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VATANDAŞ TABUT GİBİ BİNALARDA YAŞıYOR!

YÜKSEK BİR ENDİŞE DUYMALIYIZ
İBB iştiraki KİPTAŞ, Zeytinburnu Ve-
liefendi’de, kentsel dönüşüm kapsa-

mında, 36 bin metrekare alan üzerinde 20
bloktan oluşan, bin 262 konutluk ve 77 ticari
birimden oluşan “Locamahal” projesinin te-
melini 2017’de attı. Burada konuşan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 17 Ağustos'u
anarak, İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat
çekti. İstanbul’un, 1999 depremi sırasında,
yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip oldu-

ğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bugün yaşa-
yanlarıyla, ne yazık ki büyük göç almış ve
mültecilerle beraber yoğunlaşan nüfusuyla
neredeyse 20 milyona yakın insanı kapsıyor
İstanbul. Dolayısıyla İstanbul, bugün sorunu
çok daha derin hissetmeli çok daha yüksek
seviyede endişe duymalı, ‘Neredeyiz’ diye.
Sürecin bir fotoğrafını çekip, ona göre plan-
lamalarını yapmak zorundayız hep birlikte”
açıklamalarında bulundu.

ç
DEPREM BİRİNCİ SORUNUMUZ OLMALI

İstanbul’un deprem envanterinin
mutluluk verici değil, endişe verici

düzeyde olduğuna dikkat çeken İma-
moğlu, “1,5 yıldır yaptığımız bina tespit
çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla
şunu görüyoruz: İstanbul'da her 3 bina-
dan 1’i ne yazık ki depreme dayanıksız”
bilgisini paylaştı. Deprem meselesinin İs-
tanbul'un ve Türkiye'nin birinci sorunu
haline gelmesini istediklerinin altını çizen

İmamoğlu, bu kapsamda, devletin 
tüm kurumlarının, ilgili özel sektör 
paydaşlarıyla eşgüdümlü ve seferberlik 
ruhuyla harekete geçmesinin elzem oldu-
ğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’yla deprem özelinde uyumlu 
bir çalışma içinde olduklarını dile getiren
İmamoğlu, “Hep beraber ayağa kaldırma-
lıyız bu meseleyi” ifadelerini kullandı. 
I SAYFA 9

ç

Vatandaşın ve paydaş
kurumların sorunla yüzleşe-
rek hareket etmelerinin öne-
mine dikkat çeken İmamoğlu,

“Vatandaşımız, depremle mücade-
leyi, çürük binada oturmak mı, otur-

mamak mı kısmından ziyade işin
maddi tarafını önceliyorsa, vatan-

daşla bu süreci eğer halleşip,
şeffaf bir biçimde çözemediy-

sek, hala problemimiz var
demektir” uyarısında

bulundu. 

Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır riskli  olduğu için mühürlenen Sultangazi'deki 2 bina ile
Kadıköy'deki 40 yıllık riskli binada vatandaşların yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Ağır riskli binalarda oturan kiracılar uygun fiyatlı olduk-
ları için evlerde oturduklarını belirtirken, daire sahipleri de kiraların çok yüksek olduğu için binada oturmaya devam ettiklerini söyledi

Silivri'de 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5.8 bü-
yüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da

bazı binalar hasar görmüştü. Deprem sonrası ağır riskli
olduğu tespit edilen Sultangazi'deki 2 bina mühürlene-
rek boşaltılmıştı. Aradan geçen süre içinde Sultanga-
zi'deki 2 bina yıkılmayınca, daire sahiplerinin de
mühürleri kırarak, ağır riskli binalarda yaşamaya devam
ettiği ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki derin çatlakların
bulunduğu binalarda tüm dairelerin de dolu olması dik-
kat çekti. Öte yandan Kadıköy'de 40 yıllık olan binada
riskli olmasına rağmen vatandaşların oturduğu görüldü.  

ç
ÇÜRÜK BİNALARDA YAŞIYORLAR

Sultangazi’de ağır riskli binada oturan kiracı
Emine Dokuz, "Hasarlı binaya taşınalı 9 ay oldu.

Evde iki kızımla yaşıyorum ve tek ben çalışıyorum. Bina
için güçlendirme yapılacağı söylendi. Şimdi başka eve
gitmek istesem, buraya bir sürü para verdim. Başka yere
gidemem. Depremden korksak da her gün dua etmekten
başka bir çaremiz yok. Bu ev uygun fiyatlı olduğu için
oturmaya devam ediyoruz. Zaten bu eve taşındıktan
sonra binanın hasarlı olduğunu öğrendik. Bir daha da çı-
kamadık" dedi. Kadıköy'de 40 yıllık bir binada oturan va-
tandaş ise “Burasının çürük olduğunu biz de biliyoruz
ama gidebileceğimiz başka bir yer yok” dedi. I SAYFA 9

ç
KORKUYORUZ AMA ÇAREMİZ YOK

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan başka
bir ağır riskli binada oturan ev sahibi Zeynep Ko-
luksa, "Bu bina 25 senelik ancak ben 3 senedir bu
binada oturuyorum. Deprem gerçeği bizi korkutsa
da başka gidecek yerimiz yok. Van Depremi ve
İzmir Depremi gibi depremler bizi tedirgin etsede
mecbur oturuyoruz" ifadelerini kullandı. 

7.6 ŞİDDETİNDE BİR
DEPREM BEKLİYORUZ

Prof. Dr.  Naci Görür “İstanbul depremi bize pahalıya
patlayacak, üzülerek söylüyorum. İstanbul'daki yapı
stoğunun depreme karşı güvenli değil. Bizim fazla za-
manımız yok, yani bu yapılacak şeylerin hızla yapıl-
ması gerekiyor. Ülkemizde şu anda farklı sorunlar da
var. Yangın sorunu, sel sorunu ile de insanları kaybedi-
yoruz. Buralara da yetişmek zorundayız ama deprem
de beklemez. Deprem çevreye büyük zararlar veriyor.
Depremde milyonlarca ton moloz çıkıyor, bu moloz-
ları o telaşla gömüyoruz bu gömdüğümüz molozlar
daha sonra kimyasal değişikliklere uğruyor, yağmur ve
yer altı sularıyla bu zehirli maddeler denizlerden balık-
lara balıklardan insana dönüyor” diye konuştu.

DEPREM 
PAHALıYA

PATLAYACAK

2026'ya kadar 
deprem olabilir!

Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılmayan
2 segmenti olduğunu ve bu duru-
mun Marmara ve Doğu Anadolu
Bölgesi’ni tehdit ettiğini kaydeden
Neotektonik ve Deprem Uzmanı
Prof. Dr. Haluk Selim, beklenen İs-
tanbul depreminin 2026’ya kadarki
süreçte gerçekleşebileceğini söyledi.
Selim, İstanbul’un Anadolu Ya-
kası’ndaki yapıların yüzde 40, Av-
rupa Yakası’ndaki yapıların ise
yüzde 60 ölçeğinde risk taşıdığını
söyleyerek kentsel dönüşüm proje-
lerinin önemini vurguladı. 

Yaklaşan İstanbul depremi öncesinde,
ilçedeki riskli ve hasarlı binaları kent-
sel dönüşüm projesi kapsamında yeni-
leyen Büyükçekmece
Belediyesi, 17 Ağustos Mar-
mara Depremi’nin 22’inci
yılında 3 mahalledeki 4
ayrı noktada bulunan
64 hasarlı konutu
yıktı. Burada konuşan
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “İstanbul yıkı-
lırsa İstanbul’a koşup ge-
lecek ve aynı büyüklükte

yardım sağlayacak mekanizma çok
fazla değil. Bu nedenle İstanbul’un
ayakta kalması bir bakıma Türkiye’nin

ayakta kalması demektir. Her yö-
nüyle İstanbul’u 39 İlçe Baş-

kanı, Büyükşehir Belediye
Başkanı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığımız hep
birlikte ve vatandaş,
mal sahipleri ile birlikte
insanlarımız ölmeden,
insanlarımızın canı git-

meden biz bu depreme
karşı olan hazırlığı yapmak

zorundayız” dedi. I SAYFA 4

BU ŞEHİR AYAKTA 
KALMAK ZORUNDA

İBB Başkanı
Ekrem 
İmamoğlu

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof.Dr. Naci Görür 17 Ağustos 1999 depremini de-
ğerlendirerek, "En az beklenen deprem minimum 7.2. Minimum 7.2 ile 7.6 arasında
bir deprem bekliyoruz. Bu büyüklükte bir deprem olduğu zaman binaların yıkılmasını
bir kenara bırak, bu büyüklükte bir depremde insan ayakta duramaz." dedi
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Hasan Akgün

İstanbul'daki her 3 binadan 1'inin çürük olduğunu ve depreme karşı
dayanaksız olduğunu anlatan İmamoğlu, “Vatandaşımız, depremle
mücadeleyi, çürük binada oturmak mı, oturmamak mı kısmından zi-
yade işin maddi tarafını önceliyorsa, hala problem var demektir” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytin-
burnu'nda yaptığı konuşmada İstanbul'u bekleyen deprem tehlike-

sine değindi. İmamoğlu, devletin tüm aygıtlarının olası İstanbul
depremine karşı kendileriyle birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
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Y azlık ayakkabım ayağıma olmuyor,
yüzüğüm parmağıma dar geliyor, tar-
tıda bir günde 2 kilo daha fazla çık-

tım. Tüm bu söylemlerin nedeni, hava
sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak vücutta
görülen ödem oluşumu olarak gösteriliyor.
Ödemden korunmanın yolu ise birkaç pratik
tedbir almaktan geçiyor. İnsan vücudunun %
65-70’inin sudan oluştuğu bilinmektedir.
Ödem vücutta özellikle yumuşak dokuların
olduğu bölgelerde, damar içi sıvının damar
dışına sızması ile oluşur. Ödem aşırı tuz tü-
ketimi, fazla sıvı alımı, aşırı hareketsizlik gibi
durumlarda oluşabileceği gibi çeşitli hasta-
lıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.
Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu,
ileri beslenme bozukluğu, tiroid bezi hasta-
lıkları gibi bazı durumlar tüm vücutta ödem
oluşturabilir, damar tıkanıklığı ve hareketsiz-
liğe bağlı oluşan ödemler ise genelde kol ve
bacak ya da tek bir vücut bölgesinde görüle-
bilir. Alerjik ödemler de göz çevresi ve dudak
gibi tek bölgede olabilir.

El, kol ve ayaklarda şişme

Ödemin belirtileri vücutta kaynak aldığı

bölgeye göre değişebilmektedir. Örneğin
kalp ve böbrek yetersizliği, sürekli otur-
maya bağlı ödemler yer çekimi etkisi ile
ayak bileği ve bacaklarda oluşur. Damar tı-
kanıklığına ya da toplardamara bası yapan
nedenlere bağlı ödemler tek kol ya da tek
bacakta şişme ile ortaya çıkabilir. İç organ-
larda sıvı birikmelerine bağlı ödemler o or-
ganla ilgili bulgular verebilir, örneğin
akciğer ödeminde nefes darlığı gözlenebil-
mektedir. Özellikle yetişkinlerde ödemin
klinik olarak bulgu verebilmesi için nere-
deyse 3 litreden fazla sıvının birikmesi gere-
kir, buna bağlı olarak kiloda artış, hareket
yeteneğinde azalma, ciltte incelme ve sıvı
sızması, bunların sonucu da ödem yaraları
gelişebilir.

Bol taze meyve sebze

Günlük gereksinimden fazla alınan tuz
ödem oluşumunu hızlandırır, bu sebeple
yemeklere az tuz konulmalıdır, hazır ürün-
lerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Tuzlu
zeytin ve peynirler suda bırakılıp tuzları
alındıktan sonra tüketilmelidir. Bol taze
meyve ve sebze tüketimi özellikle önerilir,
bu tip besinler ödem yapmayacağı gibi bu
besinlerin sindirim sistemi üzerine de

olumlu etkileri vardır, hatta bazı besinlerin
( ananas, kivi, nar, armut, kavun , karpuz
gibi meyveler ile maydanoz, salatalık ve
kabak gibi sebzeler) idrar söktürücü etkileri
vardır ve metabolizmamız için oldukça ya-
rarlı olduğu bilinmektedir. Fazla tuz alın-
madan içilen suyun ödem arttırıcı bir etkisi
yoktur, ancak kalp ve böbrek hastaları bu
konuda dikkatli olmalıdır. Kırmızı et, beyaz
ete göre yani tavuk ve balıketine göre daha
çok tuz içerdiğinden tüketimi 
sınırlandırılmalıdır.

Bunlardan uzak durun

Örneğin fazla tuz alımının engellenmesi,
hazır gıda ve soslardan uzak durulması,
alkol, sigara ve kafeinli içeceklerin azaltıl-
ması en önemli noktalardır. Alınan ağrı ke-
sici ve romatizma ilaçlarının dozu
ayarlanmalıdır. Kortizon kullanan hasta-
lara ödem oluşumu ile ilgili bilgi vermek
gerekmektedir. Tansiyon ilaçlarından bazı-
ları ayak bileğinde ödeme neden olabilir.
Eğer kişide hareket eksikliği ve aşırı dura-
ğanlık var ise günlük aktiviteyi artırmak lenf
ve kan dolaşımını artıracağı için ödemin
azalmasına yardımcı olur. Eğer kişide vü-
cutta sıvı birikimine yol açan herhangi bir

hastalık var ise öncelikle bu hastalığın be-
lirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Gereksiz ilaç kullanmayın

Ödem tedavisinde idrar söktürücü ilaçlar
en çok kullanılan ve en etkili ilaçlardır.
Ancak bu ilaçlar mutlaka doktor kontro-
lünde kullanılmalıdır, gereksiz yere ya da
fazla dozda kullanılan idrar söktürücüler
vücutta su ve tuz kaybına yol açabilir, bu
durum ise istenmeyen sonuçları 
doğurabilir.

Karbonhidratı azaltın

Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudu-
nuz bunu sindirebilmek için fazla su tutu-
yor. Bu durum da ödeme neden olabiliyor.
Bunu önlemek için karbonhidrat içeren
ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin
tüketimini azaltın.  

Adet dönemlerinize dikkat

Kadınlarda özellikle adet öncesi ve sıra-
sında ödem artıyor. Bunun nedeni de vücu-
dunuzda hormonların farklılaşması.
Özellikle bu dönemde tuzlu ve karbonhid-
ratlı gıdalardan uzak durulmasında fayda
var.

SICAKTAN
Sıcak havalarda 
vücutta su ve tuz 
tutulumu artarken en
çok şikayet edilen
konuların başında da
vücuttaki ödemler
geliyor. Ödem zaman
zaman önemli bazı
hastalıkların belirtisi
olabiliyor ve dikkatle
tedavi edilip 
takiplerinin 
yapılması gerekiyor

NEŞE MERT

SISEBILIRSINIZ

Migrenden kurtulmak

MUMkUn
Ense, şakaklar ve göz
çevresinde yoğunlaşan
ağrılarla migrenin ataklar
halinde görülen baş ağrısı
tipi olduğunu ve tedavi
gerektiren bir hastalık
olduğunu belirten Doç. 
Dr. Erdal Dilekçi, “Yaşam
tarzında yapılacak ufak
değişikliklerin yanı sıra,
son yıllarda Türkiye’de de
uygulanan yöntemlerle mi-
gren tedavisinde çok başarılı
sonuçlar alınmaktadır” dedi

Migrenin değişen aralıklarla ataklar halinde görülen baş
ağrısı tipi olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü Sorumlu Hekimi

Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “İnsanların yüzde 90’ından fazlası hayatları-
nın bir döneminde baş ağrısıyla karşılaşmaktadır. Baş ağrılarının
büyük bir çoğunluğu primer baş ağrısı tipinde olup, bu grupta en sık
görülenler migren ve gerilim tipi baş ağrısıdır. Migrende ağrı çoğu
zaman ense, şakaklardan başlayarak göz çevresinde yoğunlaşan,
zonklayıcı karakterdedir. Ataklar öncesinde veya atak anında bu-
lantı, kusma, ses ve ışığa karşı hassasiyet görülebilir” diye konuştu.

Çevresel etmenler 

Migren nedeninin net olarak bilinmediğini söyleyen Doç. Dr. Erdal
Dilekçi, “Genetik geçiş konusunda özellikle ailesinde migren olan
kişilerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bunun dışında kadın-
larda sık görülmesi nedeniyle özellikle hormonlar ve buna bağlı
beyin kimyasallarında yaşanan değişimlerin üzerinde durulmakta-
dır. Uyku bozuklukları, hormon içeren ilaç kullanımı, mayalı peynir
ve şarap gibi mayalanmış alkollü içecek, işlenmiş gıdalarda kullanı-
lan katkı maddeleri, kafeinli gıdalar, stres, cinsel aktivite, yüksek
eforlu fiziksel aktiviteler ile hava değişimleri migren ataklarını ortaya
çıkaran çevresel etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini
kullandı.

Dört evresi var

Migren ataklarının sıklıkla 20’li yaşlarda başlamakla beraber her
yaşta görülebileceğini ifade eden Dilekçi, “Migren atağı prodrom,
aura, baş ağrısı ve postdrom (atak sonrası) olarak dört evrede ince-
lenirken herkeste ve her atakta tüm evreler görülmeyebilir.  Prodrom
evresi; ataklardan 12-48 saat önce görülebilir. Boyun tutulması, es-
neme atakları, aşırı yeme isteği veya iştahsızlık, kabızlık, huzursuz-
luk, karamsarlık ve depresif bulguların olabildiği ruhsal

rahatsızlıklar hastalar tarafından fark edilebilir. Aurasız
migren atakları daha sıktır. Yaklaşık 30 dakika süren aura
dönemleri titreyen, parlak ışıklardan ibaret görsel aura ve
elde, dilde uyuşma, karıncalanma ile karakterize duysal
aura olarak tanımlanmaktadır.  Ağrı evresinde genellikle
ense, kulak arkası veya şakaklardan başlayan, zonklayıcı,
şiddetli ve basınç hissi ile karakterize ağrılardır. Ağrı hasta-
ların çoğunluğunda tek taraflıdır. Ataklar 30 dakika ile te-
davi edilmediğinde 72 saate kadar uzayabilir. Ataklar
esnasında bulantı, kusma, koku, ses ve ışığa karşı hassasi-
yet ile burun akıntısı sıklıkla görülmektedir. Postdrom
dönem ise ağrının azalmasıyla yorgunluk, bitkinlik ile ka-
rakterize dönemdir” açıklamasında bulundu.

Tanı ve tedavisi

“Klinik bulgularla migren tanısı konduğunu söyleyen Doç.
Dr. Erdal Dilekçi, “Dört evrenin görüldüğü hastalarda tanı
konması kolaydır. Laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri

ile baş ağrısına neden olan hastalıklar dışlanmaktadır. Te-
davisini ise ilaç ve ilaç dışı tedaviler olmak üzere ikiye ayırı-
yoruz. İlaç tedavilerinde ağrı kesiciler, bulantı önleyen
ilaçlar, ergot türevleri ve triptan grubu ilaçlar ağrı atakları
esnasında kullanılmaktadır. Atakları giderek sıklaşan, ayda
2’den fazla atak geçiren hastalarda migren önleyici tedavi-
ler başlanabilir. Bu amaçla beta blokerler, antidepresan
grubu ilaçlar, epilepsi ilaçları, kalsiyum kanal blokerleri ile
botox kullanılmaktadır” dedi.
“İlaç dışı tedavilerde özellikle hastanın öyküsünde atak
meydana getiren gıdaların tespit edilmesi ve kişinin bun-
lardan uzak durması önerilmektedir” diyen Dilekçi, “Gıda-
lar dışında atakları tetikleyen diğer faktörlerin (açlık,
alkol-sigara tüketimi, koku, uyku düzensizliği vb) eliminas-
yonu önemlidir. Hastaların diyet, uyku ve egzersiz prog-
ramı düzenlenir. Tüm bu tedaviler ve önlemlere rağmen
migren tedavisinde yetersiz kalınmaktadır” ifadelerini
kullandı.

