-
yon gelişen, hastaneye yatan ve ölüm ile sonuçlanan
vaka sayıları gibi bilgilere ulaşması gerekmektedir.

Pandeminin beş yüz günü bitti. En öğrenmek iste-
mediğimiz şu gerçekle baş başayız: “Benim sağlı-
ğım herkesin yapacaklarına, herkesin sağlığı benim
yapacaklarıma bağlı.” Ancak hemen salgın başladı-
ğında, insanların ülkelerini yönetmek için yaptıkları
seçimlerinden biliyorduk ki; çoğunluk, toplumsal bir
ortak yaşamın gerekleri olarak etik ve adil bir dü-
zeni kapsayan bir değer sistemini istemiyordu. Ülke-
leri kendine özgü yöntemler ile “kişisel” olarak
yönetecek, kendine hayran, kendine hayran olanlara
hayran “narsist” kişileri seçerek, istedikleri dün-
yaya dair arzularını yansıtıyorlardı. Nasılsa, insan
türü olarak dünyayı fethetmiştik ve öyleyse şimdi
aramızda krallıklar kurup tüm evrene hükmedebilir-
dik. Dünyada olanlara baktığımızda, pek çok ülkede

seçilmişler salgını, kişisel gücünü artırmak için
aracı kılmaya çalışırken, en duyarlı ve kırılgan olan-
ları, toplum düzenini omuzlarında taşıyan en çok
çalışanları, yokluk ve yoksunluk içindekileri, kendi-
leri de “muktedir” olabilmek umuduyla kendilerini
seçmiş olan duygudaşlık yoksunları ile baş başa bı-
rakıyordu. Distopik bir film karesi gibi, kaderleri-
miz birbirlerine zincirlerle bağlıydı ve zincirin kilidi
de anahtarı da yalnızca kendini düşünmek ve
“efendi” olmak isteyenlerin elindeydi. Oysa yalnızca
kendimizi korumak için değil, başkalarını da koru-
mak için maske takmak ve aşı olmak zorundaydık;
çünkü dünyadaki tek bir hasta kişinin bile yeniden
salgını sürdürmeye yeteceğini ya da tekrar başlata-
bileceğini biliyorduk.

Şimdilik önümüzde aşılması gereken en önemli
engelin, yeterince aşıya sahip olup yeterince aşılan-
mak olduğu gerçeğine dönerek “aşı tereddüdü” ve
“aşı karşıtlığı” meselelerine bakalım. Çünkü salgı-
nın önlenebilmesi için ülke nüfuslarının %75-80’inin
aşılanması ve bireyciliğin aşılması gerekiyor. Aşı te-
reddüdü, doğru ve güvenilir bilgi akışı ile giderilebi-
lecek olsa da “aşı karşıtlığı” aşılamanın başladığı
tarih kadar eski, bir o kadar karanlık ve tüm toplu-
mun sağlığını tehdit eden bir durum. Çünkü aşı kar-
şıtları hem tarihsel hem bilimsel bilgiden yoksun

olmakla kalmayıp bu bilgiye erişmek istemiyor ve
gruplarının varlığını, bu bilgiyi sabote eden eylemler
yaparak sürdürüyor.

Tanım olarak; aşıların gereksiz, hatta zararlı ol-
duğunu iddia eden, aşılar konusunda toplumda kafa
karışıklığı ve kaos oluşmasına neden olan, bilimsel
hiçbir dayanağı olmayan iddialarını örgütlü bir şe-
kilde topluma duyurmaya, bu şekilde kendilerine ta-
raftar toplayarak maddi veya manevi kazanç
sağlamaya çalışan kişi ve gruplara kısaca “aşı kar-
şıtı” diyoruz.
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EN YAKIN DOSTUMUZ

B eyoğlu'nda Haliç kıyısında
1952 yılında Eluaşvili ailesi
tarafından kurulan Hasköy

Yün İplik Fabrikası’nın arazisinin
imarı 2018 yılında İBB tarafından
tartışmalar arasında değiştirilmişti.
Ege Yapı'nın, AVM ve ofis projesi
geliştirdiği yaklaşık 14 dönümlük
tarihi fabrika arazisinin imarı, pro-
jeye uygun hale getirilmek için bu-
güne dek birkaç kez değiştirilip imar
artışı sağlanmıştı. Son olarak İBB
Meclisi'nin temmuz ayı oturumları
sırasında Hasköy Yün İplik Fabri-
kası'nın arazisiyle ilgili bir plan de-
ğişikliği daha gündeme geldi.
Parsellerin tamamının aynı özel
mülkiyette olmasına karşın alanın
fonksiyon ve yapılanma koşulları
açısından parçacıl olmasının uygu-
lamada güçlük çıkarması nedeniyle
bu değişikliğin istendiği belirtildi.
Mevcut imar planlarındaki
"emsal:1.65, yükseklik: 5 kat” yapı-
lanma koşulları korunarak, arazi
sahibinin talebi doğrultusunda  ilk-
okul, park ve  ticaret alanı fonksi-
yonlarının yerleri tekrar düzenlendi.

İBB Meclisi'ne geldi

Beyoğlu Belediye Meclisi'nde oy
çokluğu ile kabul edilerek gereğinin
yapılması için İBB Meclisi'ne gön-
derilen değişiklik teklifi ile ilgili İBB
Planlama Müdürlüğü dikkat çeken
tespitlerde bulundu. 14 bin metre-
karelik planlama alanının; teklif ile
4 bin 64 metrekaresinin ilkokul, 322
metrekaresinin park, 9 bin 341 met-
rekaresinin de ticaret alanı olarak
önerildiği aktarıldı. Mevcut planda
622 metrekarelik parkın 322 metre-
kareye düşürülmüş olduğu, iptal
edilen sosyal tesis alanı yerine ise
hizmet ettiği etki alanı içinde yeni
bir alan ayrılmadığı kaydedildi.

Yasaya da aykırı

9 bin 738 metrekare olan toplam in-
şaat alanının teklif plan ile yaklaşık
14 bin 440 metrekareye çıkartıldığı,
bölgeye ilave inşaat alanı getirildiği,
trafik ve hareketli nüfusun arttırıl-
dığı vurgulandı. 2020 yılında yürür-
lüğe giren değişiklik ile "Coğrafi
Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”na, “parsel bazında nüfus
ve yapı yoğunluğunu arttıran plan
değişikliği yapılamaz” hükmünün
eklendiği hatırlatılarak yapı yoğun-
luğunu arttıran bu planın yasaya da
aykırı olduğuna dikkat çekildi.
Artan inşaat alanına bağlı olarak
Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Mü-
dürlüğü'nün ayrılmasını şart koş-
tuğu ilave yeşil alana ilişkin
düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Tipik bir örnek

İBB Planlama Müdürlüğü'nün bu
uyarılarına rağmen AK Parti-MHP
grubunun çoğunlukta olduğu İmar
ve Bayındırlık Komisyonu plan de-
ğişikliğini uygun buldu. Komisyon
raporu Mecliste de AK Parti-MHP
grubunun oyları ile kabul edildi.
Oylama öncesinde söz alan CHP'li
Meclis Üyesi Süleyman Solmaz,
"Ranta dayalı imar plan değişikliği-
nin tipik bir örneği. Burada daha
çok rant içeren her talebini karşılar-
sak İstanbul yaşanmaz hale gelir”
diyerek tepki gösterdi.

INSAAT ARTTI
PARK KUCULDU

H ayattaki en yakın dostunuz kim?Anneniz veya
babanız mı? Eşiniz, çocuğunuz yoksa arka-
daşlarınız mı? En yakın dost ne demek? diye

sorabilir; dost zaten yakın kimse değil midir, uzak dost
olur mu? diye karşılık verebilirsiniz. Hayır, böyle sor-
mayı özellikle tercih ediyorum çünkü bu sözcük arka-
daş, yar anlamlarının yanında sevmek ve hoşlanmak
manalarını da içinde taşıyor. Çok sevmek olduğu gibi
bir şeyi veya birini az sevebiliriz de…

* * *
Bugün sizi iyi biriyle; yaşamınızdaki tüm sorularınıza
doğru, dürüst cevabı verecek bir kişi ile tanıştıracağım.
O öyle biri ki siz gülerken ağlamaz, siz ağlarken o gül-
mez; siz korkarken korkar, sevinirken sevinir, mutluy-
ken sizinle birlikte mutlu olur. Siz eksildiğinizde eksilir,
arttığınızda artar. Sizi hiç yargılamaz; her şeyi yiyip-
içip sizinle kilo alır, birden bire sağlıklı beslenmeye
karar verdiğinizde sizinle beslenir. Endişelendiğinizde,
umutlandığınızda sizinledir. Âşık olduğunuzda veya ay-
rılık acısı yaşadığınızda sizden ayrı değildir. Sizi size en
güzel gösteren, en doğru yansıtan, en iyiyi her zaman
söyleyen bir dosttur o. Hatırladınız mı kim olduğunu?
Öyleyse unutanlar için hatırlatayım, bilmeyen için söy-
leyeyim, ilk kez duyacak ve görecekler için sizi tanıştı-
rayım: AYNALAR.