Çocuklarda
‘kırmızı yanak’
hastalığı
Çocuklarda sık görülen ve ‘kırmızı yanak’
hastalığı olarak bilinen beşinci hastalık
hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın
uyarılarda bulunarak, “Bulaşıcı olan bu
hastalığı çocukların birçoğu hafif geçirip 
tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat
bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda
ciddi sorunlara yol açabilir’ dedi

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın,

çocuklarda çok sık görülen ve ‘Kırmızı Yanak’
hastalığı olarak adlandırılan beşinci hastalık
hakkında uyarılarda bulundu. Bu hastalığın ol-
dukça yaygın ve bulaşıcı bir hastalık olduğunun
altını çizen Uzm. Dr. Taşkın, “Parvovirüsün
sebep olduğu çok bulaşıcı ve yaygın bir çocuk
hastalığıdır. Parvovirüs enfeksiyonu veya yanak-
larda oluşan kızarıklıktan dolayı kırmızı ya da
tokatlanmış yanak hastalığı olarak da bilinir.
Çocukların birçoğu hastalığı hafif geçirip teda-
viyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat bağışıklık sis-
temi zayıf olan çocuklarda ciddi sorunlara yol
açabilir” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, yaptığı ya-
zılı açıklamada beşinci hastalıkla ilgili şunlara
değindi:“Bebeğinizin iki yanağında da parlak,
kırmızı renkli, sıcak ve kabartılı lekeler varsa, be-
şinci hastalığa yakalanmış olabilir. Beşinci has-
talığa yakalanmış bir bebekte, daha sonraki
birkaç gün içinde, kollarında, gövdesinde, kalça-
sında ve uyluklarında pembe, dantele benzeyen
hafif kabarık döküntüler ortaya çıkabilir. Dö-
küntü, genellikle hastalığın sonlarına doğru, bu-
laşıcılık dönemi geçtikten sonra oluşur.
Çocukların bazılarında, döküntü başlamadan
önce, boğaz ağrısı, hafif ateş, baş ağrısı ve yor-
gunluk gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterebilir-
ler. Başlangıç belirtilerinin arasında kaşıntı da
olabilir. Bu döküntüleri, diğer viral veya her-
hangi bir ilaçtan kaynaklanan belirtilerle karıştır-
mak da mümkündür. Döküntü, üç hafta
boyunca bir geçer, sonra tekrar gelebilir. Bebek
sıcak ortama veya güneşe de maruz kaldığı
zaman, döküntü daha da çoğalabilir.”

Hamileler temastan kaçınmalı 

Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, hamile kadınların
bu hastalığı geçirmekte olan çocuklarla temas-
tan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Be-
şinci hastalık geçiren bebeklerin genel durumu
oldukça iyidir. Bebekte orak hücre anemisi has-
talığı yoksa veya bağışıklık sistemi zayıf değilse,
beşinci hastalığı hafif geçirir. Ama böyle bir
durum söz konusuysa, daha ciddi sorunlar or-
taya çıkabilir.  Parvovirüsün, gebe kadınlara
olumsuz etkisi olabilir. Bu sebepten dolayı,
hasta bir bebeği gebe kadınlardan (özellikle de
gebeliğin ilk üç aylık döneminde olanlardan
uzak tutmak gerekir. Bir kadın gebelik döne-
minde parvovirüs enfeksiyonu geçirirse, bebeği
de bu enfeksiyondan etkilenebilir" diye konuştu.

Doktora danışın

"Döküntülerin evde teşhis edilmesi her zaman
kolay olmayabilir" diyen Taşkın, "Bu nedenle,
eğer bebeğinizin beşinci hastalık geçirdiğinden
şüpheniz varsa, en iyisi, tedavi gerektiren başka
bir hastalığı olup olmadığından emin olmak için
doktoruna muayene götürmektir. Bebeğinizde,
beşinci hastalığa benzer bir döküntü ve orak
hücre anemisi ya da bağışıklık sistemi zafiyeti
gibi başka bir hastalık varsa, yine doktoruna
başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Farah ‘Bergen’ i
canlandıracak
Serenay Sarıkaya'nın yoğunluğu nede-
niyle rol almadığı 'Bergen' filminde Farah
Zeynep Abdullah başrolü kaptı. Ünlü
oyuncu, Bergen'i canlandıracağını sosyal
medya hesaplarından ilan etti. Film, Şubat
2022'de sinemaseverlerle buluşacak. 'Acıla-
rın Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne
kezzap atılan sonrasında da öldürülen şar-
kıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı
filmde başrol Farah Zeynep Ab-
dullah'ın oldu. Serenay Sarıka-
ya'nın zamanlaması uymadığı
için 'Bergen'de yer alamayacağını
açıklamasının ardın-
dan Farah Zeynep Abdullah,
(31) teklifi kabul etti. Son 
dönemin popüler oyuncu-
ları arasında yer alan Ab-
dullah, Bergen'in fotoğrafını
Instagram hesabından paylaşa-
rak, yeni projesini duyurdu.
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Silivri'de bir apartman girişindeki elektrik
trafosu patlaması çevrede paniğe neden
oldu. Patlama nedeniyle 7 katlı apart-

manı yoğun duman kaplarken, apartman sakinleri
sokağa döküldü. Olay, Yeni Mahalle Saray Bosna
Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. 7 katlı apartma-
nın girişinde bulunan trafik trafosu henüz belirle-
nemeyen nedenle patladı. Patlama sonrası binayı
yoğun duman sardı. Patlama sesi ile paniğe kapılan
bina sakinleri ve mahalleli ise sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve
elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik
panosundaki yangına müdahale ederek söndürdü.
Bazı vatandaşlar ise, patlamaların daha önce de
meydana geldiğini belirterek, ilgisizlik nedeniyle so-
rumlulara tepki gösterdi. Ekiplerin incelemelerinin
ardından vatandaşlar tekrar dairelerine döndü.

Silivri’de
trafo patladı

Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş
merkezinin spor salonunda yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle

yaklaşık bir saatte söndürüldü. Kocatepe Mahallesi
Paşa Caddesi üzerindeki AVM'nin spor salonunda
yangın çıktı. Alarmın çalması üzerine yangını fark
eden güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine it-
faiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven
yardımı ile dumanların yoğun olarak çıktığı spor
salonuna ulaşarak, çalışmalar sonucu yangını sön-
dürdü. Yangının elektrik panosundan çıktığı öğre-
nilirken, spor salonunda hasar oluştu.

Bayrampaşa’da
korkutan yangın

Fatih'te tırnakçılık yöntemiyle A.A.T.'nin
(35) 5 bin 100 dolarını çaldıkları iddia
edilen İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli
kontol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 3 Ağustos
Salı günü Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, iş
yerinde A.A.T.'nin (35) 5 bin 100 doları çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.
Ekipler,  Nader E. (53),  Mohsen P.(38) ve Sabze-
gol F.(44)  isimli şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle
hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti. İran uyruklu
şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler,
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Nader E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler Mohsen P. ve Sabzegol F. ise adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay günü yaşa-
nanlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda
'makas atma' olarak bilinen tehlikeli hare-
ketleri yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü

belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 678 TL para
cezası kesildi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hare-
ketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal med-
yada yayınlanan görüntülerde S.Ö. adlı sürücünün
yönetimindeki 34 EFK 257 plakalı motosikleti ile 15
Ağustos günü Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda
üzerinde 'makas atarak'  tehlikeli hareketler yaparak
trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sü-
rücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanırken kendisine
Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (makas
atmak) maddesinden bin 339 TL ve 'Sürücü sertifi-
kasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürme-
den karayolunda araç kullanmak' suçunu düzenleyen
42/11 maddesi uyarınca bin 339 TL olmak üzere
toplam 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Sü-
rücünün gerekli sağlık koşullarını sağlayıncaya kadar
belgesi geçici olarak iptal edildi. 

İranlı hırsızlar
yakalandı

Trafik magandalığına ceza

Polis ceza yağdırdı
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
ekipleri, Kartal Sahil Yolu üzerinde çift yönlü
trafik denetimi yaptı. Araçlarında yönetmeliğe

aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
Durdurulan otomobilleri tek tek kontrol ederek şüphelen-
dikleri araçlarda kumandalı egzoz sistemi olup olmadığını
anlamak için kaput içerisinde inceleme yaptı. Kumandalı
egzoz sistemi olduğu tespit edilen otomobil sürücülerine
ceza kesildi.Öte yandan, bir otomobil sürücüsü, uygulama
noktasından kaçmaya çalışırken yolun kapatılması sonucu
yakalandı. Yakalanan sürücünün otomobilinde abartı
egzoz olduğu tespit edildi. Kontrol edilen 112 aracın,
13'üne abartı egzoz, 2 araca cam filmi, 1 araca araç tescilini
yanında bulundurmamak, 1 araca teknik değişiklik, 4 araca
muayene yaptırmamak, 1 sürücüye sürücü belge sınıfına
uygun araç kullanmamak, 1 otomobil sürücüsüne tehlikeli
şerit değiştirmek, 1 sürücüye makas atmak, 1 sürücüye dur
ihtarına uymamak, 1 sürücüye trafik işaretlerine uymamak,
2 otomobil sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten
olmak üzere toplam 29 araca 23 bin 497 Türk lirası idari
para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Küçük Zümra hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın
asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra
Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kavaklı Mahallesi
Sütçü İmam So-
kak'ta yaşayan

Zümra Nur Şenyurt,  anne-
siyle eve döndükten sonra
yaşadıkları apartmanın
önünde kayboldu. Annesiyle
parktan döndükten sonra
apartmanın önünde aniden
kaybolan Zümra Nur için ih-
barda bulunuldu. Olay yerine
gelen ekipler, Zümra Nur'un
annesi Emine Şenyurt'tan
bilgi aldı. Binada ve çevrede
arama yapan ekipler, küçük
kızı kaybolduğu apartmanın
asansör boşluğunda baygın
olarak buldu. Zümra Nur,
sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından ambulansla
Beylikdüzü Devlet Hastane-
si'ne götürüldü. Çocuğunu
yaralı olarak gören anne ise

gözyaşlarına boğuldu.

2 dakikada kayboldu

Anne Emine Şenyurt, olayla
ilgili, "Çocukları gezdirdikten
sonra apartmanın önüne ge-
tirdim. Diğer çocuğumla ilgi-
lenirken döndüğümde
Zümra yoktu. Şüpheli bir
durum yoktu, gezdirdim ge-
tirdim. Çocuğum köpekle oy-
nuyordu. 2 buçuk yaşında
çocuk nereye gidebilir? Diğer
kızımın yanına giderken ar-
kamı döndüğümde yoktu. 2
dakika içerisinde kayboldu"
diye konuştu.Hastanede te-
davi altına alınan Zümra
Nur, doktorların tüm müda-
halelerine rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!
CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!
CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!
CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!
CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!
CESET 3 AY SONRA
BULUNDU!

Küçükçekmece'de
ağaçlık alanda bulu-
nan inşaatın asansör
boşluğunda ceset bu-
lundu. Kimliği belirsiz

olan cesette yapılan 
ilk incelemede, cese-

din bir kısmının çürü-
düğü ve cesedin 3

aydır bulunduğu yerde
kaldığı tespit edildi

K üçükçekmece Atakent Mahalle-
si'ndeki ağaçlık alandaki atıl va-
ziyetteki inşaatta edinilen bilgiye

göre, gece saatlerinde inşaata alkol al-
maya giden bir şahıs, asansör boşlu-
ğunda bir cesedi fark etti. İhbar üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Gelen polis ekipleri asansör boşlu-
ğunda biriken su nedeniyle ceset üzerinde
inceleme yapamadı. İnceleme sabah sa-

atlerine bırakıldı.

15 saat sonra inceleyebildiler

Ekipler, kimliği belirsiz şahıs üzerinde
inceleme yapmak için olay yerine geldi.
Ancak suyun çekilmediğini fark edince
çalışma yapamadı. İnşaattaki suyun
boşaltılması için İSKİ'ye bilgi verildi.
Olay yerine gelen (İstanbul Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi) İSKİ ekipleri, id-

diaya göre kendilerinde suyu boşalta-
cak yeterli ekipmanın olmadığını ge-
rekçe göstererek olay yerinden ayrıldı.
Daha sonra olay yerine savcı ile bir-
likte tekrar gelen inceleme ekipleri, çiz-
melerle suyun içine girerek sıralarında
ancak inceleme yapabildiler. 
3 aydır ordaymış

İncelemenin ardından üzerinde kimlik

çıkmayan cesedin bir 
bölümünün çürüdüğü, cinsiyetinin 
belirlenemediği öğrenildi. Atıl 
vaziyetteki inşaatta bulunan cesedin 
3 aydan fazladır orada olduğu belir-
lendi. İncelemenin ardından Adli
Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin
kime ait olduğu ise yapılacak 
incelemenin ardından belli 
olacak.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından, çevreye
rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler ya-
pıldı. Yönetmeliğe aykırı olan araç sahiplerine toplam 23 bin 497 TL para cezası kesildi



Y ıkım çalışmalarını teknik ekibi ile bir-
likte yerinde inceleyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, 17 Ağustos depreminin üzerinden
geçen 22 yıla rağmen İstanbul’un depreme
hazırlanamadığını söyledi. Kentsel dönü-
şüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren
ve bugüne kadar 30 binden fazla konutu yı-
kılarak yenileyen Büyükçekmece Belediyesi,
Atatürk, Fatih ve 19 Mayıs mahallelerinde
farklı noktada 64 bağımsız bölümden olu-
şan hasarlı 5 binayı yıktı. Yıkımları teknik
ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Umudum o
dur ki İstanbul depremini yaşamadan İstan-
bul’u depreme hazırlarız” dedi.

İstanbul ayakta kalmak zorunda
Başkan Akgün şöyle konuştu: “Arkadaşlar
bugün biliyorsunuz 17 Ağustos. 1999’da
saat sabahın üçünde ben evimin balkonun-
daydım. Sıcak bir havaydı. Denizin yüzeyi-
nin gri bir renk aldığını gördüm. Arkasından
o korkunç sallantıyı hissettim. Onun ile be-
raber dışarı çıktık. İlk gittiğimiz yer Avcı-
lar’dı. Oradaki insanlarımızın bağrışması,
çağrışması ve oradaki kurtardığımız insan-
ları hatırlıyorum. Hepimiz bunu biliyoruz.
17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kay-
beden bütün vatandaşlarımızı bir kez daha
saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin.
Bugün 17 Ağustos 2021. Geldiğimiz nokta
itibariyle İstanbul’u depreme hazırlayama-
dık. 1999’dan sonra biz yapmış olduğumuz
çalışmalarla Büyükçekmece’yi çok emin 

adımlarla depreme hazırlama yolunda
büyük yollar katettik. Bugün de 4 ayrı nok-
tada 64 konut ve iş yerlerini yıkıyoruz. Bun-
larla birlikte 33 binin üzerinde konutu
yenilemiş olacağız. Büyükçekmece’yi dep-
reme hazırlama noktasında aciliyet arz
eden, çok hızlı yıkılacak, ayakta duramaya-
cak binaların yıkımını aşağı yukarı gerçek-
leştirdik. Sadece Kumburgaz bölgesindeki
binaları henüz yıkamadık. Çünkü onların
imar planları Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nde bekliyor. Çalışmalar devam ediyor.
Büyükşehir Meclisi’nden çıktıktan sonra en
büyük tehlike arz eden Kumburgaz sahi-
linde kumun üzerine, denizin içerisine yapıl-
mış 8,9 katlı blokları yıktıktan sonra
Büyükçekmece’de vatandaşımızın depreme
karşı can ve mal emniyeti sağlanmış olacak-

tır. Umudum o dur ki İstanbul depremini
yaşamadan İstanbul’u depreme hazırlarız.
İstanbul ayakta kaldığı zaman diğer bölge-
lerimizde vuku bulan sel felaketine, yangın
felaketine ne kadar büyük katkı sağladığını
herkes gördü, anladı. Bu iki büyük felaketi
yaşadığımız için söylüyorum. İstanbul yıkı-
lırsa İstanbul’a koşup gelecek ve aynı bü-
yüklükte yardım sağlayacak mekanizma çok
fazla değil. Bu nedenle İstanbul’un ayakta
kalması bir bakıma Türkiye’nin ayakta kal-
ması demektir. Her yönüyle İstanbul’u 39
İlçe Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hep birlikte
ve vatandaş, mal sahipleri ile birlikte insan-
larımız ölmeden, insanlarımızın canı gitme-
den biz bu depreme karşı olan hazırlığı
yapmak zorundayız.”

ZEYNEP VURAL
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S evgili Okuyucularımız geçen yıl yaz-
mıştık. Bu konuyu nerdeyse her yıl
tekrarlıyoruz. Yazdıklarımı üniversi-

telerimizin konuyla ilgili hocalarından alıyo-
rum. Söylenenleri bir bir yaşıyoruz. Ama
yine doğru dürüst önlemler alınmıyor. Araş-
tırmalar doğru çıkıyor. Bu konuyu bir kere
daha sunmak istedim çünkü sorumlusu biz
insanlarız. 2000’li yılların ortalarında
Newsweek Türkiye Dergisi, yaşanan sel fela-
ketlerini mercek altına almıştı. 

O tarihlerde ben bu yazılanlara inanma-

mıştım. Ama nerdeyse sık sık benzer haber-
ler, geldi. Derginin açıkladığı araştırmaya
göre Türkiye, sıra dışı yağışların artacağı
30 yıllık bir sürece giriyor. Yani biz seller
ülkesi olacağız. İstanbul Teknik Üniversite-
si’nin (İTÜ) önümüzdeki 50 yılda, 10’ar yıl-
lık dönemler halinde, Türkiye’deki yağış
eğiliminin nasıl olacağını gösteren hesap-
lama ve bilgisayar simülasyonlarına göre
2011’den itibaren bu yağışlı döneme girile-
cek deniyordu. Nitekim Silivri ile başladı
dönem. 

Türkiye’de metrekareye
düşen yağış miktarı bu dönemle yükselecek,
2021-2030 arasında yağışlar daha çok ola-
cak. Yağışlarla beraber sıcaklıklar da arta-
cak, bu artış buharlaşmayı da artıracak.
Yağışların yanı sıra Türkiye, “dengesiz
iklim”e girecek. İstanbul seli gibi pek çok
tuhaf, korkutucu ve tehlikeli doğa olayla-
rıyla karşılaşacağız. İTÜ’nün hesaplama-
ları, 24 saatte metrekareye 20 kg (çok
aşırı) ve 10 kg (aşırı) yağışlar düşecek 

günler üzerinden yapıldı. Mavi rengin tonu-
nun artması, her yıl içinde metre kareye 20
ve 10 kg yağış düşecek günlerin fazlalaşa-
cağı anlamına geliyor. Yağışlar ağırlıklı ola-
rak Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz
bölgelerinde nüfusun biriktiği kıyı kesimle-
rinde yoğunlaşacak. 20 ve 10 kg yağış, oran
olarak az gözükse de bu aldatıcı. Yağmurla-
rın sıra dışı (kısa sürede ve aniden) yağma
ihtimali çok daha yüksek ve gerçekçi. 

Bu da yeni sellere sebebiyet verebilecek
bir tablo anlamına geliyor. 2011-2022
Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’e dikkat.
Önümüzdeki ilk 10 yılda 24 saatte metreka-
reye 20 kg ve daha çok yağış düşen günler,
bu güne oranla 3-4 gün artacak. 2021-
2050 yıllarını kapsayan ikinci 10 yıllık di-

limde yağışlar daha da artıyor. Metrekareye
20 kg yağış düşecek gün sayısı 4-5 güne çı-
kıyor. 2041-2050 döneminde ise kuraklık
ortalığı kavuracak. Özellikle Ege ve Akde-
niz sahil şeridinde neredeyse tüm yağışlar
metrekareye 10 kilogramın altına düşüyor. 

Bir sevindirici bilgi ise 2041-2050 yılla-
rını kapsayan dördüncü 10 yılda Akdeniz ve
Ege sahil şeridinde kuraklık belirtileri
devam etse de, Türkiye genelinde yağışlı
günler kısmen geri dönüyor. Bu günlerde
doğu Karadeniz, doğu Anadolu, İç Anadolu
seller yaşadı. Bu bilgilerden sonra bize
düşen iş ağacımıza, toprağımıza, suyumuza,
havamıza daha sıkı sahip çıkmamız. İnşal-
lah önümüzdeki yıllar bunları getirir. Sağ-
lıklı kalmanız dileklerim

Yaşadığımız seller ve
sonrası kuraklık...

Dansa davet var

salgın nedeniyle canlı müzikten uzak
kalan İstanbullulara “gerçek müziğin canlı
müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan

CRR Senfoni Orkestrası’nın  “İstanbul’da Senfonik
Yaz” başlıklı konser dizisinin üçüncü konseri olan
“Dansa Davet”, 20 Ağustos Cuma saat 20.30’da Har-
biye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikse-
verlerle buluşacak. Konser, 21 Ağustos Cumartesi saat
21.00’de Topkapı Şehir Parkı’nda ücretsiz olarak tek-
rarlanacak. Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak’ın yö-
neteceği CRR Senfoni Orkestrası, konserde genç
keman sanatçısı İdil Yunkuş’a eşlik edecek. 19 yaşın-
daki sanatçı İdil Yunkuş’un, Saint- Saens'in "Hava-
naise" eserini seslendireceği konser programında ayrıca
Saint- Saens'in “Samson ve Dalila” eserinden “Bacha-
nale”, A. Borodin'in Poloveç Dansları ile U.C. Erkin'in
Köçekçe'si de yer alıyor.  Klasik müziği kentin iki yaka-
sındaki parklarda ve meydanlarda İstanbullularla bu-
luşturmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası’nın 21
Ağustos Cumartesi akşamı Topkapı Şehir Parkı’nda
ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser bilet-
leri Biletix’ten satışa sunuldu. Sosyal mesafe kuralları
ve pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen “İstan-
bul’da Senfonik Yaz” konserler dizisin son konseri olan
“Masallar”  ise 17 Eylül Cuma akşamı Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, ertesi gün de yine üc-
retsiz olarak Kalamış Sahil’de gerçekleştirilecek.