Evet, aynalar bizi bize, en iyi, en doğru, en sağlıklı
gösteren; olduğumuz gibi, yalansız, -mış gibi yapmadan
yansıtan bir dostumuzdur.

“Ne ararsan kendinde ara”
Hacı Bektaşi Veli 
Unutulmuşlar arasında olsa da aynanın kültürü-

müzde özel bir yeri vardır. Özellikle sevgiliye ayna he-
diye etmek. Osmanlı kültürüne bağlı bu geleneğe göre
böyle bir armağan vermek kişiye “Sana senden daha
güzel bir hediye bulamadım” anlamına
gelmektedir. Ben de diyorum ki size sizden daha iyi bir
dost yoktur ve bunu gösteren aynalardır.

Hayattaki başarısızlıklarınızın, mutsuzluğunuzun, iş
hayatında hak ettiğiniz konumda olmamanızın sebeple-
rini mi arıyorsunuz? Yoksa neden geçim sıkıntısı çekti-
ğinizi, boşanma nedenlerinizi, daha iyilerini hak
ederken azla yetinmek zorunda kalışlarınızın nedenle-
rini mi? Kimin yüzünden iflas ettiğinizi, daha iyi eğitim
almanızın, yabancı dil öğrenmenizin önüne nelerin veya
kimlerin geçtiğini mi bilmek istiyorsunuz? Bu yazdıkla-
rımın ve dahasının tersine tüm başarılarınızın, iyilikle-
rinizin, hayata kattığınız güzelliklerinizin baş
sorumlusunu mu görmek istiyorsunuz? Yapmanız gere-
ken tek şey içtenlikle AYNAYA BAKMANIZDIR.

"İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara 
ama kusuru arama." 
Mevlana
Bu haftaki yazımda bir farkındalık yaratmak için

aynalardan yola çıkmayı seçtim. Konumuzun özü ise…
Bazen başımıza hiç beklemediğimiz, tahmin etmedi-

ğimiz bir olay geliyor. Hemen sorgulamaya başlıyoruz.
Allahım bu neden benim başıma geldi? Kimin yüzünden
oldu? Ya patronumuz, ya müdürümüz, ya iş arkadaşla-
rımız, çalışanımız, annemiz, babamız, eşimiz, ortağı-
mız… Hatta politika, döviz, korona virüsü… Liste
uzayıp gidiyor. Dikkat ederseniz çözüm için önce suçlu,
sonra suçu arıyoruz. Bu kötü kokular nereden geliyor
diye komşulara gidiyor, sokaktan, caddeden geçen in-
sanları gözlüyor, onların peşinden ilerliyor ve gittikçe
evimizden, kendimizden, özümüzden uzaklaşıyoruz.
Oysa gerçek tüm çıplaklığıyla bizimle birlikte hareket
ediyor fakat bunu görmek için aynaya bakmamız gere-
kiyor! Söz konusu kokular aslında evimizden yükseli-
yor.Şu andan itibaren ne ile ilgili sorun yaşıyorsanız,
bir aynanın karşısına geçin, işaret parmağınızı aynaya
doğrultun ve şu soruyu sorun “Bu durumda olmamın
sorumlusu kim?” O an sorularınızın tüm yanıtlarını gö-
receksinizdir. Aynalar içsel ve dışsal dünyamızı bize
tüm gerçekliği ile yansıtmaktadır. 

“Aynaya baktığınızda suçluluk duyuyorsanız gerçek-
leri öğrenmişsinizdir.” V. For Vandetta (2005) filminden

Başarı ve mutluluk yolculuğumuza her
şeyi olduğu hali ile kabullenerek başlayalım; hayatı-
mızda şu ana kadar başınıza gelen bütün olumsuzluk-
ların, sıkıntıların ve mutsuzluk yaratan her şeyin
sorumlusu biziz. Bütün başarıların, güzel yaşanmışlık-
ların, mutlulukların da sorumlusu ve yaratıcısı biziz.
Suçu ve suçluyu ya da kusuru dışarıda aramak bizi
kendimizden uzaklaştırır. Aslında ne suç vardır ne de
suçlu. Sadece olan vardır. Olanı gördüğümüzde ise
kendimize, özümüze yakınlaşırız. Her ne oldu ve ol-
maktaysa tek sorumlusu kendimizden başkası değildir. 

“Hayatta iki şeye güveniyorum. 
Biri aynaya baktığımda gördüğüme, 
diğeri yukarı baktığımda göremediğime.”
Sagopa Kajmer
Bununla ilgili bir hikâye anlatmak istiyorum.
Adamın biri doktora gitmiş. “Doktor Bey karım

artık iyi duyamıyor ama bir türlü gelip size tedavi ol-
mayı kabul etmiyor. Ne yapabiliriz?” diye sormuş. 

Doktor, ne kadar mesafeden duyamadığını sorunca,
Adam, bilmiyorum diye yanıt vermiş. Doktor da bir
yöntem tavsiye edip, evinde uygulamasını söylemiş.

Adam, karısı mutfakta iken yaklaşık 10 metre me-
safeden “Hanım bugün yemekte ne var?” diye sor-
muş. Karısından ses çıkmamış. Adam 2 metre
yaklaşıp aynı soruyu sormuş, eşinden yine ses gelme-
miş. Birer metre daha metre daha derken mutfağın
kapısına kadar gelmiş ve yemekte ne olduğunu sor-
muş. Kulağının dibine kadar yaklaşmış ve “Hanım ye-
mekte ne var?” yine sormuş, Karısı cevap vermiş;
“Altı defadır söylüyorum ya yemekte tavuk var diye.” 

Sürekli kusuru, eksikliği, suçu-suçluyu, sorumluyu
dışarıda arıyoruz fakat sorun bizde olabilir mi diye
soruyor muyuz? Etrafta insanların bir takım şeyleri
yanlış yaptığını düşünüyoruz peki kendimiz doğruyu
ne denli yapıyoruz? Ne zaman her şeyin sorumlulu-
ğunu üzerimize almaya başlayacağız, ne zaman geli-
şim alanlarımızı keşfedip kendimize yatırım
yapacağız işte o zaman hayat çok daha kolaylaşacak
ve kapılar açılmaya başlayacak.

“Kuş, konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Onun
güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır” sözünü pek
severim. Ne yaptığının ve yapabileceklerinin bilincinde
olan, kendine güvenen insanın önünde hiçbir şey dura-
maz. Bugün ilk adımı atın ve kendinize inanmakla
yola çıkın. Biz ne isek dünya o’dur. Nasıl bir dünya
görmek, nasıl bir dünyada yaşamak ve çocuklarımıza
nasıl bir gezegen bırakmak istiyorsak bu bizim nasıl
göründüğümüzle değil, nasıl olduğumuzla ilgilidir.
Bugün güne başladığınızda aynanın karşına geçin ve
kendinize kim olduğunuzu sorun. Sadece siz olduğu-
nuz için, özel hiçbir şey yapmadığınız halde kim ve
kimler sizinle ortak olur; işini, hayatını birleştirir?
Sadece siz olduğunuz için kim veya kimler sizin sattı-
ğınız bir ürünü düşünmeden satın alır, başkalarına
tavsiyede bulunur? Sadece siz olduğunuz için kim
veya kimler sizinle birlikte yola çıkmaya koyulur? 
Sadece sorun… Ve bugün üç insanın hayatına doku-
nun. Onların yaşamında fayda görecekleri, tebessüm
edecekleri bir iğne ucu kadar dahi olsa temasta bulu-
nun, değer katın. Buna bir kedinin başını okşamayı da
dâhil edebilirsiniz. Ve günün sonunda bir kez daha ay
nanın karşına geçin, bir kez daha kendinize kim oldu-
ğunuzu sorun. Aynalar sadece gerçekleri söyler; siz
hissettiğiniz kişisiniz. Kendi aklınıza, kendi kalbinize
ne denli dokunursanız dünyanın aklına ve kalbine de o
denli dokunmuş olursunuz. 

Ziya Şakir YILMAZ
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

Beyoğlu Hasköy’de 1952 yılında kurulan yün iplik fabrikasının yerine yapılacak AVM,
otel, ofis projesinin 2018 yılından beri süren imar planı çalışmalarında yine değişik-
liğe gidildi. Projenin uygulanmasında güçlük yaşandığı gerekçesiyle yapılan değişiklik
ile inşaat alanı arttırıldı, park alanı yarı yarıya küçültüldü, sosyal tesis iptal edildi

Karşılıksız 
sevgi hizmettir
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP
Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan Erzincan’da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretler kapsamında
bölge basınıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Çalık, “Yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin farklı
noktalarına örnek olma çabası içerisindeyiz. Karşılıksız sevgi hizmettir” ifadelerini kullandı. 

Erzincan’a gerçekleş-
tirdikleri ziyaretler kapsa-
mında çeşitli temaslarda

bulunan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ve Kar-
tal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel bölgenin basın mensupla-
rıyla da bir araya geldi. Cumhuri-
yet Halk Partisi Erzincan İl
Başkanlığı’nın organizasyonu ile
gerçekleştirilen toplantıya, CHP
Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan,
İl Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge-
nin basın temsilcileri de katılım
sağladı. Toplantının ardından
heyet;  Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanlığı’nı, Erzincan Valisi Meh-
met Makas’ı, Binali Yıldırım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Akın
Levent’i, Erzincan Belediye Baş-

kanı Bekir Aksun’u, Erzincan İl
Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u,
Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz
ve Üzümlü Belediye Başkanı
Ahmet Sazlı’yı makanmlarında zi-
yaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerin
ardından heyet, bölge esnafını ge-
zerek sohbet etti. 

Örnek olmak istiyoruz

Basın toplantısında yaptığı konuş-
maya Erzincan’da olmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getirerek
başlayan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Karşı-
lıksız sevgi hizmettir. İstanbul'da
bulunan Erzincanlı komşularımız
var. Biz de onlara hizmet üretiyo-
ruz. İl başkanımızın da dediği gibi
biz sadece İstanbul'da hizmet üret-

miyoruz, yaptığımız hizmetlerle
Türkiye'ye ve Türkiye'nin farklı
noktalarına örnek olma çabası içe-
risindeyiz. Sosyal belediyeciliğin
aslında belediyelerde nasıl yapıldı-
ğını ve nasıl yapılması gerektiğini
vatandaşlarına anlatan bir beledi-
yecilik anlayışıyla yol yürüyoruz.”
dedi. Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel ise yaptığı konuşmada,
“Uzun zaman sonra planlı olarak
memleketime geldim. Pandeminin
getirmiş olduğu sıkıntılarla yaklaşık
bir buçuk yıldır hep birlikte müca-
dele ediyoruz. Erzincan'daki kamu
görevlilerine bir ziyaret yaparak İs-
tanbul ile Erzincan arasındaki etki-
leşimi, iletişimi, güzelliği ve
duyarlılığı yaşatmak için temaslara
başladık.” ifadelerini kullandı. 

Çöp atmaya çıktı
hayatını kaybetti
Esenyurt’ta, çöp atmak için evinden çıkan 15 yaşındaki
Zehra Beslen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 21.30 sırala-
rında, Osmangazi Mahallesi Esen
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya

göre 15 yaşındaki Zehra Beslen, çöp atmak için
evinden çıktı. Beslen'e, yolun karşısına geçerken,
otomobil çarptı. Kazayı görenler yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan Zehra Bes-
len, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız,
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına
alındı.

Metrelerce sürüklendi

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Emrah
Mermer, "Saat 21.30 sıralarında, dükkanda otur-
duğumuz sırada, fren ve çarpma sesi duydum.
Kafamı çevirdiğimde kızın 4-5 metre sürüklendi-
ğini gördüm. O anda kalabalık toplanmaya baş-
ladı. Daha sonra ambulansla kaldırdılar. Kızın
babası ve annesi kendi çocukları olduğunu bil-
meden bir süre izlediler. Yabancı biri olduğunu
düşünerek onlar da üzüldü. Babası yanına yak-
laştı. Kendi çocuğu olduğunu fark edince dizle-
rine vurarak ağlamaya başladı. ‘Zehram’ diye
ağlamaya başlayınca, annesi de geldi. Feryat
figan içerisinde, yabancı biri olduğunu düşünür-
ken kendi kızları olduğunu öğrendiler. Ambu-
lansa bindirildiğinde çok kötü durumdaydı"
dedi. Engin Döndü ise "Dükkanda otururken
gelen ses üzerine çıktık. Baktığımızda kız yerde
yatıyordu. Şoför de şoktaydı. Burada oturdu.
Polisler şoförü alıp götürdüler. Sevk edildiği has-
tanede hayatını kaybetmiş" diye konuştu. DHA
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COK SICAK
OLACAK!

İ stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Me-
teoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Kurban

Bayramı’na sayılı günler kala hava durumuyla ilgili
bilgi verdi. Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını
söyleyen Dr. Özdemir, özellikle İstanbul, İzmir ve
Ankara gibi metropollerde hissedilen sıcaklığın 40
dereceyi göreceğini dile getirdi. Muson Uzantılı
Basra alçak basıncının etkisi altında olunduğuna
dikkat çeken Dr. Özdemir, “Yaz aylarında etkisini
gösteren bu Alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaş-
mayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul’da nem oranı
yüzde 90 civarında, sıcaklıklar ise pazar ve pazartesi
pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterir-
ken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye
kadar çıkacak” dedi.

40 dereceye çıkacak

Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise salı günü de
dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr.
Özdemir, “Ama hissedilen sıcaklık 42-43’e çıkabilir.
O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar
vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 sa-

atleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm.
Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok
dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da
17.00’den sonra halletmeye çalışsınlar” diye ko-
nuştu. Bayramda sıcaklıklar kavurucu olacağını vur-
gulayan Dr. Özdemir, “Türkiye genelinde 39-40
derece sıcaklıkları göreceğiz. Ama bayramın üçüncü
günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yağış bek-
liyoruz. Rize’deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde ka-
rarsız yağışlar görebiliriz. Her zaman hazırlıklı
olmak gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamaları takip etmek lazım” ifa-
delerini kullandı.

Bol bol su için

Kişilere dışarı çıkarken şapka takıp, şemsiye almayı
öneren Dr. Güven Özdemir, “Gölge olan alanlarda
vakit geçirin. Güneş çarpmasına dikkat edin, bol bol
su için. Küçük çocukları güneşin en tepede olduğu
saatlerde dışarı çıkarmayın. Tatile gidenler de güneş-
lenirken saat aralığına dikkat etsin. Güneşin altında
uzun saatler geçirmesin” dedi. DHA

Önümüzdeki 3-4 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olacağını söyleyen Meteo-
roloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Bölgelere göre farklılık gösterebilir ama
sıcaklıklar ülke genelinde 3-4 derece artacak ama özellikle nemin yüksek
olduğu illerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek” diye konuştu.
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S on yıllarda Batı’da tırma-
nan İslam korkusunun ne-
denlerini Haçlı Seferleri

döneminde aramak gerektiğini
belirten Chomsky, tarihçi William
Polk'un, ‘Haçlı Seferleri ve Cihat:
Müslüman Dünyası ile Küresel
Kuzey Arasındaki 1000 Yıllık
Savaş’ adlı kitabını kaynak gös-
terdi. Chomsky, “Bu kitap batının
İslam korkusu hakkında iyi bir
geçmiş bilgisi verir. Üstüne üstlük
Avrupa inanılmaz ırkçıdır. Bu be-
lirgin artışa neden olan şeyin ne
olduğunu bulmak için, o dö-
nemde meydana gelen olaylara
bakmak gerekir. İslamofobi’nin
çözümü için önce İslamofobi’yi

anlamak gerekiyor. Toplumlar bil-
gilendirilip eğitilmeden, toplum-
sal meselelerin çözümü mümkün
olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İslamafobi iki kat arttı 

Öte yandan İslam İşbirliği Teşki-
latı’nın son araştırmasına göre,
İslamofobi 2021’in ilk 6 ayında
Avrupa ülkelerinde 2 kat artış
gösterdi. Avrupa'da İslamofobi,
geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde
7 oranında belirlenirken, bu oran
Ocak 2021'de yüzde 18'e yükseldi.
Araştırmada, Avrupa’da Müslü-
manların dini özgürlüklerinin kı-
sıtlandığına, İslamofobinin
toplumda meşrulaştırıldığına yer

verildi. Raporda başörtü, cami,
minare, helal et kesimi ve sünne-
tin Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve
bölgelerinde kısıtlandığı bildirilir-
ken, başörtülü kadınların iş ve
sosyal hayatlarında ön yargılarla
karşılaştıkları, ev kiralamakta bile
zorlandıkları belirtildi. 