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası’nın
“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisi
“Dansa Davet” konseri ile devam ediyor

Silivri afet 
bölgesinde

sİlİvrİ Belediyesi, Kastamonu’nun Boz-
kurt ilçesinde can ve mal kayıplarına neden
olan sel felaketine karşı desteğine devam

ediyor. Yaşanan sel felaketinin ardından Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla vakit kaybetme-
den bölgeye intikal eden Silivri Belediyesi Arama Kur-
tarma (SAK) ekipleri Bozkurt’ta; tam donanımlı mobil
komuta ve kurtarma aracı, tahliye için bir pikap ve 7
personel ile görev yapıyor. Bozkurt Kaymakamlığı önü
ve saat kulesi civarında kayıp arama çalışmaları, saha
temizliği, tomruk ve enkaz kaldırma faaliyetlerine
devam eden ekipler, alanda görev yapan iş makineleri
ve kamyonların koordinasyonunu da gerçekleştiriyor.
Meydana gelen sel felaketinin ardından Kastamo-
nu’nun Bozkurt ilçesinde inceleme ve temaslarda bulu-
nan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Belediyesi
Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma ekiple-
rinden çalışmalara dair bilgi aldı. Yürütülen başarılı ça-
lışmaları yerinde takip eden Soylu, büyük bir özveriyle
görev yapan ekiplere teşekkürlerini iletti. Soylu ayrıca,
Başkan Yılmaz ile bir telefon görüşmesi yaparak ekiple-
rin mücadelesini değerlendirdi ve tebrik etti.

Silivri Belediyesinin arama kurtarma 
ekipleri sel felaketinin meydana geldiği
Bozkurt’ta; tam donanımlı mobil komuta ve
kurtarma aracı, tahliye için bir pikap ve
7 personel ile görev yapıyor

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

BUYUKCEKMECE KENTSEL
DONUSUM ICIN CALISTI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

64
HASARLI

KONUT
YIKILDI

Yaklaşan İstanbul 
depremi öncesinde,
ilçedeki riskli ve hasarlı
binaları kentsel 
dönüşüm projesi
kapsamında 
yenileyen 
Büyükçekmece 
Belediyesi, 17 Ağustos
Marmara Depremi’nin
22’inci yılında 
3 mahalledeki 4 ayrı 
noktada bulunan 
64 hasarlı konutu yıktı

Yıkımları teknik
ekibi ile birlikte yerinde 

inceleyen Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Umudum o dur ki İstanbul

depremini yaşamadan 
İstanbul’u depreme 

hazırlarız” 
dedi.

İBB, Ispartakule’deki trafik yoğunluğuna ve kazalara
sebebiyet veren demiryolu hemzemin geçidinden
kaynaklanan sorunlara kalıcı çözüm üretti. Hemzemin
geçidin yerine 230 metre uzunluğunda viyadük, 
630 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 30 metre
uzunluğunda 2 dere geçiş köprüsü inşa ediliyor. 
Şu ana kadar yüzde 90’ı tamamlanan proje ile
bölgede araç ve yaya güvenliği sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), O-3 kuzey yan yoldaki
trafik yükünü hafifletmek ve

kaza sayını düşürmek için başlattığı viya-
dük çalışmasında sona geldi. Marttan beri
sürdürülen çalışmalarla viyadüğün yüzde
90’ı tamamlandı. Şu an trafik işaretleri, gü-
venlik ve aydınlatma işlerinin bitirilmesi için
yoğun bir çalışma sürdürülüyor. İBB Fen
İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’un ya-
kından izlediği proje, eylül ayı içinde 16
milyon İstanbullunun hizmetine sunulacak.
Proje kapsamında O-3 kuzey yanyolda bu-
lunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları’na (TCDD) ait hemzemin geçidin
yerine viyadük yapıldı. Toplam 8 açıklıklı,
230 metre uzunluğunda ve 27 metre geniş-

liğinde viyadük inşa edildi. Yapıyı ulaşım
aksıyla bütünleştirmek için de 630 metre
uzunluğunda ve 22.5 metre genişliğinde
bağlantı yolu inşaatı gerçekleştirildi. Yapı-
lan 2 dere köprüsünün her birinin uzun-
luğu 30, genişliği ise 7 metre oldu. Bölgede
inşaata engel çıkaran 1600 milimetrelik
içme suyu hattının da yeri değiştirildi. 

Trafik akışı kesintsiz oldu

O-3 kuzey yanyolu üzerinde bulunan hem-
zemin geçit yerine kara yolu üst geçidi ya-
pılmasıyla TEM Ankara ve Esenyurt
yönünde trafik akışı kesintisiz bir hale getiri-
lecek. Hem araç hem de demiryolu trafiğin-
deki aksamalar son bulacak. TEM
Ispartakule gişelerden çıkan araçlar, Ispar-

takule yönüne dönmeden direk Esenyurt
yönüne transit devam edebilecek. Aynı za-
manda Esenyurt yönünden geçen araçlar
da, daha önce olmayan Ispartakule yönüne
dönüş sağlayabilecek. 

Kazalara yol açıyordu

Bilindiği üzere toplam 4 şeritten oluşan yol-
dan eski yolda, tren geçişleri sırasında trafik
akışı kesiliyordu. Zaten yoğun olan trafik
daha da yoğunlaşıyordu. Ispartakule yö-
nünden O-3 kuzey yanyoluna dönmek iste-
yen araçlar, hemzemin geçitte kuralları ihlal
ederek hem sıkışıklığına ve ciddi kazalara
sebebiyet veriyordu. Yine TEM Ispartaku-
le’den çıkıp Avcılar’a ulaşmak isteyen araç-
lar, Ispartakule yönüne dönüp daha sonra

O-3 kuzey yan yoluna gitmek suretiyle tı-
kanmalara neden oluyordu. Yolda orta re-
füjün bulunmaması, birçok kazanın nedeni
oluyordu. Ayrıca kaldırım olmadığı için de
yayalar, canlarını tehlikeye atarak trafiğin
içinden yürüyorlardı. İBB tarafından viya-
düğün inşasıyla bu sorunlara kalıcı çözüm
üretilmiş oldu.  
YAKUP TEZCAN
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Yapıyı ulaşım aksıyla bütünleştirmek için de 630 metre uzunluğunda ve 22.5 metre genişliğinde 
bağlantı yolu inşaatı gerçekleştirildi. Yapılan 2 dere köprüsünün her birinin uzunluğu 30, genişliği ise 
7 metre oldu. Bölgede inşaata engel çıkaran 1600 milimetrelik içme suyu hattının da yeri değiştirildi. 

Ispartakule için
kalıcı çözüm
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C NR'a bağlı Pozitif Fuar-
cılık Anonim Şirketi, bir
yıldır pandemi yüzün-

den düzenlenemeyen kitap fu-
arlarının faturasını müşteri
pozisyonundaki katılımcı ya-
yınevlerine kesti. Ortada bir
fuar yokken ve şehir fuarları

defalarca ertelenmişken, yapılacağını ta-
ahhüt ettiği fuarlar için imzalattığı senet-
lerle yayınevlerini tehdit eden ve bu
senetler üzerinden faiz işleten CNR, geçti-
ğimiz ay da katılımcı yayınevlerine bu se-
netleri gerekçe göstererek icra
göndermeye başladı. 

Tüm sorumlular işten ayrılmış

CNR 6. Mersin Kitap Fuarı, ilk olarak 21-
29 Kasım 2020 tarihlerinde Yenişehir Fuar
Merkezi’nde yapılmak üzere planlandı.
CNR yetkilileri, hazırlanan kroki uyarınca
fuarda belirlenen alanları müşterisi olan
yayınevlerine ve kurumlara satmaya baş-
ladı. Katılımcı yayınevlerinin kimi fuarın
katılım ücretini nakit olarak öderken kimi
de şirketle senet imzaladı. Ne var ki, Mer-
sin fuarı, belirtilen tarihlerde yapılmadığı
gibi defalarca ertelendi ama bu erteleme
senetler konusunda bir erteleme sağla-
madı… Bu konuda adım atan yayınevleri-
nin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı.
Toplumsal gibi onlarca yayınevinin söz-
leşmesine imza atan çalışanlardan müş-
teri temsilcisi Çağdaş Hamdi Yılman gibi,
Canan Yıldız da işten ayrıldığını belirterek
konunun kendisiyle alakası kalmadığını
iddia etti. 

Tepeden tırnağa yalan

Geçtiğimiz haftalarda Toplumsal'da yayın-
lanan "Bir dolandırıcılık hikayesi: CNR or-
tada olmayan fuarın icrasını gönderiyor"
başlıklı haberden sonra Toplumsal yetkilile-
riyle iletişime geçen CNR Holding Kurum-

sal İletişim Müdürü Deniz Kalendergil, ko-
nuyla doğrudan CNR Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ilgilendi-
ğini söylemiş ve bayramdan hemen sonra
mağduriyetlerin giderileceğini belirtmişti.
Sorunun giderilmesi bir yana, halen CNR
Holding'in avukatları onlarca yayınevleri
gün aşırı arayarak icraya gelme tehditleri
savurmaya devam ediyor.

Koca holding kapı duvar
Holding avukatları tarafından yapılan
tehditlere boyun eğmeyen ve dün CNR
Holding'in İstanbul Yeşilköy'deki merke-
zine giden Toplumsal yetkilileri ise, büyük
bir yerleşkede bulunan holdingi kapı
duvar buldu. Mesai saatleri içinde 
gidilen holding binasında herhangi bir 
çalışanın bulunmadığı fark edilirken tele

fonla yapılan aramalara da yanıt veren
olmadı. Çağrıya tek yanıt veren kitap
fuarı organizatörlerinden Canan Yıldız
ise şirketle bir bağı kalmadığını iddia etti.
Oysa Toplumsal'ın ulaştığı kaynaklar,
Canan Yıldız'ın CNR adına belediyelerle
organizasyon işleri için görüştüğünü, Yıl-
dız'ın fiili olarak CNR'ın işlerini 
yürüttüğünü savunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ile
birlikte Esenyurt’taki Erenler Cemevi’nde
Muharrem lokmasına katıldı. Muharrem
Ayı orucunun 8. gününde orucunu cem-
evini dolduran canlarla açan İmamoğlu ve
Başkan Bozkurt, birlik ve beraberlik mesajı
verdi. Cemevlerine yapılan hizmetlerin, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi
olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Bugün sizlerle bir arada ol-
maktan, cemevimizde sizlerle beraber lok-
manızı paylaşmaktan büyük onur
duyduğumu belirtmek istiyorum. Önce-
likle, tutulan bu matem orucunuzu Allah
kabul etsin. Canlarımızın bu değerli anını
tatmaktan, paylaşmaktan büyük kıvanç
duyuyorum. Bu, hem ülkemizde her vatan-
daşımıza, dünyada da her insana ders ola-
cak nitelikte bir tutumdur, ibadettir,
anlayıştır. Cemevlerine karşı yaptığımız
hizmetler, kamu kurumu olarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir, so-
rumluluğudur. Asla bir lütuf da değildir”
ifadelerini kuılandı. İstanbul’un hak ettiği
değere ulaşması için çalıştıklarını belirten
İmamoğlu şunları ekledi: “Az önce dedele-
rimizin ettiği güzel dualar bize güç veriyor.
Sizlerin güzel bakışları, sizlerin bize yolla-
dığı dualar, bizi koruyan o güzel bakışları-
nız bizlere güç veriyor. Bu şehirde her
güzel çocuğumuza güzel bir gelecek, her
gencimize umutla yaşayacakları bir ortam,
bu şehrin her kadınına güzel, saygın, hu-
zurlu bir ortam, her aileye huzurlu bir yuva
sahibi olmaları noktasında sizlere en layık
bir şekilde görevimizi yapmaya devam ede-
ceğiz.”
Zalimlere karşı birlikte olalım

Birlik ve beraberlik içerisinde olma temen-
nisinde bulunan Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, “Tarihte
zalimler olmuştur, zulümler yapılmıştır.
Hz. Hüseyin gibi insanlar çıkıp bu insanlı-
ğın zulmüne son vermiştir. Allah, insanlığı
Hz. Hüseyin’in yolundan ayırmasın. Allah
bize zulümlere ve zalimlere karşı birlikte
olmayı nasip etsin. Oruçlarınız kabul
olsun” diye konuştu.

CNR Holding’e bağlı Pozitif Fuarcılık Anonim Şirketi, onlarca katılımcı yayınevini dolandırmış ve ortada bırakmıştı.
Toplumsal Yayınevi'nin de aralarında bulunduğu mağdur kurumlar haklarını aramak için birçok kez girişimlerde 
bulunsa da bir sonuç alamamış, sorun olduğu gibi devam etmişti. Dün gönderilen haciz işlemini görüşmek için CNR
Holding'in İstanbul'daki merkezine giden Toplumsal yetkilileri mesai saatlerinde CNR binasını kapı duvar halde buldu

İki baskan cemevinde
Beykoz Üniversitesi
memnun etti

Bağımsız üniversite araştırma kuruluşu Üniversite
Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAR) hazırladığı,
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın
(TÜMA) 2021 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya
Türkiye’deki 125 devlet ve 73 vakıf üniversitesi olmak
üzere toplamda 198 üniversite katıldı ve 42 bin 353 öğ-
renciden veri toplandı. Son dört yıldır bu araştırmaya
katılan Beykoz Üniversitesi’nin her geçen yıl memnuni-
yet oranını daha da yukarılara taşıdığı görüldü. Beykoz
Üniversitesi ‘Vakıf Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sı-
ralaması’nda bu yıl 73 vakıf üniversitesi arasında 12’nci
sıraya yükselerek B notunu aldı. Araştırma sonuçlarına
göre, öğrencilerin zorlu bir süreç olan pandemi süre-
cinde verilen eğitimden memnun kaldıkları görüldü.
Geçen yılki yapılan araştırmada ‘Üniversitelerin Genel
Memnuniyet Sıralaması’nda 32’inci sırada olup C notu
alan Beykoz Üniversitesi, 2021’de ise aynı sıralamada
198 üniversite arasında 20’nci sırada yer aldı ve B no-
tunu alarak derecesini yukarılara taşımaya devam etti.

ALİ AVCU

ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ile birlikte Esenyurt’taki Erenler Cemevi’nde yurttaşların Muharrem lokmasına ortak oldu

Çöpler
yeraltına
gidecek
Beylikdüzü Belediyesi, daha
temiz ve modern bir Beylikdüzü
için ‘Yeraltı çöp konteyneri’
uygulamasını yaygınlaştırıyor
KENT genelinde bulunan cadde ve sokaklarda görüntü
kirliliği oluşturan, hijyenik olmayan çöp yığınlarının
oluşmasını önlemek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çöp
konteynerleri yer altına alınmaya başlandı. Yeraltı çöp
konteyner sistemiyle görüntü kirliliğinin önüne geçecek-
lerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Beylikdüzü’nde başlattığımız modern yeraltı çöp
konteynerleriyle, çöp ve atıkları yer altında izole ederek,
kötü koku ve hastalık riski gibi istenmeyen sonuçların
önüne geçiyoruz. Komşularımızın ihtiyaçları göz önüne
alarak uygulamaya devam edeceğimiz modern yer altı
çöp konteyner projemiz, sağladığı hijyenin yanında,
uzun kullanım ömrü sayesinde kentimize kazandırılmış
önemli bir uygulama olacak. Çevre dostu, sade ve este-
tik yapısıyla birlikte Beylikdüzü’ne uygun bir yapı oluş-
turarak görüntü kirliliğini de önleyeceğiz.” ifadelerini
kullandı.

15 yıl ömrü var

İlçede nüfusunun yoğun olduğu ana bulvar ve cadde-
lerde şu ana kadar 16 adet 5m3’lük yeraltı çöp kontey-
neri kurulumu gerçekleştirilirken yılsonuna kadar ise
toplamda 64 adet konteynerin montajı tamamlanacak.
Hijyenik yeraltı konteynerleri halk sağlığını korumaya
katkı sağlayarak meydanlar, bulvarlar, caddeler ve so-
kakların estetiğine uygun olarak yapılmaya devam ede-
cek. Betondan yapılmış hazne ile beton haznenin içine
giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sis-
temi, çevre ile uyumlu olması sayesinde her türlü katı
atıkların toplanmasını mümkün kılıyor. Yüksek hacme
sahip olan konteynerler, kullanım kolaylığı ve atık top-
lama sıklığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca 15 yıla kadar kulla-
nım ömrüne sahip olan yeraltı çöp konteynerleri, özel
tamburlu atık bacası sayesinde geri dönüşüme uygun
değerli atıkların konteynerin içinden alınmasını engelle-
yerek geri dönüşüme katkı sağlıyo

Tekirdağ gururlandı
Ülkemizin güney bölgelerinde yaşa-
nan yangın felaketi ve Batı Karadeniz
bölgesinde yaşanan sel felaketi sebe-
biyle bölgeye personel, ekipman ve
hayvanlar için yem desteğinde bulu-
nan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
görevlerini başarıyla tamamlayarak
kente dönen ekipler için karşılama tö-
reni düzenledi. Ülkece tek yürek ol-
duğumuz afetlere destek olmak
amacıyla bölgeye giden Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye, Park ve
Bahçeler, Sağlık İşleri ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı ekipleri,
Batı Karadeniz Bölgesi’nde destekle-
rini sürdüren çalışanlar dışında kente
dönüş yaptı. Batı Karadeniz Böl-
gesi’ne destek veren ekipler de son
çalışmalarını tamamlayıp gün içeri-
sinde Tekirdağ’a dönüş yoluna geçe-
ceklerdir. Afet bölgelerinde
kendilerine verilen her türlü görevi
başarıyla yerine getirerek kente

dönen ekipleri karşılayan Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, “Ülkemizin güney bölgele-
rinde yaşanan yangın felaketi ve Batı
Karadeniz bölgesinde yaşanan sel fe-
laketi sebebiyle ülke olarak tek yürek
olduğumuz bugünlerde afet bölgele-
rimize destek olmak ve yaralarımızı
birlikte sarmak amacıyla saat mef-
humu gözetmeksizin göreve koşan
özverili personelimiz, Batı Karadeniz
bölgesinde desteklerini sürdüren eki-
bimiz dışında sağ salim yuvalarına
dönmüştür. Batı Karadeniz bölgesine
destek veren ekiplerimiz de son çalış-
malarını tamamlayıp gün içerisinde
şehrimize dönüş yoluna geçecekler-
dir. İtfaiye, Park ve Bahçeler, Sağlık
İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz afet
bölgelerinde kendilerine verilen her
türlü görevi yerine getirerek bizleri
gururlandırmıştır. Tekirdağ Büyükşe-

hir Belediyesi’ne bağlı şirketimiz Bir-
lik Yem AŞ tarafından da ihtiyaç du-
yulan afet bölgelerine yem desteğinde
bulunarak çiftçilerimize ve besicileri-
mize destek olduk. Afet bölgelerinde
görevlerini en iyi şekilde yaparak Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyemizi ve
büyük ailemiz Tekirdağ halkını en iyi
şekilde temsil eden çalışma arkadaş-
larımı gönülden tebrik ediyor, kendi-
leriyle gurur duyuyorum.” dedi.
İRFAN DEMİR

CNR Holding'in İstanbul Yeşilköy'deki merkezine giden Toplumsal yetkilileri, büyük bir yerleşkede bulunan holdingi kapı
duvar buldu. Mesai saatleri içinde gidilen holding binasında herhangi bir çalışanın bulunmadığı fark edilirken 

telefonla yapılan aramalara da yanıt veren olmadı. Holding binası önünde uzun süre kimseye ulaşılamadı.



6 18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK

Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBAYIL:16 SA YI: 5070

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Asker AVŞAR

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26 Tel:+90 0212 871 36 06

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE

Müge Cesur öZMEN  

Dağıtım: Turkuvaz
Şenol YENE - Salih DOĞAN -
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Temel gıda ürünlerinin en başında yer alan
süt, peynir, yoğurt bugün Türk tarımının ge-
tirildiği noktada vatandaş için lüks oldu.

Marketlerde 1 litre tam yağlı taze sütün market fiyatı 9
lirayı aşmış durumda. Ezine peynirinin kg fiyatı 70 ila
90 TL'leri buluyor. Zamlar piyasadaki sahtekarların ek-
meğine yağ sürüyor. Ege Üniversitesi Süt Teknolojisi
Bölüm Başkanı Prof. Harun Raşit Uysal, “Asgari ücre-
tin açlık sınırının altında olduğu bugün bir asgari ücretli
70 TL'ye peynir, 9 TL'ye süt alabilir mi? Bu imkansızlık
sahte ürünler için büyük bir piyasa yaratıyor. Piyasada
içinde bir damla süt olmayan, kazein maddesinden
üretilen peynirler satılıyor” dedi. Kazein maddesi su ve
margarinle birleştirilip içinde hiç süt olmayan ama pey-
nir tadında ürün üretiliyor.