Avrupa'da örnekleri çok 

Araştırmada, bu yıl içinde İsla-
mofobi’nin başta Avrupa’daki
yansımalarından da şu örnekler
yer aldı: Almanya‘da çalışan me-
murların giysi ve dış görünümüne
ilişkin kurallar içeren yasal düzen-
leme yapıldı. Düzenleme Eyalet
Temsilcileri Meclisi’nden geçti.

Kamuda başörtüsü yasağının
önünü de açan düzenlemeye
Müslüman kuruluşları büyük
tepki gösterdi. Avusturya’da müs-
lümanlar aleyhine düzenlemeler
içeren tartışmalı terörle mücadele
yasa tasarısı mecliste kabul edildi.
Yasa ile camilerdeki vaizlerin
mercek altına alınması, ‘radikal’
görüşlere sahip olduğu düşünü-
len cami ve dini derneklerin ko-
laylıkla kapatılabilmesi
düzenlendi.
Fransa’da Temmuz 2021 tarihin-
den itibaren ülkedeki kümes hay-
vanlarının İslami kurallara göre
kesilmesinin yasaklanmasına
karar verildi. Danimarka’da cami-

lere yurt dışından yapılan bağış-
lara sınırlandırma getirilecek Da-
nimarka parlamentosu, ülkede
faaliyet gösteren sivil toplum ku-
ruluşları ve inanç grupları ve ca-
milerin yurt dışından aldıkları
yardım ve bağışları sınırlandır-
mak için yasa çıkarttı. İsviçre’de
yapılan referandum sonucunda,
kadınların burka giymesi yasak-
landı. İsviçre‘de ülke genelinde
yapılan referandumda aşırı sağcı
İsviçre Halk Partisi üyelerinin de
içinde olduğu Egerkinger Komi-
tee adlı grup da katıldı. Yapılan
referandum sonucunda müslü-
manların dini nikah hakkı da en-
gelendi.

afgan bir komutanın açıklamasına
göre, Afgan özel harekat güçleri Spin
Boldak kentinin ana pazar alanının ha-

kimiyetini geri kazanmak için çatışırken, Siddiqui
ve kıdemli bir Afgan özel harekat güçleri mensubu
Taliban’ın açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti-
ler. Siddiqui, hafta başından beri Afganistan’ın gü-
neyindeki Kandahar eyaletinde Afgan özel
kuvvetleriyle birlikte hareket ederek, Afgan güçle-
riyle Taliban militanları arasındaki çatışmaları
haber yapmaktaydı.

Kolundan yaralanmıştı

Reuters’ın operasyonel işlerden sorumlu yöneticisi
Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni
Alessandra Galloni yaptıkları açıklamada, “Bölge-
deki yetkililerle çalışarak, acilen daha fazla bilgi
edinmeye çalışıyoruz” dediler. Siddiqui, Reuters’a
Cuma günü yaptığı açıklamada çatışmaları gö-
rüntülerken şarapnelle kolundan yaralandığını be-
lirtmişti. Tedavi altına alınan Siddiqui, Taliban
savaşçıları Spin Boldak kentinden çekilirlerken
hâlâ iyileşme sürecindeydi. Adının açıklanmasını
istemeyen Afgan komutanın verdiği bilgiye göre,
Taliban tekrar saldırdığında Siddiqui esnaflarla ko-
nuşmaktaydı. Siddiqui, Rohingya mülteci krizini
haber yaparak en iyi fotoğraf dalında 2018 Pulit-
zer ödülünü alan ekipte yer almıştı. 

Ünlü yazar, dil bilimci, aktivist Prof. Dr. Avram Noam Chomsky, Avrupa ve
Amerika’da son yıllarda yükselen İslamofobi hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
Chomsky, İslamofobi’nin günümüzün meselesi olmadığını vurgulayarak, “İslam 

korkusu batı kültürüne derinden kök salmıştır ve bin yıldır da böyledir” dedi

AVRUPA’NIN BIN 
YILLIK KORKUSU

YENİ VİRÜS: Maymun Çiçeği
ABD Hastalık Kontrol ve 

Korunma Merkezi, 
Nijerya’dan Dallas’a 

giden ABD'li bir yolcuda
‘Maymun çiçeği virüsü’nün 

(monkeypox) tespit 
edildiğini ve hastaneye
kaldırıldığını açıkladı. 

9 Temmuz tarihinde 
Nijerya’dan Dallas

Havalimanı’na uçak bir 
ABD vatandaşında ‘Maymun

çiçeği virüsü'nün (monkey-
pox) tespit edildiği açıklandı.

ilk olarak 1950’lerde laboratuvar or-
tamındaki maymunlarda tespit edi-
len, solunum yoluyla bulaşan ve

insandan insana geçebilen ‘Maymun Çiçeği Vi-
rüsü’, yaklaşık 20 yıldır ABD’de görülmüyordu.
7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virü-
sün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı,
yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yı-
lında kontrol altına alınan virüsün özel bir teda-
visi ve aşısı bulunmuyor. Dallas Bölge Hakimi
Clay Jenkins, yaptığı açıklamada “Bir alarm du-
rumu yok ve genel bir tehdit beklemiyoruz” ifa-
desini kullandı. Yetkililer, corona virüsü salgını
yüzünden yolcuların uçakta maske takması ne-
deniyle söz konusu virüsün yayılma riskinin
düşük olduğunu ifade etti.

İngiltere'de de görülmüştü 

Birleşik Krallık yetkilileri tarafından geçtiğimiz
günlerde yapılan açıklamada, 2 kişide maymun
çiçeği virüsü tespit edildiği belirtilmişti. Her iki
hastanın da aynı aileden olduğu, yurt dışı geçm-
işlerinin bulunduğu ifade edilmişti.

Reuters muhabiri 
ÖLDÜRÜLDÜ
Reuters foto muhabiri Danish Siddiqui,
Afgan güvenlik güçleriyle Taliban savaşçıları
arasındaki Pakistan sınırı yakınında çıkan
çatışmalar sırasında yaşamını yitirdi

ErmEnistan yeni bir provokasyona
imza attı. Ermenistan askerleri sınır-
daki Azerbaycan mevzilerine ateş

açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ından yapı-
lan açıklamada bugün Azerbaycan'a bağlı Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki
Azerbaycan mevzilerine Ermenistan'ın Vedi ilinin
Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri
tarafından ateş açıldığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada 'Azerbaycan Ordusunun askeri per-
soneli arasında herhangi bir kayıp veya yaralı
bulunmamaktadır' denildi.Aynı açıklamada şu
ifadeler yer aldı;'Ermenistan'ın iki ülke arasın-
daki devlet sınırının tamamı boyunca durumu
ağırlaştırmanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini
bir kez daha ilan ediyoruz.'

Ermenistan yine 
rahat durmadı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 
Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da 
Azerbaycan askerlerine ateş açtığını
açıkladı. Açıklamada 'Azerbaycan 
Ordusunun askeri personeli arasında 
herhangi bir kayıp veya yaralı
bulunmamaktadır' denildi.

Ersoy Polonya'da
Bakan Ersoy, Po-
lonya’nın başkenti
Varşova’da Tür-

kiye ile çalışan, Polonya'da
yerleşik tur operatörlerinin yö-
neticileriyle bir araya geldik-
ten sonra Yunus Emre
Enstitüsü Varşova Kültür Mer-
kezi’ni ziyaret etti. Bakan
Ersoy, daha sonra Polonya
Kültür, Ulusal Miras ve Spor
Bakanı Piotr Glinski ile gör-
üştü ve Varşova Kraliyet Lazi-
enki Parkı’nda restitüsyonu
planlanan Türk Evi'nin yerinde
incelemelerde bulundu. 
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Külliye’de 15 Temmuz sergisi 
Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) iş birliğiyle "Temmuz Direnişi ve Edebiyat
Paneli" ile "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlendi.

moderaTörlüğünü
Murat Ayar'ın yaptığı pa-
nele Prof. Dr. Mustafa

Özel, şair ve yazar İsmail Kılıçarslan,
DERGİBİR Başkanı Metin Uçar ile
Enes Batman konuşmacı olarak ka-
tıldı. Panelin ilk konuşmacısı Kılıçars-
lan, 15 Temmuz'un edebiyata
yansımaları hakkında bazı değerlen-
dirmelerde bulundu.  Kılıçarslan, bu
direnişi gerçekleştiren halkın bir par-
çası olmaktan gurur duyduğunu be-
lirterek, "15 Temmuz ile ilgili önemli
eserlerin ortaya konulduğunu düşü-
nüyorum. Zamanla daha nitelikli
eserler de ortaya çıkacaktır. Bu ko-
nuda ben iyimserim." dedi. Prof. Dr.
Özel ise bu şahitliklerin yazıya dökül-

mesinin önemine dikkati çekerek, "15
Temmuz birçok açıdan turnusol ka-
ğıdı olmuştur. Şu anda hepimize
düşen şey, kimin bu mesele ile ilgili
hatıratı varsa bunu yazılı hale getir-
mesidir. Edebi ürünler, bu şahitlikler
üzerinden inşa olacaktır." diye ko-
nuştu.

Temmuz Dergimiz özel

DERGİBİR Başkanı Uçar da dergile-
rin bu süreçteki önemini anlatarak,
şunları kaydetti: "Ağustos 2016'dan
itibaren dergilerimizde en çok söyledi-
ğimiz şey 'Unutmadık, unutturmaya-
cağız' oldu. Dergilerimizde bu
konuyla ilgili çok sayıda ürün yer aldı.
Bugün burada sergilenen, 15 Tem-

muz dosyasıyla çıkan dergilerin ka-
paklarının bulunduğu 'Dergi Kapak-
ları Sergisi' de bunun açık bir
göstergesidir. Adını 15 Temmuz dire-
nişinden alan ve yoluna emin adım-
larla devam eden Temmuz dergisi de
bu konuda oldukça özel bir yere sa-
hiptir."Prof. Dr. Özel'in duasıyla sona
eren panelin ardından "15 Temmuz
Dergi Kapakları Sergisi" katılımcılarla
buluştu. "15 Temmuz" dosyasıyla
çıkan dergilerin kapaklarının yer aldığı
sergide, aralarında Haksöz, Genç,
Temmuz, Mostar'ın da bulunduğu 23
derginin kapağı sergileniyor. Adını 15
Temmuz direnişinden alan "Temmuz
dergisi" de sergilenen dergi kapakları
arasında yer aldı..

ALTERNATIF TATIL!
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi özellikle şehrin gürültüsünden bunalan ve yasaksız bir bayram
tatili yapmak isteyen İstanbulular için kamp alternatif bir tercih olabilir. Çadırınız ve çantanız
hazırsa  En çok tercih edilen ve İstanbul'a yakın kamp yerleri için yola çıkabilirsiniz. 

B ayram tatili için çok kişi tarafın-
dan hazırlıklar yapıldı. Kimileri
yurt dışında yeni rotalar keşfet-

mek istersen kimileri de Ege sahillerini
tercih etti. Tabii tüm bu tatil alternatifleri-
nin yanında daha doğal bir tatil geçirmek
isteyenler ve kamp hayatını sevenler de
var. Neyse ki Türkiye’de kamp tatili yap-
mak için son derece keyifli alternatifler
buluyor. Uzun bir yol yapmayı tercih et-
meyenler, popüler tatil yerlerinin kalaba-
lığından uzak durmak isteyenler ve
İstanbul’un çevresini daha yakından ta-
nımak isteyenler için birçok tatil alterna-
tifi bulunuyor. Şehrin tüm hareketini ve
kirliliğini arkasında bırakarak birkaç gün-
lüğüne de olsa doğa içinde kendini kay-
betmek isteyenler için İstanbul’a yakın
kamp alanları tatilseverlere alternatif ola-
cak.  

Kıyıköy

Hem doğa içerisinde kamp yapmak hem
de denize girmek istiyorsanız Kırklare-
li’ye bağlı olan Kıyıköy sizin için son de-
rece güzel alternatiflerden biri. İstanbul’a
150 kilometre mesafede bulunan Kıyıköy
Trakya’da yer almasına rağmen Karade-
niz kıyısında yer alıyor. Dalgalı bir denize
sahip olan sahil beldesine Çerkezköy-
Saray karayolu üzerinden otomobil ya
da motosikletle ulaşmak mümkün.

İğneada Longozu

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı olan İğ-
neada, dünya üzerinde sayılı olan longoz
ormanlarının birisine ev sahipliği yapıyor.
Tabiat harikalarından kabul edilen İğneada
Longozu, temiz havasıyla doğal bir tatil
yapmak isteyenlerin alternatifi haline geli-
yor. Kıyıköy’e son derece yakın olan İğ-
neada Longozu’nu ziyaret ettikten sonra
birkaç günü Kıyıköy’de de geçirebilirsiniz.

Ağva 

Ağva, İstanbul’a en yakın ama orta-
mıyla da İstanbul’dan bir o kadar uzak
olan yerlerden biri. İstanbul’dan 1-1,5
saat uzaklıkta bulunan Ağva, yeşil alan
bolluğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Çevrede birçok pansiyon ya da otel olsa
da Ağva kamp alanı bakımından da
zengin yerlerden biri. Büyük şehirlerden
kişilerle karşılaşma olasılığınız olsa da
Ağva temiz havasıyla kamp yapmanın
en keyifli olduğu rotalardan biri. 

Uçmakdere
Tekrdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı olan Uç-
makdere kamp olanağının yanı sıra
yamaç paraşütü etkinlikleriyle dikkatleri
üzerine çekmeyi başarıyor. Kamp yap-
manın yanında ekstrem sporlar da ilgi-
nizi çekiyorsa Uçmakdere seçebileceğiniz
rotalardan biri olabilir. İstanbul’dan 2,5-
3 saat mesafede bulunan Uçmakdere,
Türkiye’nin az bölgesinde yapabileceği-
niz yamaç paraşütü imkanıyla farklı bir
alternatif sunuyor. Çadırınızı da sahile ya
da kamp bölgesine kurabiliyorsunuz.

Pürenli Yaylası

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı olan
Pürenli Yaylası için İstanbul-Ankara oto-
yolunu kullanabilirsiniz. Tamamen doğal
atmosferiyle dikkat çeken yaylaya ulaş-
mak için Gölyaka’ya vardıktan sonra
1500 metre yükseklikte yer alan yaylaya
tırmanmanız gerekiyor. Tırmanış esna-
sında doğanın birbirinden güzel renkleri
dikkatinizi çekerken temiz havayı da aynı
anda hissedeceksiniz. Yaylada çadırınızı
kurmanız için bolca alan bulunuyor.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1419723)

VETERİNER İŞLERİ ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEM VE ELDİVEN
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Şefliğinde Kullanılmak Üzere Yem ve Eldiven alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/424078
1-İdarenin
a)Adresi :BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi :temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2400 Kg Yetişkin Köpek Maması, 2400 Kg Yetişkin Kedi Maması 

ve 275 Adet Muayene Eldiveni olmak üzere 3 kalem mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Battalgazi Mah. Özgürlük Cad. No:186 (Katı Atık Aktarma 
Merkezi) Sultanbeyli /İST

c) Teslim tarihleri :Ağustos 2021 içerisinde başlanılması düşünülmektedir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Afet Koordinasyon Merkezi 

Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :13.08.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel 
Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu 
Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Alımı yapılacak 3 kalem mal içinde 1 adet numuneyi tutanak ile Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne teslim edilecek olup bu tutanak teklif ekinde sunulacak ve 
numunesi olmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü (Battalgazi 
Mah. Kubbe Cad. No:4 Sultanbeyli/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İstanbul’da 
şifa bulmak 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak-
lerinden Metro İstanbul, alışılmışın dışında
bir sergi mekânını İstanbul’a kazandırdı.
“İstanbul'da Şifa Bulmak” sergisiyle kapıla-
rını açan mekana klip çekimi, film platola-
rından teklif gelmeye başladığını aktardı. 