Erzincan peyniri diye

Sözcü’ye konuşan Üretici Cemal Torun, sahte üretimin
arttığını belirterek “29 TL'ye Erzincan peyniri diyerek,
Siverek peyniri diyerek satıyorlar, bu ürün yerinde 50
TL, böyle bir fiyat olabilir mi?” dedi. Torun bazı üretici-
lerin “tereyağı görüntüsünde” ama yüzde 70'i margarin
yağları ucuz fiyata satışa sunduğunu anlattı. Tüketici
Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da  “Pi-
yasada denetim yok, düzenleme yok. Serbest piyasa
ekonomisi, serbest soygun düzeni haline geldi” ifade-
sini kullandı.

Sahtekarlık artıyor

Vatandaş artan fiyatlar nedeniyle uygun fiyatlı ürün pe-
şine düşerken sahtekarların ağına takılması çok kolay
oluyor. Prof. Uysal, tarihi geçmiş peynirleri toplayıp, ka-
lıplara döküp satanlar olduğunu belirterek, “Sahtekar-
lıkta ciddi artış var” dedi. Markalı üreticiler için de bir
sıkıntı yaratan bu sahte ancak ‘erişilebilir' ürünler, süt
üreticilerinin ayakta kalmasını da imkansız hale getiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Bakanlık olarak selden etkilenen böl-
gelere gönderdikleri toplam desteğin 30 mil-

yon lira olduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 mil-
yon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20
milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini belirterek,
"Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere
gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu." bil-
gisini verdi. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir

bütün olduğunu vurgu-
layan Yanık, "Maddi
olarak vatandaşlarımı-
zın yanında olmanın
yanı sıra psikososyal
destek ekiplerimiz de
292 personelle bölgede
vatandaşlarımızın sı-
kıntılarına çözüm üret-
meye devam ediyor."
ifadesini kullandı.

17 Ağustos’un yıl dönümünde,
beklenen büyük İstanbul dep-
reminin yaratacağı sosyal ve

ekonomik zararlara dikkat çekmek ama-
cıyla iş dünyası ortak bir rapor hazırladı.
TÜSİAD, TÜRKONFED ve SEDE-
FED’in iş birliğinde yapılan çalıştaylar
sonucu açıklanan ‘İstanbul Depremi Se-
naryosu İş Dünyası Hazırlık Rapo-
ru’nda, ildeki ticari alanların, sanayi,
üretim ve konaklama tesislerinin yüzde
60'ının, kültür kurumları ile sağlık ve spor
tesislerinin ise yüzde 50'ye yakınının dep-

rem riski yüksek alanlarda bulunduğuna
dikkat çekildi. Raporda, olası bir dep-
remde tahmini ekonomik zararın 25 ila
300 milyar Amerikan Doları arasında de-
ğişiklik göstereceği belirtildi.İstanbul’un
ayrıca, Türkiye’nin milli gelirinin üçte bi-
rini, ulusal sanayi üretiminin yüzde
40'ını, vergi gelirlerinin yüzde 46'sını ve
ihracatın yarısını oluşturduğu için ‘eko-
nominin kalbi’ olduğuna vurgu yapıldı.

2 milyon insana barınma 

Ancak olası bir depremde oluşacak eko-

nomik zarar, yaşanacak can kayıplarının
gölgesinde kalacak. 17 Ağustos
1999’daki Gölcük Depremi’nden sonraki
30 yıl içinde İstanbul’da büyük bir dep-
rem beklendiği halde, çürük binalarda
yaşayan insanların can güvenliğini sağla-
yacak yeterli önlemler hâlâ alınmadı.Söz
konusu raporda da mevcut binaların
yüzde 2'sinin yıkılması ve yüzde 17'sinin
orta ila ağır hasar görmesi senaryosu
üzerinden yapılan değerlendirmede, 7
bin 500 kişinin ağır, 12 ila 15 bin kişinin
de hafif yaralanacağı, yaklaşık 40 bin ki-

şinin hastanede tedavi görecekleri belirti-
liyor Bu senaryoya göre, yaklaşık 2 mil-
yon insan için acil barınma ihtiyacı
doğacak. Ancak bunlar raporda da belir-
tildiği gibi en iyimser tahminler. Beklenen
yıkımın insan etkisinin çok daha büyük
olduğu ifade ediliyor. ‘İstanbul depre-
mine karşı hazırlık çalışmalarının, strate-
jik ve yasal bir çerçeve içinde
gerçekleştirildiğinin belirtildiği raporda,
özel sektörün, sivil toplumun bir parçası
olarak, kamu sektörü için bir destek rolü
üstlenebileceği kaydedildi.

Zamlar ‘sütsüz peynir’
dönemi başlattı

Kredi kartı harcaması arttı

Sütün litresi 9, peynirin kilosu 80 liraya
dayandı. Asgari ücretli ucuz ürün peşine
düşünce, kazein maddesini suyla peynire
dönüştürenler tarihi geçmiş ürünleri
paketleyenler piyasada cirit atmaya başladı

OGRENCILER
KIRALAMIYOR
DEPOLUYOR

MERKEZBankası verilerini in-
celeyen kredi karşılaştırma
platformu Hesapkurdu.com,

Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesinden
sonra kartlı harcamaların 25 Haziran-2
Temmuz haftasında bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 35,4
milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu tablo-
nun ardında ise artan kredi kartı başvuru-
ları olduğuna işaret edildi. İncelenen
verilere göre; 2021’in ilk altı ayında yapı-
lan kredi kartı başvuruları 2020’ye göre
yüzde 100 arttı. Başvuru oranları bir ön-
ceki yılla kıyaslandığında en çok artış
yüzde 251 ile Ocak ve yüzde 190 ile
Şubat aylarında görüldü. Kısıtlamaların
kaldırıldığı haziran ayında ise bu oran
yüzde 64,62 olarak kayıtlara geçti.

Pandemi öncesine dönüldü
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan
Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün
Müdürü Alper Lenger, "Neredeyse tüm
kış boyunca durma noktasına gelen sos-
yal hayat, yaz başında kısıtlamaların kalk-
masıyla bir anda pandemi öncesi
dönemdeki halini aldı. Özellikle tatil plan-
larının ve düğün hazırlıklarının hızlan-
ması, temmuz ayında da kart
başvurularının artmasına ve harcamala-
rın konaklama, uçuş, seyahat, yeme-içme
ve kuyum sektörlerinde yoğunlaşmasına
neden oldu.Konaklama için yapılan har-
camalar bir önceki yılın aynı dönemine
göre neredeyse iki kat artarken, bu oran
havayollarında yüzde 175’e, seyahat
acentelerinde yüzde 85’e, yeme-içmede 

yüzde 80’e ve kuyumda yüzde 65’e yakın
seyretti. Ancak son dönemde yeniden ar-
tışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu
tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları
göreceğimizin sinyallerini veriyor" dedi.

Sayılarda artış yaşanıyor

Şirket, internetten yapılan kartlı ödeme iş-
lemlerini de inceledi. Buna göre 2021’in
ilk 6 ayında yurt içi ve yurt dışı harcama-
lar için internetten toplam 672 milyon
551 bin 253 kartlı ödeme işlemi yapıldı.
Bu rakamın 2020’nin aynı döneminde
412 milyon 246 bin 986 adet olması ise
dikkat çekti. Benzer bir tablo, işlem tutar-
larında da görüldü. İlk 6 ayda 2020’de
106 milyon lira bandında olan işlem tu-
tarı, 2021’de 186 milyon lirayı aştı.

TÜSİAD, TÜRKONFED ve SEDEFED'in iş birliğinde hazırlanan rapor, İstanbul'-
daki sanayi ve üretim alanlarının yüzde 60'nın deprem bölgesinde olduğunu,
ekonomik zararın 25 ila 300 milyar doları bulabileceğini ortaya koydu

Pandemide hayatımıza
giren uzaktan eğitim, 
beraberinde pek çok

sektörü de etkiledi. Şehir
dışında eğitim gören

üniversite öğrencileri, 
ev kirası vermek yerine

eşya depolarına yöneldi.
Depo Palas CEO’su Ulaş

Gümüşoğlu, “Öğrenciler-
den gelen depolama ta-

lebi yüzde 72 arttı” dedi

S algın nedeniyle yükseköğrenimini
uzaktan sürdürmek zorunda
kalan üniversite öğrencileri, ev ki-

rasından kurtulmak için çareyi eşya de-
polarında buldu. Okula döneceği güne
kadar eşyalarını depolarda muhafaza et-
meyi tercih eden öğrenciler, depolama
sektöründe de ciddi bir talep artışı baş-
lattı. Lojistik ve depolama alanında 40
yıldır hizmet veren Depo Palas CEO’su
Ulaş Gümüşoğlu, “Pandemi sürecinde
eşya depolarına olan talep yaklaşık
yüzde 114 artış gösterdi. Okullarına yeni-
den kavuşuncaya kadar eşyalarını depo-
lara kilitleyen öğrenciler ise bu artıştaki
en büyük pay sahibi oldu. Öğrencilerden
gelen depolama talebi yüzde 72 arttı”

açıklamalarında bulundu.

Ev kirası yerine depo kirası

Bugüne kadar çoğunlukla tayin ve yurt
dışına gidiş gibi nedenlerden dolayı ev
veya ofis eşyalarının saklanması için
depo talep edildiğini söyleyen Ulaş Gü-
müşoğlu, “Bu yıl çok nadir görülen bir
tabloyla karşılaştık ve üniversite öğrenci-
leri müşterimiz oldu. Üniversite öğrenci-
leri eşyalarını daha ekonomik olsun diye
çoğunlukla mezatlardan temin edip,
okulu bitirip mezun olurken de bu eşya-
ları satarak memleketlerine dönerdi.
Ancak bu yıl durum çok farklıydı. Özel-
likle kira fiyatlarının her geçen gün tır-
mandığı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi

büyükşehirlerde depolar, eğitimine uzak-
tan devam eden öğrencilerin kurtarıcısı
oldu. En düşük kiranın aylık bin 500 TL
olduğu düşünülürse, öğrenciler bunu
ödemek yerine 250-300 TL depo kirası
ödemeyi tercih etti” diye konuştu. 

Depo seçimine dikkat

Ulaş Gümüşoğlu, bu hizmeti almak iste-
yenlere de mağdur olmamaları için öneri-
lerde bulundu: “Eşyaları teslim etmeden
önce eksiksiz bir sözleşme yapmak, kira-
lama hizmeti boyunca bu sözleşmeyi sak-
lamak ve sigortalı bir hizmet alındığından
emin olmak çok önemli. Aynı zamanda ki-
ralanacak deponun fiziki koşullarını ye-
rinde görmek ve nem, ortam ısısı, kamera

sistemi, yeterli alan, temizlik gibi ayrıntı-
lara mutlaka bakmak gerek. Depo Palas
olarak bizler, talep sahipleriyle iletişime
geçtikten sonra uzmanlarımızın eşyaları
görerek bir ekspertiz raporu hazırlamasını
ve teklif oluşturmasını istiyoruz. Ardından
taşıma günü belirliyor ve eşyaların paket-
lenmesinden araca yüklenerek kilitli depo-
lara taşınmasına kadar tüm süreci uzman
bir personelle yürütüyoruz. Türkiye’de bir
ilke imza attığımız depo oda sistemi ile de
her hacimdeki ev eşyası depolama ihtiyaç-
ları için uygun mimaride odalarla hizmet
veriyoruz. Aynı hacme sahip kiralık kon-
teynerlerden yükseklik bakımından ayrışan
bu odalarla daha fazla eşya depolanma-
sına olanak tanıyoruz.” 

2021’in ilk 6 ayında yapılan kredi kartı başvuruları önceki yıla göre yüzde 100 artarken, kısıtlamaların esnetildiği 25 Haziran-2 Temmuz haftasında
ise kartlı harcamalar yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştı. Ödemeler, en çok konaklama tesisi, havayolu ve seyahat acentelerine yapıldı

Deprem senaryosu: 
300 milyar dolar zarar 

Okula döneceği
güne kadar eşyala-
rını depolarda mu-
hafaza etmeyi tercih
eden öğrenciler, de-
polama sektöründe
de ciddi bir talep 
artışı başlattı. 

Sel bölgesine yardım



D emokrasi ve Atılım
(DEVA) Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan,

partisinin genel merkezinde yap-
tığı basın toplantısında hazırla-
dıkları ‘Afet Eylem Planı’nı
açıkladı. Toplantıda Babacan’ın
yanı sıra partinin Yerel Yönetim-
ler ve Şehircilik Başkanı Candan
Karlıtekin ile Doğa Hakları ve
Çevre Politikaları Başkanı Evrim
Rızvanoğlu konuştu.  DEVA Par-
tisi’nin Afet Eylem Planı 54 mad-
deden oluşuyor. Planda, seçim
sonrasında kurulacak hükûmetin
ilk 90 ve 360 gününde hangi
adımların atılacağı anlatılıyor.
Yangın ve sel bölgelerine yaptığı
ziyaretlerinin ardından “Türkiye
kötü yönetim sebebiyle maalesef
kapasitesini yitiren bir devlete dö-
nüşüyor” diyen Babacan, partisi-
nin ‘Afet Eylem Planı’nı şöyle
anlattı:

İstanbul depremi
kaldıramaz

“Bugün 17 Ağustos. 22 yıldır İs-
tanbul başta olmak üzere bir son-
raki büyük depreme hazırlığın
son derece zayıf olduğunu görü-
yoruz. Son haftalarda yaşadığı-
mız yangın ve sel afetleri şunu
çok açık gösterdi ki Allah koru-
sun, olası bir İstanbul depre-
minde şu anki yönetim zihniyeti

bunun altından kalkamaz. Ülkeyi
yöneten ortaklığın böylesi olası
bir felaketin altından kalkması
mümkün değil. Bilim insanlarının
senelerdir uyardığı İstanbul dep-
remi için Afet Eylem Planı’mızda
özel bir proje hazırladık. Projemi-
zin adı ‘Hayat İstanbul’. Projenin
amacı İstanbul’da kentsel yenilen-
meyi deprem ve sel gibi afet risk-
lerini bertaraf etmek üzere
uygulamak. Uygun şehir plan-
lama, mühendislik ve finans orta-
mını İstanbul’a sağlayacağız.
Kentsel yenilenme faaliyetlerinde
şeffaflık, hesap verebilirlik, taraf-
sızlık, bilimsellik, verimlilik ve çev-
reye uyum ilkelerini baz alacağız.
Bu konuda afet tehlikesi, nüfus ve
finansal gereksinim ölçülerini
esas alınacak. Güvenli konutta
yaşama hakkını temel insan hakkı
olarak görüyoruz.”

Engelleri kaldıracağız

“Afet Eylem Planımız ile afet böl-
gesindeki vatandaşlarımızın hak-
larını koruma altına alacak yeni
bir perspektif ortaya koyacağız.
‘Hak sahipliği’nin tanımını yeni-
den yapacağız. Yıkılan veya ağır
hasar gören binada mülkiyet
hakkı afetzede vatandaşımızın ol-
mayabiliyor. Veya tüzel kişiliğe
sahip olduğu için hak sahibi
kabul edilmeyebiliyor. Bu tanım-
ları bir engel olmaktan çıkartaca-
ğız. Afetzedelerin illa mal sahibi

olmaları anlayışını değiştirmemiz
gerekiyor. Konut veya işyeri edi-
nebilmeleri için alternatif çözüm-
ler geliştireceğiz.”

Belediyelere ‘risk haritası’
zorunluluğu

“Merkezî yönetimin afet yöneti-
miyle ilgili yetkilerinin mutlaka ye-
rinden yönetime önem veren bir
yaklaşımla gözden geçirilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Tüm yükü
AFAD’a ve valiliklere bırakmaya-
cağız. Sorumluluğu ve yetkiyi
yerel yönetimlerle paylaştıracağız.
Afetin türü, büyüklüğü ve etki ala-
nına göre ‘bölgesel ve yerel’ bazlı
yeni görevlendirmeler yapacağız.
Her kademedeki yönetim birimle-
rinin ve yerel yönetimlerin rolle-
rini yeniden tanımlayacağız.
Belediyelere yerel afet tehlikesi ve
risk haritaları hazırlama sorumlu-
luğu getireceğiz. İmar planlarının,
belediyelerin yapacağı bu çalış-
malarla uyumlu olmasını yasal
zorunluluk haline getireceğiz. De-
nize ulaşma hattının üzerinde
imar planları yaparsanız, geçen
hafta yaşadığımız gibi büyük
acıya sebep olur.”Babacan ayrıca
binaların afete dirençli hale geti-
rilmesiyle ilgili hem mühendislik
hem de finans açısından özendi-
rici teşvikler hazırlayacaklarını ve
DASK’ın kapsamını diğer doğal
afetlere doğru genişleteceklerini
söyledi. 

NERGİZ DEMİRKAYA 
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DEVA Partisi, iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya koyacağı 
54 maddelik Afet Eylem Planı’nı duyurdu. İstanbul’da afet riskini önlemek
için ‘Hayat İstanbul’ projesini uygulayacaklarını söyleyen Babacan,
Türkiye’yi yöneten ortaklığın olası bir İstanbul depreminin altından
kalkamayacağını savundu. Babacan ayrıca afetle mücadelede yerinden
yönetim vurgusu yaptı. ‘Hak sahipliği’ tanımını değiştireceklerini söyledi

HAYAT ISTANBUL
PROJESI GELECEK

İmza atmayacaksın Erdoğan!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Taliban’la görüşebiliriz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Saray iktidarı ne
yapıyor? Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan” dedi

CumhurbaşKanı
ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan, “Taliban’la bazı gö-
rüşmelere varıncaya kadar şu
anda ilgili kurumlarımız çalışı-
yor. Hatta belki ben bile onların
lideri durumunda olacak olanı
kabul etme durumum olabilir”
ifadelerini kullanmıştı.

Neden Taliban’la
konuşuyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sözlerine CHP lideri Kılıçda-
roğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğ-
lu’nun Twitter hesabından
yapılan açıklama şöyle: Avrupa

liderleri “Afganistan Sığınmacı
sorununu Türkiye ile halletmeli-
yiz” demeye başladılar. AB
neden İran'la değil de Türkiye ile
konuşalım diyor? Komşu deği-
liz, neden biz? Siz verin bu so-
runun yanıtını sevgili halkım.
Sizce İran böyle bir Sığınmacı
Anlaşmasına ‘evet' der mi?
Saray İktidarı ne yapıyor? Tali-
ban’la konuşacağım diyor. Afga-
nistan'la aramızda 2.940 km
mesafe var, sığınmacı İran'dan
geliyor, İran yerine neden Tali-
ban'la konuşuyorsun? Bir kez
daha söylüyorum, yeni sığınma-
cılar getirecek hiçbir anlaşmaya
imza atamayacaksın Erdoğan!

HDP kapatma davası 
için ek süre istedi
HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası
kapsamında Anayasa Mahkemesi’nden savunma için ek süre talep etti. HDP’nin
talebinin kabul edilmesi halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkarılacak

anayasa
Mahkemesi,
Yargıtay Cum-

huriyet Başsavcılığı tara-
fından HDP’nin
kapatılması istemiyle ha-
zırlanan ikinci iddiana-
meyi 21 Haziran’da oy
birliği ile kabul etmişti. İd-
dianamede, 451 partili
hakkında siyasi yasak is-
tendi.İddianamenin kabul
edilmesinin ardından 9
Temmuz’da savunma için
HDP'ye iddianame gön-
derildi. 70 ek klasör ve flaş
bellekler içinde iletilen iddianame
kapsamında HDP'ye savunma
yapmak üzere 60 gün süre verildi.
HDP ise 11 Ağustos’ta Anayasa
Mahkemesi’nden 30 gün daha ek
süre istedi. Yüksek Mahkeme'nin
HDP'nin talebine olumlu yanıt
vermesi halinde savunma süresi

60 günden 90 güne çıkacak.

Delil ve savunma 
verebilecek

Parti tarafından ön savunmanın
verilmesinin ardından Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir
Şahin, esas hakkındaki görüşünü
sunacak. Bu görüş de HDP'ye

gönderilecek. Daha sonra
Anayasa Mahkemesince
belirlenecek tarihlerde
Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Şahin sözlü
açıklama, HDP yetkilileri
de sözlü savunma yapa-
cak. Raportör, bütün sü-
recin ardından davaya
ilişkin bilgi, belgeleri top-
layacak ve esas hakkın-
daki raporunu
hazırlayacak. Bu işlemler
sürerken gerek Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı
gerekse davalı HDP, ek

delil veya yazılı ek savunma vere-
bilecek. Raporun, Yüksek Mah-
keme üyelerine dağıtılmasının
ardından Başkan Zühtü Arslan
toplantı için bir gün belirleyecek,
üyeler belirlenen günde bir araya
gelerek kapatma istemini esastan
görüşmeye başlayacak.