Taksim’de bulunan M2 Yenikapı-Hacıosman
Metro Hattı’nın Yaklaşım Tüneli, 19 Temmuz’a
kadar ziyaret edilebilecek olan “İstanbul’da Şifa Bul-
mak” sergisiyle kapılarını İstanbullulara açtı. Sergi,
Karşı Sanat Çalışmaları işbirliğiyle hayata geçti.
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, mekânın
daha açılmadan birçok film platosu, klip çekimi ve
sergi talebi aldığını dile getirdi. 

Küratörlere çağrı

Cumhuriyet'ten Orhun Atmış'a konuşan Soy, aynı
zamanda küratörlere de bir çağrı yaparak Yaklaşım
Tüneli’nde yapılacak sergiler için işbirliğine açık ol-
duklarını ve gelip gezmeleri önerisinde bulundu. Soy,
“Bizim metroyla ilgili koyduğumuz en önemli viz-
yonlardan birisi yaşam alanı olması. Bu vizyon bir
tarafta duruyor. Biz bir buçuk yıl önce göreve başla-
dık. Başladığımızda tüm tesislerimizi gezerken burayı
da gördüm. Metroda sanat platformumuz var, hem
istasyonların içerisinde hem halkın geçtiği yerlerde
sanatsal yerler yaratmaya hem de böyle sürpriz me-
kânlar yaratmaya çalışıyoruz. Burası da öyle bir
sürpriz oldu. Dünyada da çok popüler bir şey endüs-
triyel alanların sanatla bütünleşmesi” sözleriyle Yak-
laşım Tüneli sergi alanının çıkış noktasını anlattı.
Tünelin sonuna ulaştığınızda belli aralıklarla Yeni-
kapı-Hacıosman metrosunun geçişine de çok yakın-
dan tanık oluyorsunuz” 

Sergi hakkında 

Melis Bektaş’ın küratörlüğünde düzenlenen sergide
Arek Qadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz
Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ &
İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet
Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan,
SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve Yekateryna
Grygorenko gibi önemli sanatçıların eserleri yer alı-
yor. Yaklaşım Tüneli’nin dışında ise sanatçı İpek Yü-
cesoy’un Borçelik’in sponsorluğu ile ürettiği eserler
kalıcı olarak sergileniyor.
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası’ndaki antrenmana
ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra
gruplar halinde dar alanda pas ve top
kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana
bölümünde teknik direktör Fatih Terim yöne-
timinde taktik çalışma gerçekleştirildi. An-

trenman, soğuma hareketlerinin ardından
tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda, sabah saat-
lerinde sponsor hastane Liv Hospital’ın Vadi
İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden
geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenma-
nında takımdan ayrı özel programı dahilinde
bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando

Muslera ise takımla birlikte çalıştı. Bu arada
Galatasaray'da akşam idmanından sonra
yeni transfer Alpaslan Öztürk’ün doğum
günü kutlandı. Sarı-kırmızılı takım, yeni
sezon hazırlıklarını bugün saat 19.00’da
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı
antrenmanla sürdürecek.

MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTIMUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

S iyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir
Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesi
Kenan Karaman, gazetecilere açıklama-

larda bulundu. Transfer sürecini anlatan 27
yaşındaki forvet, "Kendi ülkemde olmak çok
güzel bir şey. Almanya'da doğup büyüdüm.
Futbol hayatımı orada sürdürdüm. Beşiktaş'a
gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi tur-
nuvadan önceydi. Yaklaşık 6 ay önce görüş-
tük. Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi.
Bu da benim için gurur vericiydi. Aklımda ilk
Beşiktaş vardı. Kendimi buraya yakıştırıyo-
rum. Umarım performansımla başarılı olu-
rum. Bütün takımlara teşekkür ediyorum. Her
futbolcu için bu gurur verici bir şey bu ama en
erken Beşiktaş davrandı. Erdal Torunoğulla-
rı'nın büyük katkısı var transferimde. Menaje-
rimle görüşmeleri o yürüttü. Bana güzel bir
his verdi Beşiktaş. Burada olduğum için çok
çok mutluyum" diye konuştu.

Hizmet etmek istiyorum

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi heyecanı ve tec-
rübesi yaşayacağını vurgulayan deneyimli fut-
bolcu, "Şampiyonlar Ligi benim için çok
önemliydi. Avrupa'da en üst seviyede 100'ün
üzerinde maç yaptım. Kendim için bir adım
daha ileri atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi
bu konuda bambaşka bir seviye olacak. Gur-
betçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı oldu-
ğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi
başarılı olurum. Olcay (Şahan) abi sevdi-
ğim biridir. Kendime bir hedef koymadım.
Çok disiplinli ve çalışkan bir oyuncuyum.
Gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş'a hiz-
met etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

O da büyük bir Beşiktaşlı

Milli futbolcu, Beşiktaş'a transferi konu-
sunda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un gö-
rüşlerini de aldığını aktararak, şunları
kaydetti: "Turnuvada Burak abiyle çok konuş-
tum Beşiktaş hakkında. Bana Beşiktaş'ı an-
lattı. Buraya gelirsem çok iyi olacağını söyledi.
Bana güzel şeyler önerdi. Cenk abiyle de ko-
nuştum. O da büyük bir Beşiktaşlı. İkisi de
büyük izler bıraktı burada. Umarım ben de
onlar gibi izler bırakırım. Şenol Güneş'le kısa

bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'a gelirsem iyi
olacağını söyledi. Beni tebrik etti. Fazla detay
konuşmadık."

Hoca çok iyi karşıladı

Karaman, Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile
aynı bölgede forma rekabetine gireceğinin ha-
tırlatılması üzerine şunları söyledi: "Milli ta-
kımda da hemen hemen ön tarafta çoğu
pozisyonda oynadım. Kendimi santrfor bölge-
sinde en iyi görüyor, yüzde 100 performansımı
orada veriyorum. Kanatlarda da oynayabili-
yorum. Sergen hocanın geçen sene oyuncula-
rın üstünde büyük emeği var. Maçları takip
ediyordum. Hemen hemen her oyuncu ken-
dini geliştirdi. Larin'in de büyük katkısı vardı.
Sergen hoca beni çok iyi karşıladı. Kendisini
küçüklüğümden beri takip ederim. Kendisini
başarılı buluyorum. Bana çok şey katacağını
düşünüyorum. Umarım ben de kendimi bu-
rada daha çok geliştiri-
rim." DHA
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Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla
devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, 

bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı

Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda aldığı başarısız sonuçlarla ilgili ise
Kenan, "Milli takımda 2 senedir iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum.

Turnuva hepimiz için üzücü oldu. Bu oyuncu grubu olarak hatalarımızdan ders
çıkarıp, başarılı olmak istiyoruz. Beşiktaş'ta olmak benim için de milli takım için
de daha avantajlı diye düşünüyorum. Bir Türk futbolcu için bir avantaj ama ben
bunu daha önce de söylemiştim. Rekabet her zaman üst düzey olmalı. Bu sınır-

lama kalksa daha iyi olur Türk futbolu için diye düşünüyorum ama kuralları
ben yapmıyorum. Bu kuralla ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim." Siyah-

beyazlı futbolcu, takımla ilk idmanının keyifli geçtiğini, dolu tribünler
önünde oynamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. İtalya'nın Sassuolo
takımında oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Süper Lig'e transfer

olasılığı hakkında ise Kenan Karaman, "Kaan benim yakın arka-
daşım. Kendisi şu an İtalya'da. Bir gün Türkiye'de oyna-

mak ister diye düşünüyorum. Geleceği hakkında
kendisi karar vermeli. Hakkında hayırlısı

olsun" yorumunu yaptı.
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ÜST DÜZEY OLMALI

Başpehlivan

BaBa
ocağında
660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri'nde başpehlivanlığı
kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı
Korkuteli’nde coşkuyla karşılandı
EdirnE’dE bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail
Koç’u yenerek altın kemerin sahibi olan Ali
Gürbüz, Korkuteli girişinde davul ve zurnayla
karşılandı. Karşılama törenine Korkuteli Kay-
makamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer
Niyazi İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Kemal
Sancaktar ve MHP İlçe Başkanı Medine Ya-
pılmışev; başpehlivan Ali Gürbüz ile birlikte
üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi
gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

Sizlerin duaları ile aldık

Korkuteli Belediyesi önünde düzenlenen tö-
rende konuşan Başpehlivan Ali Gürbüz,
“Böyle güzel bir günde böyle coşkulu güzel bir
karşılama yaptığınız için öncelikle hepinize te-
şekkür ederim. Korkuteli halkı hiçbir zaman
beni yalnız bırakmadı. İyi günümde de kötü
günümde de her zaman yanımdaydı. Biz bu-
günlere zor zamanlardan geldik. Her zaman
bana destek oldunuz, her zaman yanımda ol-
dunuz. Bu kemeri de sizlerin duaları ile aldık.
Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim”
diye konuştu.

Teşekkür ediyorum

Kırkpınar’da Korkuteli’ni temsil eden en
küçük pehlivan Burak Mor ve Ali İhsan Bat-
maz’a sertifikalarını, Ali Gürbüz takdim etti.
Belediye Başkanı Ömer İşlek tüm Korkuteli
halkı adına Gürbüz’e beşibiryerde hediye etti.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise “Kıy-
metli Korkutelililer bugün tüm Korkuteli ola-
rak büyük bir heyecanı, büyük bir mutluluğu
birlikte paylaşıyoruz. Tarihi Kırkpınar er mey-
danında başpehlivanlığı, altın kemeri ilçemize
getiren, bize bu mutluluğu, bu heyecanı yaşa-
tan başpehlivanımıza sizler adına yürekten te-
şekkür ediyorum” dedi.  DHA
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1420407)

HASTANEMİZ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO İHTİYACI 42 KALEM MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO İHTİYACI 42 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/373126
1-İdarenin
a) Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO İHTİYACI 

42 KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO
c) Teslim tarihi :Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi 

( FAKS, elden ile) doğrultusunda pey der pey olmak üzere 
tebliğ tarihi itibariyle 10 (On) İş Günü içerisinde teslim 
edilecektir.Bu sözleşme kapsamında çekilecek sipariş 
(her kalem için) sayısı maksimum 8' dir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-
FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :18.08.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi 
Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" 
olması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürün-
ler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler
ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve
Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/
numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu 
belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına
Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihti-
yaç listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlen-
dirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek hertürlü
olumsuz  durumunda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevap-
ları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma
adlarını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları
ile birlikte sunacaklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanı-
labilir. Bu nedenle Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
Numune vermeyen yada numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah. Or-
general A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MESUT, JET KIRALAR 
MILANO'YA GIDERDI

R eal Madrid Başkanı Florentino Pe-
rez'in geçmiş döneme ait ses kayıt-
ları her geçen gün ortaya çıkmaya

devam ediyor. Raul, Casillas, Cristiano Ro-
naldo gibi isimlerin ardından şimdi de Fe-
nerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil'in Real
Madrid dönemine ilişkin konuşmaları or-
taya çıktı.  El Confidencial gazetesi tarafın-
dan haber olarak paylaşılan ses kayıtlarında
Florentino Perez, "Mesut Özil, 21 yaşınday-
ken bir kız arkadaşıyla buraya geldi. Alman-
ya'daki üçüncü kuşak Türklerden biriydi.
Madrid'i keşfetmeye başladı ve hayatı de-
ğişti. Kız arkadaşından ayrıldı ve Milanolu
İtalyan bir mankenle ilişkiye başladı. Özel
uçağa binip giderdi ve onunla ilişkiye girip
geri dönerdi" ifadelerini kullandı. 

İtalyan modelden ayrıldı

Florentino Perez'in ses kayıtlarında döne-
min Real Madrid Teknik Direktörü Jose

Mourinho'nun Mesut Özil ile yaptığı ko-
nuşma da yer aldı. Florentino Perez'in an-
lattığı olaya göre Jose Mourinho, Mesut
Özil ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mou-
rinho konu hakkında Mesut Özil'e, "Seninle
baban gibi özel konuşmama izin verir
misin?" derken Mesut Özil, "Evet, elbette"
şeklinde karşılık verdi. Sonrasında ise Mou-
rinho, "Bak çıktığın o kız, tüm Inter ve
Milan takımlarındaki teknik direktörler
dahil herkes ile ilişkiye girdi" ifadelerini kul-
landı. Florentino Perez, bu konuşma sonra-
sında Mesut Özil'in İtalyan modelden
ayrıldığını belirtti. Florentino Perez'in ortaya
çıkan son ses kayıtlarında Guti ve Figo hak-
kındaki skandal görüşleri de yer aldı. Guti'yi
'moron' olarak tanımlayan ve güvenilmez
olduğunu belirten Florentino Perez, Figo
hakkında ise çok ağır küfürlü ifadeler kulla-
nırken en kötüsünün Figo ve Raul oldu-
ğunu dile getirdi. 

Sörloth için 
yeni harekat
Kicker, 7 forveti bulunan Leipzig'de teknik direk-
tör Jesse Marsch'ın, Sörloth için 'Kiralanabilir'
raporu verdiğini yazdı. Bunun üzerine pusuda
bekleyen Bordo-Mavililer, eski golcüsünü kirala-
mak için yeniden harekete geçti. Kadrosunu
Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita gibi isimlerle
güçlendirerek şov yapan Karadeniz devi golcü
konusunda da camiayı heyecanlandırmıştı.
Bordo-Mavililer iki sezon önce 33 gol, 11 asistlik
performansıyla yıldızlaşan eski forveti Alexander
Sörloth için girişimlere başlamış ve Leipzig'in
kararını beklemeye çekilmişti. Alman ekibinden,
Fırtına için iyi haber geldi...

3 isim kiralanıyor

Alman Spor Dergisi Kicker, forvete Andre
Silva ve Brian Brobbey'i alan Leipzig'de Ade-
mola Lookman'ın da takıma geri dönmesiyle
Youssef Poulsen, Hee-chan Hwang, Hugo
Novoa ve Sörloth'la beraber tam 7 ismin for-
vet bölgesinde oynayabileceği ve bu nedenle
Kırmızı-Beyazlılar'ın bu mevkide temizliğe gi-
deceğini yazdı. Bu forvet havuzunda da Sör-
loth, Lookman ve Novoa'nın kiralanmasının
yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.

2 haftadır takipte

Bir hafta evvel de Leipzig Teknik Direktörü Jesse
Marsch, Sörloth'la ilgili, "Sörloth çok iyi bir
oyuncu. Kendisine haksızlık etmemek adına
onunla daha fazla çalışmalıyım" demişti. 4 Tem-
muz'da başlayan kamptan bu yana 25 yaşındaki
forveti yakından takip eden Marsch'ın yaklaşık
iki haftalık süreçte Sörloth'u yetersiz bulduğu ve
'Kiralanabilir' raporu verdiği iddia edildi. Bunun
üzerine pusuda bekleyen Bordo-Mavili yöneti-
min yeniden harekete geçtiği vurgulandı. Sör-
loth’un Türkiye'ye transferi konusunda önceliği
bulunan Fırtına'nın Norveçli oyuncu için Avru-
pa'dan da rakipleri var. Birkaç Alman ekibinin il-
gisinin yanı sıra İtalya'dan Torino'nun da
Sörloth'u ısrarla istediği gelen haberler arasında.
Zor bir transfer süreci geçirecek olan Ahmet
Ağaoğlu ve kurmayları, eski golcüleri için tüm
şartları zorlayacak.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Raul,
Casillas ve Cristiano Ronaldo hakkındaki görüş-
lerini içeren ses kayıtları sonrası şimdilerde Fe-
nerbahçe forması giyen Mesut Özil hakkındaki
konuşmalarının da kayıtları ortaya çıktı. Floren-
tino Perez'in konuşmalarında Mesut Özil'in
Mourinho ile yaşadığı diyaloga da yer verildi

FLORENTİNO PEREZ'DEN MESUT ÖZİL HAKKINDA FLAŞ İFADELER!