Askerimizi o bataklıktan çekin!
Kabil Havalima-
nı'ndaki dehşete düşü-
ren görüntüleri

paylaşan İYİ Parti lideri Meral
Akşener, hükümete sert tepki gös-
terdi. Akşener, "ABD'ye şirinlik pe-
şinde abuk sabuk konuşmayı
bırakın, askerimizi derhal o batak-
lıktan çekin!" dedi. Taliban’ın Af-
ganistan’ı ele geçirmesi
sonrasında halk arasında panik ve
korku büyüyor… Binlerce insan
Kabil Havalimanı’nda uçak bula-

rak kaçmak istiyor. Görüntüleri
sosyal medya hesabından payla-
şan İYİ Parti lideri Meral Akşener,
hükümete seslendi. Türk askerleri-
nin ülkeden çekilmesi gerektiğini
ifade eden Akşener, şu ifadeleri
kullandı;“Çıkmış hâlâ, “Türk as-
keri Afganistan’da kalmalı.” diyor-
lar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı
da askerimiz kalsın? ABD’ye şirin-
lik peşinde abuk sabuk konuşmayı
bırakın, askerimizi derhal o batak-
lıktan çekin!”

Çiftçinin borcunu sileceğiz
Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük araziyi ekerek-biçerek analiz ettiklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, “İktidar olduğumuzda çiftçilerin ürettiğine mukabil borçlarını sileceğiz”
dedi. Dr. Öztek, ayrıca Türkiye’nin dört bir noktasında tarlalarda sahada aktif olarak ekim yaptıklarını dile getirdi

Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Polatlı
ilçesinde 30 dönümlük arazide yapılan
hasadın ardından Bursa’nın Orhaneli il-

çesindeki yaklaşık 7 dönümlük arazinin de hasadı
yapıldı. Bölge halkının katıldığı etkinlikte konuşan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, Türki-
ye’nin dört bir noktasında tarlalarda sahada aktif
olarak ekim yaptıklarını dile getirdi.Polatlı ilçesinde
yapılan hasadın çiftçiye getirdiği kardan bahseden
Öztek, “30 dönümlük bir tarlada buğday ekiminin
ardından hasadını kaldırdık. Yapmış olduğumuz
masrafları çıktığımız da aylık olarak elimize 650 lira

kaldı. Uzaktan masa başından ‘köylümüz niye ek-
miyor’, ‘tarlasını terk edip şehirlere geliyor’ diye sor-
mak kolaydır. Ama sahaya indiğinizde sizin de
yapacak bir şeyinizin kalmadığını görüyorsunuz.
Aylık 650 lirayla çiftçi çoluğunu çocuğunu okula mı
göndersin. Kendi ihtiyaçlarını mı karşılasın. Asgari
ücretin 4’te 1’ine tekabül ediyor. Bu rakamla bir çift-
çinin geçinmesi mümkün değil. Aynı durum maale-
sef burası içinde geçerlidir. Çiftçimiz geçinemiyor.
Çiftçimizden bunu dinleyerek de öğrenebilirdik.
Ama biz yaşayarak görmek istedik. İnsanlar toprağı
ekmek yerine büyükşehirlere giderek çalışmayı tercih
ediyor” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan

Kemal 
Kılıçdaroğlu



“ İnternetin ruhu gövdeden ayıran tekno-
loji” olduğuna inanılıyor. Ten bütün
kadim metafizik öğretilerde can için bir

kafes, bir hapishane olarak algılanıyordu,
bugün ise zihin vecd halleriyle değil teknoloji
marifetiyle bedeni geride bırakıyor ve âlemleri
dolaşıyor. Bir bakış açısına göre, bedenin ben-
likten kopuşu, yüz yüze görüşmelerle kıyas-
landığında iletişim için daha az zaman ve
enerji harcanmasından dolayı insanı özgür-
leştiriyor. İnternet’in kullanımı daha az enerji
sarfiyatı ve daha düşük bir maliyetle mümkün
olan en çok sayıda insanla tanışmayı müm-
kün kılıyor.
Başka bir deyişle bireyler İnter-
net’i esnek bir erişe bilirlik aracı
olarak görüyorlar ve bunun ar-
kasında yatan büyük ölçüde on-
ları özgür kılan anonimlik1
hissidir. Bununla birlikte bu fe-
nomen olumlu bir sosyal ge-
lişme olarak değil, kitlelerin
duygusal çöküşü olarak değer-
lendiriliyor; yani anonimlik,
anomiye dönüşüyor. İnsanların
kendi özel yaşamlarını internette
“gönüllü” olarak paylaşmaya
iten şey, yalnızlık hissi ve keder-
den başka bir şey değildir. Bu
çöküş iki alanın birbirine geçme-
siyle ilgili olabilir: Gizli olan,
bastırılmış ve sessiz özel yaşa-
mın kamusal dünyada görünür
ve sesli hale gelmesiyle birlikte,
bireyin özel ve kamusal perso-
nalarının da belirsizleştiğine
inanılıyor.

Duygu kapitalizmi mi?

Sanal yakınlığı kurmak kolay olduğu gibi onu
sonlandırmak da kolaydır. Bauman’ın söyle-
diği gibi “mesafe temasa engel olamaz ama
temasa geçmek de uzaklığa engel olmaz.” Ni-
teliğin değer kaybı nicelik artışıyla telafi edil-
mek istenir ve işe yaramaz olduğu ölçüde kısa
ömürlü de olan bağlantılarda insan bir “ilişki
kelebeği” olarak bir ilişkiden bir ilişkiye konar.
Ancak yaşantı ve duygu derinlere inmez, kök
salmaz. O yüzden koparılıp atılması da
kolay olur2. 
Romantik ilişki artık, Eva Ilouz’un “soğuk ya-
kınlıklarda” dile getirdiği gibi bir üretim hat-
tında imal edilen ve olabileceğine hızlı etkin ve
ucuz bir biçimde tüketilmesi gereken bir ürün-
dür. Bu da bizi kapitalizmin yeni bir evresiyle
tanıştırır: Duygu kapitalizmi. Duygusal bağla-
rın maliyet-fayda analizine tabi tutulduğu,
pazarda serbestçe alınıp satıldığı, kolayca
elden çıkartılabildiği bir çağ, böyle de 
isimlendirilebilir.
Duyguların denetimsiz ifadelerine isim veren
doğası ve bedensiz iletişimin hayal gücüne
verdiği esinler sayesinde internet, aşkı arayan-
lar için kolay ama bir o kadar da hüzünlü ma-
ceralara dönüşüyor. İnsanlar adeta modern

zaman Leyla’sına dönüşüyorlar. Bazen ara-
manın kendisi bir amaç bir alışkanlık halini
alıyor. Ya ne aradığını bilmiyor ya da buldu-
ğuyla tatmin olmuyor, bir süre sonra aramak
amaca, o da alışkanlığa dönüşüyor ve bu gi-
derek kişinin karakteri haline geliyor3. Dolayı-
sıyla sosyal medya (yaratmanın ötesinde)
yeni karakterler ediniyor. Çünkü sistemin sür-
dürülmesi buna bağlı, o da afyonunu salıyor,
bağımlılığı yaratıyor, oluşan bağımlı yeni ba-
ğımlıları yaratıyor, sistem zincirleme devam
edip gidiyor. 
Bazıları da gerçek hayata çeşitli nedenlerle
(işlerinden, eşlerinden, korkularından, za-
manlarından vs. dolayı) kuramadıkları ilişki-
leri bu sanal dünyada hızla kuruyorlar.
Böylece sosyal medya siteleri sayesinde git-
gide artan sayıda insan çevrim içi romantik
ilişkilere giriyor bu ortamda sürdürüyor. Bu
da böyle toplumsal bir değişimin romantik
ilişkilerini mahremiyetini etkileyip etkilemedi-
ğine dair bir tartışmayı beraberinde getirmiş

durumda. Felsefeci Ben-
Zeev, ilişkinin karşı tarafıyla
internette tanışmak daha
kolay olduğu ve böylece en
uygun partneri seçmek
mümkün olduğu için, in-
ternette daha mahrem
ilişkiler kurmanın daha
olası olduğunu öne sürer.

Kolay yalanlar

Bu açıklamayla çelişen gö-
rüşler de yok değil. Kimileri
interneti kullanarak daha
mahrem ilişkiler kurmanın
mümkün olmadığını ileri
sürer, zira internet kişinin ken-
disi hakkındaki bilgilerin doğ-
ruluğunu garanti etmez.
Özellikle de sanal zorbaların,
cinsel tacizlerin ve pedofilerin
kolay aldanan sosyal medya kulla-
nıcılarının peşinde olduğu bilinen bir
gerçektir ve bu kişiler karşı tarafın
kendilerine güven duyması için dili
nasıl eğip bükeceklerini iyi bilirler. Nette
yalan söylemek pek kolaydır ve hatta

yalan, kolay bir izlenim oluşturma aracıdır.
Üstelik bir düğmeye basmakla yalanın getire-
bileceği bütün maliyet de kurtulursunuz.
Yüz yüze görüşmeden elde edilecek ipuçları-
nın olmadığı, yani romantik ilişkinin internet
üzerinden başladığı durumlarda, kişi karşı ta-
rafı kolaylıkla idealize edebilir. Hani şaka
yollu “aşk bir görme bozukluğudur” denir ya,
imgeleri cilalayan bir “yalan aynası” olarak
internet, bu görme bozukluğunu 
katmerlendirir.
Oysa sosyolog Iliouz bedensel etkileşimin iliş-
kinin mahremiyeti açısından büyük önem ta-
şıdığını ve tüm hisler beden merkezli olduğu
için bunun romantik aşk ilişkileri için özellikle
doğru olduğunu savunur. Kişinin kendi öz-
gürlüğü ancak “ben” ve “öteki”nin bedenleri-
nin fiziksel varlığıyla olabilir, der4. 

FACEBOOK’U ÖZEL KILAN NE?
Bir Durum Tespiti

Türkiye’de 50 milyon Facebook kullanıcısı
var. Facebook’ta
dünya sıralama-
sında 8’inci sırada-
yız. Sadece
Facebook’ta ön sı-
rada değiliz. 12
milyonu aşan kul-
lanıcısıyla Twit-
ter’da da 8’inci ve
22 milyon kulla-
nıcı sayısı ile Ins-
tagram’da ise

4’üncü sıradayız. Sosyal medyayı seviyoruz.
Rakamlar etkileyici.  Diğer yandan Wikipe-
dia’daki madde sayısına baktığımızda başka
bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sosyal medyada
paylaşım yapmayı severken, ansiklopedik
madde yazmayı sevmiyoruz. Wikipedia’da
Türkçe madde sayısı yaklaşık 300 bin. İsveç’in
nüfusu Türkiye’nin sekizde biri kadar… 
Ama Wikipedia’daki madde sayısı 3.8 milyon.
Türkiye’nin 12 katı. Kaldı ki, “özgür ansiklo-
pedi” olarak anılan Wikipedia Türkiye’de
zaman zaman yasaklanıyor. Oysa internetteki
en önemli bilgi kaynaklarından biri 
Wikipedia’dır. 
Türkiye’de internet kullanım oranı yüzde 60.
Bir başka deyişle halkımızın yüzde 40’ı inter-
net kullanmıyor. İsveç ve Finlandiya gibi ülke-
lerde internet kullanım oranı yüzde 90’ın
üzerinde... Fransa, Almanya, İtalya ve İspan-
ya’da yüzde 80’in üzerinde… İnternet kullanı-
mında dünya ortalamasını yakaladık
yakalamasına ama Avrupa ortalamasının
epey gerisindeyiz. İnternet hızında da durum
yaklaşık olarak böyle… Ancak dünya ortala-
masını aşabiliyoruz.  Fiber altyapıda Türkiye
çok geri ve Türkiye’de sabit geniş bant değer-
leri OECD ortalamasının yarısında5.  Bu tes-
pitlerden sonra soyal medya ve
Facebook’daki duruma bakalım. 

Facebook’u Özel Kılan Ne?

Sosyal medya siteleri bireye kendi sosyal ağla-
rını sıklaştırma, başkalarıyla bağlantılar
kurma - sürdürme ve kendilerini takdim etme

olanağı sunar. Facebook, insanların kendileri
hakkındaki bilgileri ekleyerek çevrimiçi bir
profil oluşturabildikleri, birbirlerinin sayfala-
rına yorum bırakabilen, video ve fotoğraflarını
paylaşabilen “arkadaşlar” edindikleri sosyal
medya sitelerinden biridir. Bu site eski arka-
daşlarını bulmak, mevcut arkadaşlarla ilişkile-
rini sürdürmek, başkalarıyla yeni ilişkiler
kurmak ve İnternet’te genel ve özel bilgileri
paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.
Facebook bireylerin ve toplumsal grupların
bağlantı içinde olması açısından bir avantaj
sunsa da bazı yazarlar sitenin kişisel ilişkiler
açısından dezavantajlar teşkil ettiğini savu-
nurlar.  Bir çırpıda göze çarpanlara bakıldı-
ğında şunlar görülür: 
1) Facebook sayesinde zayıf bağlara sahip 
arkadaşlıklar kurmak kolaylaşır ve arkadaşla-
rınız için fazla çaba harcamak zorunda 
kalmazsınız. 
2) Ama bunun aynı zamanda sosyal ve 
duygusal gelişimi olumsuz etkilediğine dair
bir görüş de mevcuttur.
3) “Onu Facebook’umdan sildim”, artık bir
insanı hayatımızdan çıkartmamızın yeni ifade
biçimidir. 
4) Birine verdiğiniz “like” yüzünden aile
içinde şiddetli bir tartışma alevlenebilir. Sos-
yal medya sitelerinde etkileşimlerin kaç çifti
büyük bir kavganın hatta boşanmanın eşiğine
getirdiğine psikiyatri uzmanları tanıklık eder. 
5) Facebook insanın hafızasını “silmenin” ya
da onu hayali bir dünyada inanılmaz bir kişi-
sel özgürlükle yenilenmesini mümkün kılar.
6) Benliğin çevrimiçi dünyadaki sunuluşu ile
çevrimdışı dünyadaki varlığı birbirinden fark-
lılaşmaya başladıkça bundan dolayı oluşan
boşluğun moral bozucu ve travmatik etkileri
olabilir. (Bu süreç kişinin deneyimleri sindirip
filtreden geçirmesini sağlamak ve onu başka
değişiklikler yapmaya itmek yerine daha fazla
kopuş ve benlik yitimiyle sonuçlanabilir. Ruh
sağlığı uzmanları tam bir gerçeklik kaybı ve
ruhsal yıkımla sonuçlanan “Facebook” aşkla-
rına pek çok kez tanık olduklarını söyler.)
7) Facebook’u büyük ölçüde izlenim/izlenebi-
lirlik için kullananlar açısından onun tehlikeli
bir araç olabileceği de öne sürülen fikirlerden
birisidir. Kişisel dilek “başkaları tarafından ta-
nınmak” olunca, benliğin narsist amaçlar uğ-
runa takdimi kullanıcının gerçek emeli haline
gelebilir. Kendini minyatür bir şöhrete dönüş-
türmek isteyen kişinin Facebook kullanımı
narsistlikten alınan keyfi ve temelsiz bir ken-
dini beğenmişliği kuvvetlenir.
8) Descartes’ın “Düşünüyorum o halde
varım”ın yerini, giderek  “Görünüyorum, o
halde varım”a dönüşüyor. Bu düstur, nere-
deyse göz odaklı uygarlığımızın yeni düsturu
haline geldi. Bir başkasının bakışını celp etmi-
yorsak o hayatı adeta yaşamamış kabul 
ediyoruz.
9) Aidiyet, güven ve anlam hayatlarımızdan
kovulmuş gibi. Kaybettiğimiz ve bizi insan
kılan her şeyi adeta sanal dünyada arıyoruz.
Halâ önemli ve biricik olduğumuzu kendi
kendimize kanıtlamak için sosyal medyaya bel
bağlıyor ve ne kadar çok arkadaşımız oldu-
ğuna bakıp keyifleniyoruz.
10) Bütün bunlardan sonra soru şu: Sanal
olan, gerçeğin yerini tutabilir mi ya da en
azından ikamesi mümkün mü? Belki cevap
yerine şu soru daha açıklayıcı olabilir: Face-
book arkadaşlarımızın kaçı başımız sıkıştı-
ğında yardımımıza koşabilir? Ağladığımızda
kaçı gözyaşımızı silebilir veya kaçının omzuna
başımızı yaslamakla rahatlayabiliriz?
11) Bu sanal bir âlem. Ve âlem buysa kral
herkes, kral sensin, tabi kraliçe de ama gerçe-
ğin saati vurduğunda, tıpkı masaldaki gibi her
birimiz o kaçmaya çalıştığımız benliklerimize
geri dönüyoruz.
Sonuç itibariyle, yaşadığımız çağın bir gerçeği
ile karşı karşıyayız.  Acaba bu çağın bize sun-
duğu olanaklarla gene onun sunduğu zarar-
ları yok etmek mümkün mü, ya da en aza
indirmek?  Böyle bir mücadele yapılabilir mi
veya nereye kadar yapılabilir? Ya da edilmeli
mi? Aslında sorun sadece net’te olup bitenler
değil. Bu işin sadece bir parçası/bölümü di-
ğerlerine de baktıkça resmin tamamı yavaş
yavaş ortaya çıkacaktır, diye düşünüyorum. 
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işti-
raki KİPTAŞ, Zeytinburnu Veliefendi’de,
kentsel dönüşüm kapsamında, 36 bin met-

rekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan, bin 262
konutluk ve 77 ticari birimden oluşan “Locama-
hal” projesinin temelini 2017’de attı. Aralık
2020’de anahtar teslimi yapılması planlanan,
Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği içinde başla-
tılan proje, planlanan hızda ilerleyemedi. Ekrem
İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi iş-
başına geldiğinde, projeyi, yüzde 66 seviyele-
rinde olması gerekirken, yüzde 44 fiziki
ilerlemeyle devraldı. Yeni İBB yönetimi, inşaatla-
rın fiziki ilerlemesini hızlandırdığı gibi, karşıla-
rına çıkan hukuki, mali ve teknik birçok sorunu
da çözdü. Bugün, proje kapsamında tamamla-
nan 690 konut ve 64 dükkan için hak sahiplerine
anahtar teslimi için düzenlenen tören, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçek-
leştirildi. Törende İmamoğlu’na; CHP İstanbul
milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İYİ Parti İBB
Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİP-
TAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İBB üst yöne-
timi eşlik etti. Bir grup hak sahibi ile
Zeytinburnu mahalle muhtarları da törendeki
yerlerini aldı.

Tüm yapıları dönüştürmek isteriz

Törende ilk konuşmayı yapan Kurt, projenin
geçmişi ve geldiği noktayla ilgili detaylı bilgiler
paylaştı. Kentsel dönüşümün bazı noktalarda
siyasete alet edilmek istendiğine vurgu yapan
Kurt, bu şekilde vatandaşın kafasının karıştırıldı-
ğına dikkat çekti. Kentsel dönüşümün sadece
yerel yönetimler ve kurumlar tarafından tamam-
lanamayacağının altını çizen Kurt, süreçte yaşa-
nan maliyet artışlarının da önlerindeki en büyük
sorunlardan biri olduğunu belirtti. KİPTAŞ’ın
yeni dönüşüm projelerinden örnekler veren
Kurt, “Merkezinde insan olan, çevreye duyarlı,
yaptık, bölgeye değer katacak projeler hayata ge-
çirdik. 17 Ağustos'un yıldönümünde, daha ya-
pılması gereken çok şey olduğunu biliyoruz.
Maalesef İstanbul, halen olası bir depreme hazır
bir kent değil. Bu gerçekle yüzleşmeliyiz ve bu
sürecin üstesinden gelebilmek için vatandaşımızı
kesinlikle sürece paydaş etmeliyiz. Bu kap-
samda, İBB şehircilik grubu şirketleri olarak,
bundan yaklaşık 1,5 ay önce, ‘İstanbul Yenileni-
yor Platformu'nu hayata geçirdik. 1.500’ün üze-
rinde başvuru aldık. 37.500 bağımsız birim, 419
farklı bölgede ve 140 bin insanımızı etkiliyor. Bi-
rinci aşama çalışmalarımızı tamamladık. Vatan-
daşlarımızla birlikte belirleyeceğimiz kriterlerde
anlaşırsak, tüm bu yapıların dönüşümüne tali-
biz ve tüm bu süreci de KİPTAŞ olarak garantör
olarak biz yürüteceğiz” bilgilerini paylaştı.

Depreme karşı ortak akıl gerek

Törenin ikinci konuşmacısı Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Arısoy oldu. “Bugün Zeytinbur-
nu'muz için mutlu bir gün. 2013’ten bu yana
verilen emeklerin karşılığı alınacak” diyen Arı-
soy, deprem sorununu, samimi diyalog içinde ve
ortak akılla çözmenin mümkün olduğunu vur-
guladı. Arısoy, şunları söyledi: “Neden 2013?
Çünkü Zeytinburnu Belediyesi ile KİPTAŞ
Genel Müdürlüğü arasında yetkiyi öngören pro-
tokol, 15 Mart 2013’te imzalanmıştır. Bugün
burada bu güzel, bu mutlu an için vesile olan
eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş'ı rahmetle
yad ediyorum. Yine geçmiş dönem belediye baş-
kanımız Sayın Murat Aydın'a ve önceki dönem
KİPTAŞ Genel Müdürü Sayın İsmet Yıldırım'a
huzurlarınızda bir kez de buradan teşekkür
etmek istiyorum. Ben, Genel Müdür’ümüzün
bu projeyi tamamlaması hususunda gösterdiği
gayrete şahit. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın
desteğiyle ve KİPTAŞ'la birlikte bu projenin ta-
mamlaması için büyük gayret gösterdik. Bu pro-
jenin tamamlanmasında gösterdiği gayretler,

emekler dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye
Başkanımız olmak üzere, KİPTAŞ Genel Mü-
dürümüze de çok teşekkür ediyorum. Hak sa-
hiplerine hayırlı uğurlu olsun. Yenilenen her bir
konut, Zeytinburnu için büyük kazanımdır” ifa-
delerini kullandı.

İmamoğlu'ndan nüfus vurgusu

Anahtar teslimleri öncesinde konuşan İma-
moğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin
22’nci yıldönümünü şahitlik etmiş biri olarak,
yaşanan can ve mal kayıplarının tüm ülkeyi de-
rinden sarstığını kaydetti. Dönemin kaosunun,
çaresizliğinin dün gibi aklında olduğunu vurgu-
layan İmamoğlu, depremin, Türkiye’nin ve İs-
tanbul’un en önemli gerçeği olduğunun altını
çizdi. İstanbul’un, 1999 depremi sırasında, yak-
laşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip olduğuna
dikkat çeken İmamoğlu, “Bugün yaşayanlarıyla,
ne yazık ki büyük göç almış ve mültecilerle bera-
ber yoğunlaşan nüfusuyla neredeyse 20 milyona
yakın insanı kapsıyor İstanbul. Dolayısıyla İs-
tanbul, bugün sorunu çok daha derin hissetmeli
çok daha yüksek seviyede endişe duymalı, ‘Ne-
redeyiz’ diye. Sürecin bir fotoğrafını çekip, ona
göre planlamalarını yapmak zorundayız hep
birlikte” dedi. 22 yıldan bu yana deprem olma-
masını “şans” diye niteleyen İmamoğlu, bu du-
rumun yaşadığımız dönemde ve ileride olumlu
anlamda değerlendirilmesi gerektiği uyarısında
bulundu. 

İstanbul endişe veriyor

İstanbul’un deprem envanterinin mutluluk verici
değil, endişe verici düzeyde olduğuna dikkat
çeken İmamoğlu, “1,5 yıldır yaptığımız bina tes-
pit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla
şunu görüyoruz: İstanbul'da her 3 binadan 1’i
ne yazık ki depreme dayanıksız” bilgisini pay-
laştı. Deprem meselesinin İstanbul'un ve Türki-
ye'nin birinci sorunu haline gelmesini
istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu kap-
samda, devletin tüm kurumlarının, ilgili özel
sektör paydaşlarıyla eşgüdümlü ve seferberlik
ruhuyla harekete geçmesinin elzem olduğunu

vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla dep-
rem özelinde uyumlu bir çalışma içinde oldukla-
rını dile getiren İmamoğlu, “Hep beraber ayağa
kaldırmalıyız bu meseleyi” dedi. Vatandaşın ve
paydaş kurumların sorunla yüzleşerek hareket
etmelerinin önemine dikkat çeken İmamoğlu,
“Vatandaşımız, depremle mücadeleyi, çürük bi-
nada oturmak mı, oturmamak mı kısmından zi-
yade işin maddi tarafını önceliyorsa, vatandaşla
bu süreci eğer halleşip, şeffaf bir biçimde çöze-
mediysek, hala problemimiz var demektir” uya-
rısında bulundu. 

Afetin faturasını insanlar büyütüyor

Akdeniz’de yaşanan yangın, Karadeniz’de mey-
dana gelen sel felaketlerini hatırlatan İmamoğlu,
“2 günlük ziyaretimizde de ne acıdır ki gördük,
yaşadık. Ne acıdır ki; aslında afetin faturasını
büyüten yine insanlar. Yaptığı yanlışlar, yaptığı
yapılaşma yanlışları, aldığı yanlış kararlar. 

Burada da tek nokta şu: Akıldan ve bilimden
uzaklaşırsanız, popülist bir dünyaya dönük ya
da birilerine yaranmaya dönük bazı yöneticilerin
aldığı kararlar ne yazık ki büyük bedellere bizi
yüzleştiriyor ve karşı karşıya getiriyor” diye ko-
nuştu. Doğduğu topraklar olan Trabzon Akçaa-
bat’ta, 1989 yılında benzer bir sel felaketinin
yaşandığını ve 100’ün üzerinde insanın yaşa-
mını yitirdiğini aktaran İmamoğlu, “Dere yata-
ğında neyi var, neyi yoksa alıp denize
götürmüştü. Aradan 30 sene geçti. Selin denize
alıp götürdüğü yapıların en az 4-5 katı şu an o
dere boyunda var. Bu kadar net. Yani biz, ders
çıkarmıyor, ders almıyoruz. Kolay unutuyoruz.
Bunları unutmamalıyız. Tedbirlerini alan insan-
lar, yöneticiler olmak zorunluluğumuz vardır.
Bunun partisi yok. O insanların acılarını gördü-
ğümüzde hangi partiden ölmüş, hangi partiden
insan denize gitmiş diye düşünen mi var Allah
aşkına? Yok. Onun için burada akıl birliğine ihti-
yacımız var” ifadelerini kullandı. 

BARIŞ KIŞ
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17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin 22’nci yıldönümünde
düzenlenen törende konuşan İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu, o
dönemde 10 milyonluk bir nüfusa

sahip İstanbul’un, şu anda 
mültecilerle beraber 20 milyona

yakın insana ev sahipliği yaptığına
dikkat çekti. İstanbul’un, deprem

sorununu çok daha derin 
hissetmesi gerektiğini 

vurgulayan İmamoğlu, 
“Sürecin bir fotoğrafını 

çekip, ona göre planlamalarını 
yapmak zorundayız 

hep birlikte” dedi Bu hızla gidersek
80 yıl gerek
22 YıldA çok güzel işlerin de yapıldığının
altını çizen İmamoğlu, “Ama o hızla gider-
sek bize gereken seksen senedir. Sorunları
hissedip hep beraber el ele, kol kola vere-
rek çözüm bulduğumuz süreçleri, ortak
akılla yönettiğimiz, akıldan ve bilimden
uzaklaşmadığımız, tek başına kişinin birey-
lerin değil, ortak akılla süreçleri yönettiği-
miz bir sürecin Türkiye'mizin ve
İstanbul'umuzun her ortamında hakim ol-
masını diliyorum. Siyasetin değil, ortak
aklın ve bilimin izinde yürümemizin daha
doğru olacağını düşünüyorum. Bu noktada,
tüm paydaşların aynı duyguları paylaşma-
sını ve başarılı olmamızı diliyorum hem İs-
tanbul’umuzun hem ülkemizin ve
milletimizin huzuru ve bekası için” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından İmamoğlu,
CHP İstanbul milletvekili Kılınç ve Arısoy,
hak sahibi 3 çifte sembolik olarak anahtar-
larını sundu. İmamoğlu ve beraberindeki
heyet, törenin ardından örnek bir daireyi
gezdi.  Projede; 20 Blokta 1.262 konut 71
dükkân, ticari blokta ise 6 adet dükkan
olmak üzere toplam 77 ticari birim bulunu-
yor. Tüm arazide 3 bodrum katlı 1.581 adet
araçlık kapalı otopark, 650 metre uzunlu-
ğunda bir parkur ve kapalı havuz, fitness
salonu, sauna, hamam ve buhar odasının
da bulunduğu bir sosyal tesis yer alıyor.

DEPREME KARsI
PLANLAMA sART

Vatandaş riskli
binalarda yaşıyor
Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır riskli
olduğu için mühürlenen Sultangazi'deki 2 bina ile Kadıköy'deki 40 yıllık riskli binada
vatandaşların yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Ağır riskli binalarda oturan kiracılar
uygun fiyatlı oldukları için evlerde oturduklarını belirtirken, daire sahipleri de kiraların çok
yüksek olduğu için binada oturmaya devam ettiklerini söyledi

Silivri'De 26 Eylül 2019'da ger-
çekleşen 5.8 büyüklüğündeki dep-
remin ardından İstanbul’da bazı

binalar hasar görmüştü. Deprem sonrası
ağır riskli olduğu tespit edilen Sultanga-
zi'deki 2 bina mühürlenerek boşaltılmıştı.
Aradan geçen süre içinde Sultangazi'deki 2
bina yıkılmayınca, daire sahiplerinin de mü-
hürleri kırarak, ağır riskli binalarda yaşa-
maya devam ettiği ortaya çıktı. Kolon ve
kirişlerdeki derin çatlakların bulunduğu bi-
nalarda tüm dairelerin de dolu olması dikkat
çekti. Öte yandan Kadıköy'de 40 yıllık olan
binada riskli olmasına rağmen vatandaşların
oturduğu görüldü. Sultangazi’de ağır riskli
binada oturan kiracı Emine Dokuz, "Hasarlı
binaya taşınalı 9 ay oldu. Evde iki kızımla
yaşıyorum ve tek ben çalışıyorum. Bina için
güçlendirme yapılacağı söylendi. Şimdi
başka eve gitmek istesem, buraya bir sürü
para verdim. Başka yere gidemem. Deprem-
den korksak da her gün dua etmekten başka
bir çaremiz yok. Bu ev uygun fiyatlı olduğu
için oturmaya devam ediyoruz. Zaten bu eve
taşındıktan sonra binanın hasarlı olduğunu
öğrendik. Bir daha da çıkamadık" dedi. 

Bina hasarlı ama dolu

Yine aynı binada yaşayan ev sahibi Yüksel
Ekinci, "Bina da güçlendirme yapılacaktı,
ancak 7 aydır
haber gelmedi.
Depremden kork-
sak da yapacak
bir şey yok. Otur-
maya devam edi-
yoruz. Ev
arıyoruz ancak ki-
ralık ev bulamıyo-
ruz. Kiralar ateş
pahası. Şu an bu
bina hasarlı olma-
sına rağmen komple
dolu, neredeyse boş
daire yok" diye konuştu. 

Başka gidecek 
yerimiz yok

Sultangazi Cebeci Ma-
hallesi’nde bulunan
başka bir ağır riskli bi-
nada oturan ev sahibi
Zeynep Koluksa, "Bu
bina 25 senelik ancak
ben 3 senedir bu binada
oturuyorum. Deprem
gerçeği bizi korkutsa da
başka gidecek yerimiz
yok. Van Depremi ve
İzmir Depremi gibi dep-
remler bizi tedirgin et-
sede mecbur

oturuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Başa gelen çekilir

Maddi sıkıntılardan dolayı hasarlı binada
oturmaya devam ettiğini söyleyen ev sahibi
Niyazi Sevim, "Kira sıkıntısından dolay ha-
sarlı binada oturmaya devam ediyorum.
Eski daireleri 2 bin 500 liraya kiraya veriyor-
lar. Deprem geçeğinde korksak da yapacak
bir şey yok, başa gelen çekilir" dedi. 

Ev arıyoruz ama yok

Kadıköy Acıbadem’de riskli binada oturan
kiracı Süreyya Uygun  "Ev arıyoruz ancak ev
bulamıyoruz. Eski evimde hasarlı, oraya git-
sem yine çıkmak zorunda kalacağım. Yeni
evlerse 8- 10 bin liradan başlıyor" şeklinde
konuştu.

Vatandaş beklenti içinde

Vatandaşların yanlış beklentiler içinde oldu-
ğunu söyleyen Kentsel Dönüşüm Uzmanı
Mimar Nihat Şen, "Vatandaşlarımız riskli bi-
nalarında hala oturmaya devam ediyor.
Bunun nedenlerinden biri vatandaşlarımızın
yanlış beklentiler içinde olmaları. İnsanlar,
'Devlet gelecek riskli binalarımızı yıkacak,
hiçbir bedel almadan binamızı yenileyecek'
gibi bir beklenti içindeler. Ancak böyle bir şey

olması mümkün
değil. Yine vatan-
daşlarımız ekono-
mik sıkıntılardan
ve kredi faizlerinin
yüksek olmasın-
dan dolayı hasarlı
evlerinde otur-
maya devam edi-
yor" dedi. Şen,
"Vatandaşlar 6306
Sayılı Kentsel Dö-
nüşüm Yasası'nı

bilmedikleri için sürece
başlayamıyorlar. Özellikle
çoklu mülkiyet olan
apartmanlarda her kafa-
dan bir ses çıkıyor ve
ortak bir karar oluşamı-
yor. Aslında yasa oldukça
açık ve net, eğer bina da
bir risk varsa ve bu karar
kesinleştiyse binanın 90
gün içinde tahliye edil-
mesi gerekiyor. Bu nok-
tada ilgili idarelerin birebir
bu süreçleri takip edip, bi-
naların tahliyelerini yap-
maları lazım. Ancak
maalesef yetkililer tarafın-
dan böyle bir takip müm-
kün değil" diye konuştu.
DHA

Depremle şaka olmazŞen, söz-
lerini şu şekilde tamamladı: "6306
Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasa-
sı'nın günün koşullarına göre ye-
niden yazılması lazım. Öncelikle
3’te 2 kararın mutlaka yüzde 50
artı 1'e indirilmesi gerekiyor. Riskli
binaların yenilenememesinde sü-
reci tıkayan en büyük etkenlerden
biri de bu durum. Aynı zamanda
kentsel dönüşüm kredilerinin
ödeme süreleri uzaması lazım.
Bu süre en az 15 yıla çıkması
gerek. Vatandaşlarımız sağduyulu
olsun. Depremle şaka olmaz. Bi-
lime, ilime ve hesaba inanıyorsa-
nız kendi can güvenliği için
binalarınızı yenileyin."

Depremle
şaka olmaz

Beşiktaş Belediyesi bugün TAP,
AKOM, İBB ve itfaiye ekipleriyle 17
Ağustos’un 22'inci yıl dönümünde

farkındalık yaratmak adına geniş kapsamlı bir
deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Olası İstanbul
depremine karşı tedbirli olmak adına yapılan tat-
bikatta, ekipler en kısa sürede enkaz alanına gi-
derek arama kurtarma çalışmalarına başlayıp
afetzedeleri enkaz altından çıkardı. Kurtarılan
afetzedeler alandan alınıp Sahra Hastanesi ola-
rak belirlenen Beşiktaş Vodafone Park Stadyu-
mu’na getirildi. Burada da gerekli acil
müdahaleleri yapıldı. Yapılan tatbikat sonrası
gerçekleştirilen basın açıklamasında İlk olarak
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak söz

aldı. Marmara depreminin 22’nci yıl dönümü
olduğunu vurgulayan Albayrak, “O zaman 18
bin kaybımız olmuştu. Olaydan 20 milyon insan
etkilenmişti. Tabii bu 22 yılda Türkiye daha da
bilinçlendi. Farkındalığı arttı. Bugün de farkında-
lık için buradayız” dedi.

Ortak kabiliyet gerek

Olası deprem anında Türkiye’de millet olarak
birbirine bağlı şekilde hareket edilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Başkan Albayrak, “Bugün bu-
rada bulunan farklı birimlerin de kendi

aralarında bir koordinasyon ve iş birliği sürecini
yaşatarak ortak hareket edebilme kabiliyetini ka-
zandırmayı amaçladık” açıklamasını yaptı. Al-
bayrak, tatbikat yapıldıktan sonra eksiklerin
masaya yatırılacağını belirtti.

Denizden ulaşım önemli

Toplumsal Afet Platformu Koordinatörü Rez-
zak El Elazat ise şunları söyledi: “Burada sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyele-
rimizle iç içe olan ve birçok unsur hep birlikte
afet üretim merkezi oluşturduk. Alanda, ihbar
neticesinde beklenen İstanbul depremini simüle
ettik. Buradaki enkazdaki yaralılara, afetzedelere
ulaşıldı. Beşiktaş Belediyemizin, itfaiyemizin ve
AKOM’un destekleriyle afetzedeler kurtarıldı.

Beşiktaş’ta 17 Ağustos 1999’da
yaşanan Marmara Depremi’nin yıkıcı
sonuçlarının tekrar yaşanmaması için
çok yönlü bir tatbikat gerçekleştirildi

ZAYİ İLANI 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Kader AKÇAY

Beşiktaş deprem tatbikatı yaptı

İBB 
Başkanı
Ekrem
İmamoğlu
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gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve
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Ü nlü Şey Mehmet Yalçınkaya, Gastro-
nomi Söyleşileri etkinliği kapsamında,
İGÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar

Çöp’ün konuğu oldu. Şef Yalçınkaya, kurduğu
Gastro Arena’nın 2 yıldır İstanbul Gelişim Üniver-
sitesi ile çalıştığı belirtti. Yalçınkaya, “Birçok üniver-
siteden talep aldık ama İstanbul Gelişim
Üniversitesi akademisyenleri ile çalışıyoruz. Gas-
tronomi eğitimi zordur. Gastro Arena’daki dersleri

İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile yapıyor, birlikte ha-
zırladığımız eğitim programını uyguluyoruz” dedi.

Şef ders vermez

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olduğunu söyleyen
Şef Yalçınkaya, “Turizm ülkesi olduğumuzdan da
gastronomi çok değerli. Gastronomiye ilginin art-
masında üniversitelerin ve bizlerin yaptığın işlerin
de payı var. Bir akademisyenin verdiği dersi şef ve-

remez. Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve
satarız. Gastronomide akademisyenlerden eğitim
almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi
güzel işler yapıyor” diye konuştu. Dünyada gastro-
nomi trendlerinin değiştiğini ifade eden Şef Yalçın-
kaya, “İnsanların taleplerine göre değişiyor.
Pişirme teknikleri değişiyor. Açık ateşe, doğala, ve-
gana ve yerele dönülüyor. Gelecekte dünya bu 4
kulvar üzerine yoğunlaşacak” dedi.

Sef dediGin
Uretir Satar!

Ünlü Şef Mehmet
Yalçınkaya Gastronomi

Söyleşileri etkinliği
kapsamında İstanbul

Gelişim Üniversitesi’ne
konuk oldu. ‘Bir

akademisyenin verdiği
dersi şef veremez’ diyen
Yalçınkaya, “Biz eğitmen

değiliz. Biz şefiz. Biz 
üretir ve satarız. 
Gastronomide

akademisyenlerden eğitim
almak lazım. İstanbul

Gelişim Üniversitesi ve
ekibi güzel işler yapıyor”

ifadelerini kullandı

Şehit çocuklarına
üniversite bursu 
İstanbul Aydın Üniversitesi, İkinci Karabağ Savaşı şehit ve 
gazilerinin çocuklarına eğitim bursuyla destek olacağını açıkladı

Türkiye’nin en büyük
vakıf üniversitelerinden İs-
tanbul Aydın Üniversitesi

ile Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı
(AKEV), İkinci Karabağ Savaşı’nda
şehit ve gazi olan askerlerin çocukla-
rına eğitim bursuyla destek olacak.
Mütevelli Heyeti’nin aldığı karar doğ-
rultusunda İstanbul Aydın Üniversi-
tesi ve AKEV, 27 Eylül-10 Kasım
2020 tarihleri arasında gerçekleşen
İkinci Karabağ Savaşı boyunca şehit
ve gazi olan askerlerin çocuklarına
eğitim bursu verecek.

Sahip çıkmak gerekiyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Aydın şunları söyledi: “İkinci Kara-
bağ Savaşı’nda 26 yıllık hasreti dindi-
ren kahramanlarımızın evlatları, tüm

şehit ve gazilerimizin evlatları gibi
Türkiye ve Azerbaycan halklarına
birer emanettir. Bilindiği gibi Türkiye
ve Azerbaycan halkları da ‘bir millet
iki devlet’ prensibi gereği kardeşten de
öte topluluklardır.
Dolayısıyla Azerbaycan halkının
emaneti bizim emanetimizdir. 
Onlara sahip çıkmak bizim boynu-
muzun borcudur. Bu evlatlarımızın
en iyi ve en çağdaş eğitimi alması için
elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu
nedenle bu kahramanlarımızın evlat-
ları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve
AKEV desteğiyle burslu eğitim alabi-
lecekler.” Burs almak isteyen öğrenci-
ler, “appform.aydin.edu.tr”
adresinden ya da
“azerbaijan@aydin.edu.tr” e-posta
adresi aracılığıyla bilgi alabilecekler.
Bursla ilgili son başvuru tarihi ise 15
Eylül olarak belirlendi.