BU ÇOCUK SALAK
Real Madrid Başkanı Perez'e ait olduğu
iddia edilen ses kayıtları gündeme bomba
gibi düştü. Başkan Perez'den bu kayıtlara
ilişkin bir yalanlama gelmedi. Casillas,
Raul gibi efsane isimlerin ayrılık sürecinde
kulüpten kötü ayrılmaları da buna işaret
oldu. Son olarak Sergio Ramos da efsa-
nesi olduğu Real Madrid hakkında pek iyi

sözler sarf etmedi. Son olarak Perez'in
Cristiano Ronaldo ile ilgili kullandığı cüm-
leler ortalığı salladı. Ekim 2012 ayına ait
olduğu belirtilen kayıtta Perez'in, "Cris-
tiano Ronaldo embesil. Bu çocuk tama-
men salak, hasta! Normal olduğunu
düşünüyorsunuz ama değil. Olsa böyle
hareketler yapmazdı" dediği iddia edildi. 

Çok iyi yoldayız Kocaelispor'un 25 yaşındaki sağ beki Semih Karadeniz, "Üst üste
iki şampiyonluk yaşadık 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de. Bunun gurunu
yaşıyorum. Çok iyi yoldayız ve çok iyi gidiyoruz. İnşallah bu sene
de şampiyon olup, 3'lemek istiyorum" dedi. Kocaelispor'dan teklif

gelince hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Karadeniz, "Hatta
direkt uçak biletimi aldım. Üst üste iki şampiyonluk yaşadık 2'nci
Lig ve 3'üncü Lig'de. Bunun gurunu yaşıyorum. Bunun gururunu
yaşayan futbolcu ağabeylerim ve kardeşlerim de var ama bunu

özel kılan Kocaelispor'da olması. Şimdi takımımızı 1'inci Lig'e ta-
şıdık. Yeni gelen arkadaşlarımız var; hem tecrübeli ağabeylerimiz
olsun hem yabancı arkadaşlarımız olsun. Çok güzel bir ortam var
şu an. İdmanın kalitesinden çok belli oluyor zaten” dedi.
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Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte soğuk içeceklere yönelimin arttığını belirten Diyetisyen Buse
Özdemir, “Fazla miktarda tüketilen soğuk içecekler beraberinde getirdiği şeker ile diyetinizin kalorisini 
arttırmakta, su tüketimini ciddi miktarda düşürmektedir. 1 bardak gazlı içecekten 8-10 adet küp şeker, 1
bardak hazır soğuk çaydan 6 adet küp şekeri çok hızlı sindirilebilinecek formatta vücudumuza alırız” dedi

D iyetisyen Buse Özdemir,
Damga'ya konuştu. Sı-
cakların artmasıyla bir-

likte soğuk içeceklere ilginin
arttığını dile getiren Özdemir,
bu durumun sakıncalarını an-
lattı. Gazlı içeceklerdeki şekere
dikkat çeken Özdemir, “Hızlı şe-

kerimizi yükseltmesi, suyun yerine tercih

edilmesi ve yüksek kalorileri ile beslenme
uzmanlarının pek taraftarı olmayan soğuk
içeceklerin sağlıklı hallerini ve çok daha
düşük kalorililerini evde yapmak mümkün-
dür” dedi.

Buzlu naneli ayran

“Ayran protein ve kalsiyum içeriğiyle ol-
dukça besleyicidir” diyen Özdemir, “Naneli

ve buzlu bir ayran sıcak  yaz sıcaklarında
içimizi serinletir üstelik 1 bardak buzlu
ayran sadece 80 kaloridir. İçerisine şeker
şurubu eklenmiş veya çok fazla şeker oranı
bulunan limonatalar fazlaca kalori alma-
nıza sebep olur. Bunun yerine evde az şe-
kerli C vitamini deposu limonatanızı
kendiniz yapabilirsiniz. Üstelik limondan
gelen C vitamini enerjinizi gün içerisinde

korumanıza yardımcı olacaktır. 2 adet
limon 5 adet çilek dondurulduktan sonra
blender’den geçirilmelidir. Daha sonra 1
bardak ılık suda eritilmiş 1 yk bal ile blen-
der karışımını karıştırıp 3 saat kadar bekle-
tiniz ve daha sonra bir tülbentten bol bol
aromalarının çıkması için ezerek ve süzerek
geçiriniz. İçerisine nane yaprakları koyarak
tüketebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu. 

FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!
FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!
FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!
FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!
FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!
FERAHLARKEN
HASTA OLMAYIN!

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

ÖDEM ATICI 
SOĞUK ÇAYLAR
Diyetisyen Özdemir, “Hepimiz kış aylarında
içimizi ısıtan çaylara bayılıyoruz fakat yazın
daha çok bizi serinletecek içeceklere ihtiyaç du-
yuyoruz. 1 poşet yaseminli yeşil çayı ½ bardak
sıcak suda 3 dk demledikten sonra üzerine bol
buz soğuk su ve limon dilimleri ekleyerek servis
edebilirsiniz. Hem sıfır kaloriye yakın olan bu
içecek aynı zamanda bol antioksidan kaynağı-
dır, ödem atıcı özelliği vardır ve C vitamini içe-
rir. Özellikle çocukların bayıldığı az şekerli
pespembe bir içecek tarifim var. 1,5 demet rey-
han, 2 çubuk tarçın, yarım limon suyu,1,5 litre
sıcak su 4 yk toz şekeri bir sürahide 30 dk bek-
letiniz daha sonra süzüp buzdolabına alıyoruz.
Soğuduktan sonra nane yaprağı bol buz ile
servis edebilirsiniz” diye konuştu.

CİDDİ KALORİ VE 
ŞEKER KAYNAĞIDIR
“Soğuk içecekler çoğu
zaman masum gözük-
mekle beraber aslında gün
içerisinde çok fazla tüketi-
len gazlı/soğuk içecekler
ciddi kalori ve şeker kay-
nağıdır” diyen Özdemir,
“Bu noktada yapılabilecek
en iyi şey paketli içecekler
yerine bol bol terle kaybe-
dilen suyu yerine koymak
için su içmektir” dedi.

İstanbul'da pandemi 
nedeniyle sadece nikah

kıyabilen doktor çift,
yaşamın normalleşmeye

başlaması ile birlikte hayal
ettikleri düğünü 8 ay önce
dünyaya gelen kızları ile
yaparken, genç kadının
ikinci çocuğuna 4 aylık

hamile olduğu belirtildi

İstanbul'da kardiyolog Dr. Nazmi Çalık (38) ile
dahiliye uzmanı Dr. Beyza Çalık (33), iki yıl önce
yaşamlarını birleştirmeye karar verdi. Çift önce
nikah ve düğün yapmayı kararlaştırdı. 18 Şubat
2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam
için 'Evet' diyen çift, koronavirüs salgını nedeniyle
düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Çiftin 8 ay
önce 'Selin' ismini verdikleri kızları oldu. Salgın
hastalık döneminde oldukça yoğun çalışan çift,
kızlarının büyümesi ve ikinci çocuklarını bekle-
meye başlarken, düğün hayallerini gerçekleştir-

mekten vazgeçmedi. Yeni normalleşme döneminin
başlaması ile düğün hazırlıklarına başladı. Çalık
çifti, düğün davetiyelerini bastırdıkları gün ikinci
bebeğin de yolda olduğunu öğrendi. Çift, buna
rağmen düğünlerinden vaz geçmeyerek davetiyele-
rini dağıtırken, aynı zamanda bu mutlu günlerinin
güzel geçmesi için tüm hazırlıklarla bizzat ilgi-
lendi. 

Minik kızları da katıldı

Polonozköy'de yaptıkları düğünlerine minik kızları

ile birlikte gelen ve yakınları ile birlikte doyasıya eğ-
lenen çifttin düğünü drone ile havadan da görüntü-
lendi. Biri karnında 4 aylık, diğeri kucağında 8 aylık
kızı ile düğün yaptığını belirten gelin Beyza Çalık,
"Hikayemiz normalin dışında gelişti" diye konuştu.
Çalık, şöyle devam etti: "Nikahımızı yaptık. Bebeği-
miz oldu. Pandemi nedeniyle düğünümüzü yapa-
mamıştık. Her bayanın içinde gelinlik giyme arzusu
ve sevdikleri ile bu güzel anı paylaşma isteği vardır.
Derken aradan 1 yıl geçti, kızımız büyüdü ama
bizim düğün isteğimiz hiç bitmedi. Tam düğünü-
müze başlarken karnıma ikinci bebeğimiz geldi. Şu
anda çok mutluyuz. Düğünümüz çok güzel geçti.
Düğünümüze gelen, bizi yalnız bırakmayan her-
kese çok teşekkür ediyoruz. DHA

Geç olsun temiz olsun