Mehmet 
Yalçınkaya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Afganistan'da Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil" dedi.
Amman’da Ürdün Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Ayman Safadi ile ortak

basın toplantısı düzenleyen Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganis-
tan konusunda "Tüm taraflarla diyalo-
ğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil."
açıklamasında bulundu. Afganistan
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi
terk etmesiyle Kabil'de bir boşluk oluş-

tuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın
bu gelişmeyle Kabil'e girerek ülke yö-
netimini de facto olarak ele geçirdiğini
kaydetti.

Diyoloğumuzu sürdürüyoruz

Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyalo-
ğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil.
Aynı şekilde daha önce müzakereleri
sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid

Karzai gibi önemli şahsiyetler hala
Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazır-
lıkları yapıyorlar." diye konuştu. Ka-
tar'ın bu girişimlerdeki rolünü de
takdirle karşıladığını vurgulayan Ça-
vuşoğlu, şunları söyledi:"Şu anda ülke-
nin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana
kadar Taliban'ın verdiği mesajları da
olumlu karşıladığımızı söylemek iste-
riz. Gerek yabancılara gerek diploma-

tik misyonlara gerekse kendi halkına
yönelik. Umarım eylemlerde de bunu
görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Af-
ganistan'ın ekonomik kalkınmasını, is-
tikrarını, barışını ve huzurunu
desteklemeye devam edeceğiz." Bakan
Çavuşoğlu, Kabil'den binlerce kişinin
kaçmaya çalışmasıyla havalimanında
ortaya çıkan izdiham görüntülerini ise
'çok üzücü' olarak değerlendirdi.

25'i AB üyesi olan 40'tan
fazla ülke adının bulun-
duğu açıklamada, “Kö-

tüleşen güvenlik durumu göz
önüne alındığında, ülkeyi terk
etmek isteyen Afganların ve ya-
bancı uyrukluların güvenli ve dü-
zenli bir şekilde ayrılmasını
destekliyoruz, güvence altına
almak için çalışıyoruz ve tüm ta-
raflara buna saygı duymaya ve
bunu kolaylaştırmaya çağırıyoruz.
Afganistan genelinde güç ve oto-

rite sahibi konumunda olanlar,
insan yaşamının ve mülkünün ko-
runması ve sivil düzenin derhal
sağlanması için sorumluluk taşır-
lar. Ayrılmak isteyen Afganların ve
uluslararası vatandaşların bunu
yapmasına izin verilmelidir; yollar,
havaalanları ve sınır geçişleri açık
kalmaları ve sükunet korunmalı-
dır. Afgan halkı güven ve haysiyet
içinde yaşamayı hak ediyor. Ulus-
lararası toplum olarak onlara yar-
dım etmeye hazırız” ifadeleri yer

aldı.Ayrıca, Borrell'de ortak açık-
lamayı paylaştığı sosyal medya
hesabında, “İnsan yaşamının ko-
runması, güvenlik ve sivil düzenin
yeniden sağlanması gerekiyor. Af-
ganlar, güven ve haysiyet içinde
yaşamayı hak ediyor. Uluslararası
toplum, ülkeden ayrılmak isteyen
Afganların ve yabancı uyruklula-
rın güvenli bir şekilde ayrılmasını
kolaylaştırmak için tüm taraflara
çağrıda bulunuyor ve bunu des-
tekliyor.”

A BD Başkanı Joe Biden, Beyaz
Saray'da yaptığı açıklamada
kendisinin ve ulusal güvenlik

ekibinin Afganistan'daki durumu ya-
kından izlediğini söyledi. Biden, dün-
yanın şu anda Afgan hükümetinin
‘hızlı bir çöküşünü’ gördüğünü kabul
ederek, ABD'nin Afganistan misyonu-
nun ‘asla bir ulus inşası olmaması ge-
rektiğini’ söyledi. Biden, “Kararımın
tamamen arkasındayım. 20 yıl sonra,
ABD güçlerini geri çekmek için asla
iyi bir zaman olmadığını zor yoldan
öğrendim. Afganistan'ın kendi silahlı
kuvvetleri yapmazken Amerikan bir-
liklerine harekete geçmelerini emret-
mek yanlış. Afgan askerleri
yapmazken, daha kaç nesil kız ve

oğullarımızı Afganistan'ın iç sava-
şında savaşmak için göndermemi is-
tersiniz? Gerçek şu ki, olaylar
beklediğimizden daha hızlı gelişti.
Yani ne oldu? Afganistan siyasi lider-
leri pes etti ve ülkeden kaçtı" diye ko-
nuştu.

Yıkıcı güçle savunacağız

Joe Biden, Taliban'ın ABD vatandaş-
larına saldırması veya Kabil'deki tah-
liye çabalarını engellemeye çalışması
halinde ABD'nin ‘hızlı ve güçlü’ bir
yanıt vereceği konusunda uyardı.
Biden, “Gerekirse halkımızı yıkıcı bir
güçle savunacağız ABD güçlerini geri
çekmek için hiçbir zaman iyi bir
zaman olmadı” dedi. Başkan, tüm

tahliye çabaları başarıyla tamamlan-
dıktan sonra ABD'nin geri çekilme
misyonunu tamamlamaya ve 'Ameri-
ka'nın en uzun savaşını sona erdir-
meye' devam edeceğini söyledi.

Bu iş benimle bitmiyor

Biden, "Şu anda gördüğümüz olaylar,
hiçbir askeri gücün istikrarlı, birleşik
ve güvenli bir Afganistan sağlayama-
yacağının ne yazık ki kanıtı. Artık Af-
ganistan'daki savaşa başkanlık eden
dördüncü Amerikan başkanıyım. İki
Demokrat ve iki Cumhuriyetçi. Bu so-
rumluluğu beşinci bir başkana devret-
meyeceğim. Ben Amerika Birleşik
Devletleri başkanıyım ve bu iş be-
nimle bitiyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Afganistan’da yaşa-
nan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin Afganistan'daki savaşı
sona erdirme kararından pişman olmadığını belirterek, "Afganistan'ın
kendi silahlı kuvvetleri yapmazken Amerikan birliklerine harekete geçme-
lerini emretmek yanlış. Gerçek şu ki, olaylar beklediğimizden daha hızlı
gelişti. Afganistan siyasi liderleri pes etti ve ülkeden kaçtı" diye konuştu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsil-
cisi Josep Borrell, Afganistan’daki son gelişmelere ilişkin uluslararası
toplumun ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamada, “Afgan halkı
güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor" ifadeleri yer aldı

Afganlar güvenle
yaşamayı hak ediyor

Taliban'ın başkent Ka-
bil'i ele geçirmesinin ar-
dından Afganistan'da

panik ve korku büyüyor... Tali-
ban'ın ülke yönetimini ele geçirme-
sinin ardından havalimanına akın
eden Afganlardan 640'ının ABD
ordusuna ait bir uçağa binerek
Kabil'den Katar'a uçmayı başar-
dığı ortaya çıktı. ABD ordusuna
ait kargo jetlerinde çekilen bir fo-
toğraf uluslararası kamuoyunda

gündem oldu. ABD ordusunda
RCH 871 numaralı Air Force C-
17 kargo uçağında yüzlerce Afgan
vatandaşının taşındığı açıklandı.

Kapılar kapanmadan
havalandı

Aralarında kadın ve çocukların da
olduğu uçağın Kabil’den Katar’a
gittiği de belirtildi. Defense One
isimli medya kuruluşuna konuşan
ABD’li bir yetkili, “Varış noktasına

ulaşan uçakta yaklaşık 640 
Afgan vardı” dedi. Defense 
One, Afganların kapıları henüz 
kapanmamış uçağa son anda bin-
diğini aktarırken, “Mürettebat
buna rağmen kalkma kararı aldı ve
Afganları taşıdı” yorumunu yaptı.
Ayrıca havalanan uçağın tekerle-
rine kendilerini iple bağlayan af-
ganların gökyüzünden aşağı
düşüşleri de saniye saniye 
kaydedildi. 

Dünya bu fotoğrafları
unutmayacak

Taliban’ın mesajını olumlu karşılıyoruz

Pişman değilim!

ABD Başkanı Joe
Biden, Beyaz Sa-
ray'da yaptığı açıkla-
mada kendisinin ve
ulusal güvenlik ekibi-
nin Afganistan'daki
durumu yakından 
izlediğini söyledi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'da
havalimanına akın eden Afganlardan 640'ının ABD ordusuna ait
bir uçağa binerek Kabil'den Katar'a uçmayı başardığı ortaya çıktı.
Uçağın tekerlerine tutunan ve uçak havalandıktan sonra yere
düşen Afganlıların  görüntüleri ise acı bir şekilde hafızalara kazındı

Macron
yanlış

anlaşıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, Afganistan'a ilişkin söyle-

diği sözlerin bazı kişiler tarafından çarpıtılmak is-
tendiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Macron,
"Fransa, en fazla tehdit altındakileri koruma gör-
evini yapıyor ve yapmaya devam edecek." ifadesini
kullandı. Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki
duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın,
Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına

karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer
düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi ko-
rumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti. Fransız gaze-
teci Feiza Ben Mohammed, Cumhuriyet
değerlerinden bahseden Macron'un tutumunun
tahammül edilemez olduğunu belirterek, "Emma-
nuel Le Pen" mesajını paylaşmıştı.ABD'li Ulusal
Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snow-
den de, Feiza Ben Mohammed'in mesajını yeni-
den paylaşarak, Macron'un sözleri için, "Bu doğru

olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu, kulağa
'Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kur-
tarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim ya-
tırımını önceliyor' gibi geliyor." ifadelerini
kullanmıştı.

Tepki görmüştü

Macron'un Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı
basın toplantısında, Avrupa'nın Afganistan'daki
krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif

alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç
dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifa-
deleri tepki çekti. Fransız gazeteci Feiza Ben Mo-
hamed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
Macron'un Afganistan'da olanlar karşısındaki tu-
tumunun tahammül edilemez olduğunu belirtti.
Mohamed, Cumhuriyet değerlerinin öneminden
bahseden Fransız Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'nın
kendisini mülteci akınından koruması gerektiğini
söylemesinin "iğrenç" olduğunu savundu.
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Ayşe Kulin’in ‘Hazan’ı çıktı
Adı: Aylin, Köprü,
Sevdalinka, Füreya,
Nefes Nefese gibi ki-

taplarıyla tanınan, uluslararası
çapta okuyucu kitlesine sahip
olan yazar Ayşe Kulin’in Hazan
adlı yeni kitabı çıktı.. Kulin'in
Veda ile başladığı anı-romanları
dizisi Everest imzalı Hazan ile
devam ediyor. Bir ömrün oku-
makla ve yazmakla geçen güzü,
baharı, yazı ve işte… hazanı!
Ayşe Kulin, külliyatın bu cildinde
hastalığından kazandığı ödüllere,
ödüllerin hikayelerine, şair Ado-
nis’le nasıl tanıştığından corona
günlerine değin, bugüne, yakın
tarihe dair yazdı. 

Ömrümün sonbahar
mevsimindeyim 

Kulin'in yeni kitabına dair notu
şöyle: "Hazan, sonbahar demek.
Hüzünle akraba olan bu sözcü-

ğün bir başka anlamı özlem ve
ayrılık mevsimi. Bir diğeri sararıp
solmuş, eski canlılığını kaybetmiş
kimse.Kimi tanımlarında ken-
dimi bulduğum bu kelimeyi çok
sevdim ve madem ben de sonba-
har mevsimindeydim ömrümün,
kitabımın adını Hazan koydum.

Hazan ile veda

Veda  ile başlayıp umut-hayat-
hüzün ve hayal ile sürdürdüğüm
otobiyografik yolculuğumu
Hazan  ile noktalıyorum. Kitabın
hüzün dozu aşırıya kaçmasın
diye komik ve mutlu anılarımdan
da seçtim siz okurlarım için.
Hayat bir döngüdür, bahar er
geç gelir ve yaza kavuşur. Benim
bir kış günü yazmaya başladığım
Hazan ile siz bir yaz günü bulu-
şacaksınız. Yaz mevsiminizin
mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle
keyifli okumalar diliyorum."

Olta Dayanışma projesinin kurucu
üyelerinden olan ve başta Olta Daya-
nışma olmak üzere birçok şarkısı ve dü-

zenlemesi yayımlanan Barış Çapkın, bu kez
temelleri 2016 yılında atılmış bir şarkı ile dinleyen-
lerine sesleniyor.

5 yıl önce bestelendi

Daha önce bestelediği bir şarkıyı neden şimdi ha-
yata geçirdiğini Çapkın, şöyle cevaplıyor: "Kaybol-
sam da" 5 yıl önce bestelediğim bir şarkı.
Bestelediğim zamandan günümüze de sürekli ka-

famda dönüp durdu. 5 yıl önce yaptığım bir beste-
nin bugünümde bile hala beni ifade ettiğine inan-
dığım için kaydetmeye ve yayınlamaya karar
verdim. Çünkü bu gerçekten müziğimin olgunlaş-
maya başladığını da gösteren en büyük işaretti ve
yıllar geçmesine rağmen fikrim değişmemişti.”

Canlı davul Kurban’dan

“Kaybolsam da”nın gitar, vokal ve synthleri Barış
Çapkın’ın evindeki stüdyoda, davullar ise İstanbul
PÜR Stüdyolarında kaydedildi. Şarkının sürprizle-
rinden biri davulları Kurban grubundan tanıdığı-

mız Burak Gürpınar’ın çalması.Barış Çapkın
Burak Gürpınar’ın şarkıya dahil olmasını şöyle an-
latıyor: “Kurban grubunu çok severim. Şarkının
davullarının canlı kaydedilmesine karar verdiğim
an aklıma ilk Burak geldi. Aradım şarkıdan bahset-
tim, şarkının demo kaydını gönderdim. Burak da
severek çalacağını belirtti ve davul kayıtlarına baş-
ladık.”Düzenlemeleri de Barış Çapkın”a ait olan
şarkının mastering işlemi ise Selim Sayarı’nın elin-
den çıktı ve “Kaybolsam da” adlı şarkı müziksever-
lerle buluşmaya hazır hale geldi.Şarkı tüm dijital
platformlardan dinlenebiliyor.

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan
Müslüm Gürses Müzesi'ni iki ayda 
4 bin 280 kişi ziyaret etti. Müzede,
tarzı ve kendine has yorumuyla
milyonların gönlüne taht kuran ve
hayranlarının "Müslüm Baba" diye
andığı Müslüm Gürses'e ait çok 
sayıda eşya sergileniyor.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıkla-
maya göre, arabesk müziğinin mihenk taş-
larından Müslüm Gürses'in vefatının

hemen ardından memleketi Şanlıurfa'da açılan müze,
yerinin dar olması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce merkez
Karaköprü ilçesindeki Yaşam Parkı'na taşındı.

Özel eşyaları var

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş
plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden
düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına
ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda
giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel
eşyası müzede hayranlarının beğenesine sunuluyor.
Müze, 15 Haziran'dan itibaren yeri yerinde 4 bin 280
kişiyi ağırladı.Ziyaretçiler, müzeyi yeni yerine taşıyan
ve genişletilmesine katkı sunan Karaköprü Belediye
Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.Müze, pazar-
tesi günleri hariç haftanın tüm günlerinde mesai sa-
atleri içerisinde ziyaret edilebiliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki
Helenistik döneme ait tek
eser olan 2200 yıl öncesine

ait kral mezarı, turizme kazandırıl-
mayı bekliyor. Bakımsızlıktan üze-
rinde incir ağaçı çıkan lahitin bir an
önce korunmaya alınması gerekiyor.
İznik ilçesinde Bithynia Kralı İkinci
Prusias'a ait olduğu tahmin edilen
mezarın son durumu görenleri üzü-
yor. Halk arasında Berber Kaya ola-
rak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu
5.5 metre. Çok eski yıllarda uzak bir
yerden İznik ilçesine getirilen lahdin
kaydırılırken düştükten sonra parça-
landığı tahmin ediliyor. Uzun seneler
sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit,
art niyetli kişiler tarafından tekrar

tahribe uğradı. İçerisinde mezar ol-
mayan lahdin etrafının temizlenerek
turizme kazandırılması isteniyor.

Helenistik döneme ait tek eser

Öte yandan bu kral lahdi İznik'te He-
lenistlik döneme ait tek eser. Tek
parça taştan yapılan eser, üçgen alın-
lıklı ve kırma çatılı. Lahdin üzerinde
sade dekoratif benzemeler, silimler ve
kabartma göbeği motifler yer alıyor.
Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç,
"Halk arasında Berber Kaya olarak
bilinen yerdeyiz. Burada İznik'te He-
lenistlik döneme ait tek eser olarak
biliniyor. Uzunluğu 5.5, yüksekliği 4
ve eni de 4,5 metreden oluşuyor.
Büyük bir lahit. Bu lahit, taşınması

sırasında devrilmiş ve kırılmış. 1950'li
yıllarda da tahribata uğrayıp 17 par-
çaya ayrılmış. Üzeri kırma çatılı, alın-
lığında kabartma şeklinde kalkan
motifi yer alıyor" dedi.

Bakımsız kalmış

Lahdin yaklaşık 2200 yıl önce oğlun-
dan kaçarak İznik'e (Nicaea) sığınan
Bithynia Kralı İkinci Prusias'a ait ol-
duğunun tahmin edildiğini belirten
Özgün Kolaç, "Gri kalker taşından
yapılmış bir lahit. Zamanla tahribata
uğramış. Bakımsızlıktan üzerinde
incir ağacı çıkmış. Taşlara yazılar ya-
zılmış. Bir an önce korumaya alına-
rak turizme kazandırılması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.

SANAL RESIM YAPTI

Adı: Aylin, Köprü, Sevdalinka, Füreya, Nefes Nefese gibi eserleriyle ulusal ve uluslararası okur kitlesi
yakalayan Ayşe Kulin’in Veda ile başladığı anı-romanları dizisi, yeni kitabı Hazan ile devam ediyor

Ç anakkale Belediyesi'nce bu yıl
9-13 Ağustos tarihleri ara-
sında düzenlenen 58'inci

Uluslararası Troai Festivali, çeşitli et-
kinliklerle gerçekleşti. Festival etkinlik-
leri kapsamında yapılan ve sanat ile
teknolojiyi birleştirerek, yeni bir sanal
gerçeklik ortamı sunan 3 boyutlu tu-
vale Troialı kahraman Aeneas'ın efsa-
nesi çizildi. Aeneas Destanı bir
yandan sesli bir şekilde anlatılırken,
bir yandan da performans sanatçısı
Yeşim Ersoy tarafından VR teknolojisi
ile sanal ortamda betimlendi. Proje-
nin koordinatörü ve aynı zamanda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’nde öğretim görevlisi olan Zafer
Karadayı ise, bu performansın, canlı
bir sahne performansı olarak Tür-
kiye’de ilk defa bir Türk sanatçı tara-
fından sergilendiğini belirtti. Karadayı
ayrıca, yeni tekliflerin geldiğini ve ça-
lışmalara devam edeceklerini de ek-
ledi.

Yapan insan çok az

Asıl mesleği dijital oyun tasarımcı-
lığı olan Yeşim Ersoy, resim çizmeyi
çok sevdiğini ve sanal gerçeklik orta-
mıyla, çalıştığı teknoloji şirketinde ta-
nıştığını belirterek, “Bu performansı
geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte canlı
sahne performansı olarak gerçekleş-
tirdim. Sanal gerçeklik
teknolojisiyle çizim yapmak çok deği-

şik bir deneyim. Gerçekleştirdiğim
performansa da birkaç aydır çalışıyo-
rum. Bu performansları profesyonel
olarak dünyada da çok fazla yapan
insan yok. O nedenle böyle bir perfor-
mansı sahnede ilk yapan Türk olmak
gurur verici” diye konuştu.

Yeni tekifler geliyor

Proje Koordinatörü Zafer Karadayı, 7
yıldır sanal gerçeklik ortamı üzerinde
çalıştıklarını belirterek, “Güzel bir eki-
bimiz var. Ekibimizde yetenekli arka-
daşlarımız olduğunu bildiğimiz için
bu konu üzerine çalışmalarını istedik.
Çanakkale Belediyesi’nin festival et-
kinliği yapacağını duyunca belediyeye
projemizi sunduk. Bugüne kadar Tür-
kiye’de bir Türk sanatçının sahneden
canlı performansı olmamıştı. Teklifi-
miz onların da çok ilgisini çekti. Çoğu
insan için çok heyecan verici ve ilginç
bir deneyim oldu. Belediye bu öneri-
mizi kabul edince, Aeneas Destanı
üzerinde bir konsept çalışması yaptık.
Bu konsept çalışmayı da Yeşim arka-
daşımız sahnede canlı performans ile
sergiledi. Bu vesile ile Çanakkale Bele-
diyesi’ne de teşekkür ediyoruz. Biz,
biraz deneysel baktık olaya ama çok
güzel tepkiler gelince farklı konsept-
lerde farklı hikaye anlatımlarını vere-
bilir miyiz, diye çalışmaya karar
verdik. Bu arada yeni teklifler de gel-
meye başladı” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de 58’incisi düzenlenen Uluslararası Troai Festivali’nde, Yeşim Ersoy tarafından sahnede canlı performans
ile sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle 3 boyutlu tuvale resim çizildi. Mitolojik Aeneas Destanı, bir yandan sesli bir 
şekilde anlatılırken, performans sanatçısı Yeşim Ersoy tarafından VR teknolojisi ile sanal ortamda da betimlendi

‘Kaybolsam da’ müzikseverlerle buluştuBarış Çapkın’ın yeni
şarkısı “Kaybolsam

da” OnAir Sahne
etiketi ile müzik-

severlerle buluştu.
Çapkın klipte eşi ve
çocuğu ile kamera

karşısına geçti

‘Müslüm
Gürses Müzesi’
dolup taşıyor

San Sebastian’a
Türkiye’den iki film

Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor

İspanya'da 17-25 Eylül'de 69'uncusu dü-
zenlenecek San Sebastian Film Festiva-
li'nin "Altın İstiridye" ödüllü resmi yarışma

programında Türk filmi bulunmazken, "Yeni Yönet-
menler" ve "WIP Avrupa" dallarında birer Türk filmi
gösterilecek. Festival programına göre, 50 bin avro
ödüllü "Yeni Yönetmenler" dalında yönetmen Sel-
man Nacar'ın İki Şafak Arasında adlı filmi izleyiciyle
buluşacak. Ödülün İspanya'daki sinema salonlarında
dağıtımı olduğu "WIP Avrupa" bölümünde ise yönet-
men Miraç Atabey'in Zamanımızın Bir
Kahramanı adlı filmi yarışacak.

2008’de Altın İstiridye gelmişti

Diğer yandan 58 yaşındaki Amerikalı aktör Johnny
Depp, 22 Eylül'de bu yılki onur ödülü "Donostia"yı
alacak. San Sebastian Film Festivali'nde 2008'de
Türk yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Pandoranın
Kutusu filmiyle "Altın İstiridye" kazanmıştı.

İspanya'nın uluslararası boyutta en prestijli
sinema etkinliği olan San Sebastian Film
Festivali'ne bu yıl iki Türk filmi katılacak



S üper Lig’de 2021-2022 sezonu Beşiktaş -
Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Son
şampiyon kendi sahasında rakibini 3-0

mağlup ederek sezona başlarken oynanan 10 kar-
şılaşmada 26 gol atıldı ve 2.6 gol ortalaması yaka-
landı. Oynanan 10 karşılaşmada deplasman
ekipleri 5 kez sahadan galip ayrılırken 2 karşılaşma
berabere bitti. Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagüm-
rük ve Altay ise evinde galip gelmeyi başaran ta-
kımlar oldu. Süper Lig’de ilk haftanın kapanış
maçında GZT Giresunspor, sahasında Galatasa-
ray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62’nci da-
kikasında sahalarda ender rastlanan bir olay
yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Marcao, kendi
yarı sahasından koşarak geldi ve takım arkadaşı
Kerem Aktürkoğlu’na önce kafa attı, daha sonra
ise genç oyuncuya yumruk savurdu. Brezilyalı
oyuncuyu araya giren takım arkadaşları sakinleş-
tirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izle-
yen hakem Erkan Özdamar, Marcao’yu direkt
kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

4 büyükler hata yapmadı

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolası ile
giren dört büyükler, ilk haftayı kayıpsız kapatmayı
başardı. Fenerbahçe, deplasmanda Adana De-
mirspor’u 1-0, Trabzonspor deplasmanda Öznur
Kablo Yeni Malatyaspor’u 5-1, Galatasaray dep-
lasmanda GZT Giresunspor’u 2-0, son şam-
piyon Beşiktaş ise kendi sahasında Çaykur
Rizespor’u 3-0 ile geçmeyi başardı.

Sivasspor nihayet yenildi

Süper Lig’de bu hafta oynanan karşılaşma-
larda deplasmanda galip gelen 5 takımdan
biri olan İttifak Holding Konyaspor, Demir
Grup Sivasspor’un yenilmezlik serisine son
verdi. Rakibini 88’inci dakikada Sokol Cikal-
leshi’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Kon-
yaspor, Sivasspor’un geçtiğimiz yıldan
süregelen ligdeki 19 maçlık yenilmezlik seri-
sini bitirmeyi başardı. Sivasspor, Konyaspor
mağlubiyetinden önce 31 Ocak tarihinde
deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup 
olmuştu.

Yeni transferler 13 gol attı

Süper Lig’in yaz transfer döneminde takımla-
rın kadrolarına kattığı oyunculardan 12 ta-
nesi, takımlarının formasıyla ligde çıktıkları ilk
maçta gol sevinci yaşamayı başladı. Bu oyun-
cuların isimleri şu şekilde: Ahmed Musa,
Aleksandar Pesic (Karagümrük), Angelo
Sagal (Gaziantep FK), Daouda Bamba (2),
Thaciano (Altay), Saba Lobjanidze (Hatays-
por), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Chris-
tian Borja (Alanyaspor), Dino Arslanagic
(Göztepe), Gervinho, Marek Hamsik (Trab-
zonspor), Aleksandru Cicaldau 
(Galatasaray)

2 teknik adam gönderildi

Öte yandan ilk hafta geride kalırken iki Süper
Lig ekibi, teknik direktörü ile yollarını ayırma
kararı aldı. Kasımpaşa, teknik direktör Şenol
Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını
açıklarken, Yukatel Kayserispor da deneyimli
teknik adam Yalçın Koşukavak’ın görevine
son verdi. 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1433927)

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2021/143 Esas
KARAR NO : 2021/597
C.SAV.ESAS NO: 2021/1757

SANIK : OĞUZHAN TUNA, Hüseyin ve 
Fatma oğlu, 22/04/1997 Şişli 
doğumlu, Bursa, Orhangazi, 
Ortaköy mah/köy nüfusunda 
kayıtlı.

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya 
Uyarıcı Madde Satın Almak, 
Kabul Etmek, 
Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 02.02.2019
UYGULANAN KANUN MAD.

: Türk Ceza 
Kanunu 191/1

VERİLEN CEZA MİKTARI: 10 AY HAPİS
KARAR TARİHİ : 18.06.2021
Yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında 
Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması
sonucu sanığın mahkumiyetine karar verildiği, karar
yukarıda sanığa tebliğ edilemediği, adresinin bilinme-
diği ve tespit edilemediği, bu sebeple tebliğ edilme 
imkanının bulunmadığı  anlaşılmakla; 
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre
ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği 
gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde
Mahkememize verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık
olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.  16.08.2021
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Fenerbahçe’de Helsinki
maçının hazırlıkları başladı
FenerBahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off
turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün
sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki
antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldı.
Adana Demirspor maçında oynayan oyun-

cuların yer aldığı ilk grup idmanı rejeneras-
yon çalışmasıyla tamamlarken, diğer grup-
taki futbolcular ise ısınma ve çabukluk
çalışmasıyla başladıkları antrenmanda 2
grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalış-
ması yaptı. Dar alanda çift kale maçla
devam eden idman, taktiksel ve bireysel ça-
lışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertlilerde

Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Di-
mitris Pelkas’ın tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla HJK
Helsinki maçının hazırlıklarını tamamlaya-
cak. Sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisi
HJK Helsinki ile ilk maçını 19 Ağustos Per-
şembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyu-
mu'nda oynayacak.

İzmirliler pedal
çevirecek
turKceLL, Turkcell GranFondo Serisi’nin ikinci
ayağında bisikletseverleri İzmir’de buluşturuyor.
Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, İzmir
Valiliği’nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenle-
necek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık ön-
lemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta
20’den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyo-
nel bisikletçi rekor katılımla pedal çevirecek. Turk-
cell GranFondo İzmir’de ayrıca KAHEV iş
birliğiyle maddi kayba uğrayan ailelerin okul ça-
ğındaki çocuklarının eğitimi için burs toplanacak
ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı
için harekete geçilecek.Çocuklar da yarışacak57 ve
105 km’lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan ya-
rışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı’ndan
start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere,
Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılım-
cılar, Urla’nın ardından finiş için yeniden Konak
Meydanı’nda buluşacak. Tırmanışları yerine düz-
lükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo
İzmir’de farklı birçok kategoride dereceye giren ya-
rışçılar belli olacak. Turkcell GranFondo İzmir, be-
densel engelli sporcuların yanı sıra bu kez çocuk
bisiklet severlerin de yarışına sahne olacak.

Adem Ljajic kadro
dışı bırakıldı
BeşiKtaş'ta Adem Ljajic teknik heyet ve yöneti-
min kararıyla kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta hare-
ketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem
Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine
gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmala-
rını takımdan ayrı sürdürecek. Yüksek maaşıyla
beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dik-
kat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon
sonu bitiyor. Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas
ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.

ILk Haftaya 
Marcao göLgesI!

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu oynanan 

ilk hafta maçları ile başladı. Dört büyükler 

sezonun açılış haftasında hata yapmazken,

haftaya GZT Giresunspor - Galatasaray 

mücadelesinde Marcao ile Kerem Aktürkoğlu

arasında yaşanan gerilim damga vurdu

Hedef dünya
şampiyonluğu
Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları 10-14 Ağustos’ta Tokat’ta düzenlenen
Türkiye bilek güreşi elemelerinde Türkiye bilek güreşi şampiyonu olan Deniz Can Uçar
ve Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Kozan ilçesinde yaşayan 10-14 Ağus-
tos’ta Tokat’ta düzenlenen Türkiye bilek
güreşi elemelerinde Türkiye bilek güreşi
şampiyonu olan Deniz Can Uçar ve
Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe,
dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Kozan Gençlik Spor ve İzcilik
Kulübü Başkanı Mustafa Kaan Cengiz,
gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını
ifade ederek, “Tokat'ta bilek güreş turnu-
vasında Deniz Can Uçar hem sağ hem
sol kolda ülke birincisi ve ikincisi oldu
İlhan Kızıltepe kardeşimizde sağ kolda
derece aldı. 7 sporcumuz ile katıldığımız
Türkiye şampiyonasında tüm sporcula-
rımız çok başarılı. Hedefimiz dünya
şampiyonasında ülkemiz adına demir
bileklerin başarısını duyurmak” dedi.

Bilek güreşinde başarı
hedefleniyor

21 yaş sağ kol Türkiye 1'ncisi, 21 yaş sol
kol Türkiye 2'ncisi ve büyük erkekler sol
kol Türkiye 4'ncüsü olarak derece ile

Kozan’ın gururu olan Deniz Can Uçar,
“Öncelikle 2019 yılı Ocak ayında bilek
güreşine başladım. 3 ay gibi kısa sürede
hazırlanıp Türkiye şampiyonu olmuş-
tum. 2019 yılında hedefimde dünya ve
Avrupa şampiyonu olmak istedim ama
olmadı. Çalışmaya devam ettim. 2020
Mart ayında virüs çıktı. Yarışma iptal
olmaz dedim ama son 15 gün kala oldu.
18 yaş altı son senemdi, çok çalışmıştım
pandemi nedeni ile iptal olmuştu. Çok
moralim bozuldu. Zahit Emre Sönmez
antrenörüm, kulüp başkanım çok destek
oldu. Bu şampiyonada 25 yaş altı kate-
goriye geçtim. Bunun için antrenmana
başladım. Ağır antrenmanlar yaptım
kendimi zorladım. Çok iyi beslendim
çok iyi uyku ve beslenmeye dikkat ettim.
Arkadaşlarımla birlikte destekleri ile ba-
şarı geldi. 25 yaş altında ilk senemdi ve
önümüzde dünya şampiyonası var.
Zorlu bir süreç iyi bir antrenman moral
motivasyon hazırlanıyorum ve kazana-
cağıma inanıyorum” diye konuştu.

Yeni sezonu
kısa sürdü
Bursaspor'da teknik direktör
Mustafa Er ile yollar ayrılırken,
sezon başında 3 yıllık sözleşme
imzalanan genç teknik adamın bu
sezonki kariyeri kısa sürdü
Süper Lig’in 2016-17 sezo-
nunda Bursaspor’un deplas-
manda Trabzonspor’u 2-1
yenerek ligde kaldığı mücadelede
takımın başında olan genç teknik
adam, ertesi sezon da Fransız ça-
lıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün
yollarını ayırmasının ardından
göreve gelerek, takımın başında
son 6 maça çıktı. 2020/21 sezonu
itibarıyla yeniden takımın başına
geçen Mustafa Er ile 1 yıllık söz-
leşme imzalanırken, Bursaspor,
TFF 1'inci Lig’i 10. sırada ta-
mamladı. Bu sezonun başında
ise tekrar anlaşma sağlanan 41
yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık
sözleşme imzalandı. Ancak, TFF
1'inci Lig’in ilk haftasında, saha-
sında ağırladığı Adanaspor ile 1-
1 berabere kalan Bursaspor’da
teknik direktör Mustafa Er ile
yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan
açıklamada, genç teknik adama
verdiği hizmetlerden ötürü teşek-
kür edildi. Aktif futbolculuk kari-
yerinde Bursaspor’un
altyapısından yetişen ve uzun yıl-
lar yeşil beyazlı forma ile ter
döken Mustafa Er, A takımın ba-
şında ise toplamda 46 maçta
görev aldı. Bu mücadelelerin
19’unu Bursaspor kazanırken,
yeşil beyazlılar 21 karşılaşmada
ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Geride kalan 6 mücadele ise eşit-
likle sona erdi.
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S üper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk
haftasında deplasmanda Öznur
Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yene-

rek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor,
tarihindeki en golcü lig başlangıcını
yaptı.1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde
48 sezondur aralıksız mücadele eden
bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk
haftayı yaşadı. Son 3 sezondur açılış maç-
larında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1
beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon
aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibi-
yetle kapadı. Bordo-mavililer, lig tarihinde
48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 gali-
biyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan
mağlubiyetle ayrıldı.Trabzonspor, 1992-
1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 ye-
nerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini
almıştı.

Avcı ile ilk kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı

yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez
rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon ligin
8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah
Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE
Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en
fazla golünü kaydetmişti.

49 hafta sonra lider

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra
liderlik koltuğuna oturdu. En son 2019-
2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan
bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin
ilk basamağında yer aldı.

Başlangıçlar önemlidir

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağ-
lup eden Trabzonspor'un teknik direktörü
Abdullah Avcı, sezona iyi bir başlangıç yap-
tıklarını söyledi.Rakiplerinin analizini yap-
tıklarını hatırlatan Avcı, "Savunma ve
hücumu rakibe göre çalıştık. Zemin dışar-
dan yeni yapılmış görünse de iki taraf için

sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir sa-
hada mücadele ettik. Topa sahip olmada
basit top kayıpları yaptık." ifadelerini kul-
landı. "Oyunun başında skoru elimize aldık.
Oyunda daha üstün olabilirdik." diyen Avcı,
şöyle devam etti:"Rakip özellikle kenar orta-
larda çok etkili oluyordu, ilk gölü bundan
yedik. Hücumda ne kadar iştahlı oynuyor-
sak, savunmayı da aynı iştahla yapmamız
gerekiyor. Daha sezonun başı, takım savun-
masıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var.
Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Başlan-
gıçlar çok önemlidir. Hem Avrupa kupa-
sında tur atlamak hem de lige böyle iyi bir
başlangıç yapmak."

Futbolcuları transfer etmek
durumundayız

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trab-
zonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyas-
por'un teknik direktörü İrfan Buz,
karşılaşmadan ders çıkararak, önlerine ba-
kacaklarını söyledi. Maçın ardından düzen-

lenen basın toplantısında konuşan Buz, se-
zonun ilk müsabakasında kendi sahala-
rında Trabzonspor’a karşı kazanmak
istediklerini ama bunun gerçekleşmediğini
kaydetti. "Hazır bir Trabzonspor vardı kar-
şımızda, aynı zamanda bireysel, hata yapan
bir Yeni Malatyaspor vardı." diyen Buz,
şunları aktardı: "Sonuçta 5-1 mağlup
olduk. Bu kadar pozisyona girdikten sonra
goller de atabilirdik. Sonuçta Trabzon haklı
olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona
rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz
kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada,
belli. Kaybettik şimdi buradan ders çıkara-
rak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda
eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında
eksiğimiz vardı hem de bireysel hatalardan
kaynaklanan eksiklikler. Yönetimimiz bu-
rada da çalışıyor. Futbolcuları transfer
etmek durumundayız. Görüştüğümüz
oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı
zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyas-
por olacağına kesinlikle inanıyorum."

Haydi kızlar
başarabilirsiniz
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı
Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Şampi-
yonası'nda kupayı kazanacaklarına inandı-
ğını söyledi. Bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde
bronz madalya kazanarak önemli bir başa-
rıya imza atan "Filenin Sultanları", 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise 5. tamam-
ladı. Milli takım, 18 Ağustos-4 Eylül tarih-
lerinde ise Avrupa Şampiyonası'nda
mücadele edecek. Milliler, Romanya'da oy-
nanacak D Grubu müsabakalarında ev sa-
hibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya,
Ukrayna ve Hollanda ile karşılaşacak. Tur-
nuvada 8'li final ile çeyrek final maçları,
Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı
final ve final müsabakalarına ise Sırbistan
ev sahipliği yapacak. Eda Erdem Dündar,
yaptığı açıklamada, "2019'da güzel bir Av-
rupa Şampiyonası yaşadık. Tüm Türkiye'yi
arkamızdan sürüklediğimiz bir şampiyona
oldu. Bu Avrupa Şampiyonası'nda aynı se-
viyeyi korumayı, hatta üzerine çıkmayı isti-
yoruz." ifadelerini kullandı. Grup
maçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan
34 yaşındaki orta oyuncu, "Grup müsaba-
kaları yorucu geçecek. Her takım çok
önemli ama Hollanda aralarında en güçlü
ekip olarak gözüküyor. Öncelikle hedefimiz
5 maçı da kazanmak ve grup birincisi ola-
rak bir üst tura adımızı yazdırmak." şek-
linde görüş belirtti.

Maç maç gitmeliyiz

2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağ-
lup oldukları Sırbistan ile ev sahibi olacağı
final maçında karşılaşmanın hayalini kur-
duklarını belirten Eda Erdem Dündar, şu
görüşleri aktardı: "Maç maç gitmemiz
lazım. Direkt finale odaklanırsak odağımızı
kaybederiz. İnsanın aklına gelmiyor değil
tekrar Sırbistan'da olması. 2011'de de aynı
şekilde yarı finale kalmıştık ve onlarla oyna-
mıştık. 'Tarih tekerrürden ibarettir' diye bir
söz var. Hepimiz istiyoruz. Avrupa ikincili-
ğini korumak ve bunun üzerine çıkmak isti-
yoruz. Bu takım iyi oynadığı zaman
yenemeyeceği ekip yok. Takım olarak sa-
haya çok güzel bir oyun karakteri koyuyo-
ruz. Turnuvadaki hedefimiz aynı başarıyı
koruyup madalya almak." Eda Erdem
Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı'nın gelişimleri açısından çok önemli ol-
duğunu vurguladı.
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İSTANBUL MEM 2021/38 GRUP ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2 ADET)
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İSTANBUL MEM 2021/38 GRUP ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2 ADET) yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elek-
tronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/477472
1-İdarenin
a)Adı :İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)Adresi :İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - 

Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- 
Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası :2123843400 - 2123843425
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :İSTANBUL MEM 2021/38 GRUP ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 

ONARIM İŞİ (2 ADET)
b) Niteliği, türü ve miktarı :2 (İki) Adet Özel Eğitim Okulu Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi, Üsküdar 
Hacı Selimağa Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem Cad. 

No:1 Toplantı Salonu Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII. Grup  işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Öznur
Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen bordo-ma-
vililer, lig tarihinde mücadele ettiği 48 sezonda
açılış maçlarındaki en farklı galibiyetini aldı
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta-
sında İttifak Holding Konyaspor, deplas-
manda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup
etti.Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyas-
por atağında ceza sahasında topla buluşan
Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci
Ali Şaşal Vural'da kaldı. 41. dakikada Ahmet
Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayo-
de'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale-
cinin sağından dışarı çıktı. 44. dakikada orta
alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına

girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu
kornere tokatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı
golsüz berabere bitti. 84. dakikada Sivasspor
ceza sahasında yaşanan karambolde topu
önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin
yuvarlak rakip defansa çarparak kornere
çıktı. 88. dakikada Konyaspor golü buldu.
Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi,
kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gön-
derdi. 0-1 Karşılaşma, 1-0 Konyaspor'un
üstünlüğüyle sona erdi.

Konya
1 atıp
3 aldı



S ilivri Belediyesi bedelsiz tohumluk arpa
dağıtımı mesaisine aralıksız devam edi-
yor. Geçtiğimiz cumartesi günü üç ma-

hallede “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım
Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi, ilk durağı
olan Büyüksinekli ve Küçüksinekli’de 50 çiftçiye
maddi değeri 60.000 TL olan 10 ton tohumluk
arpayı bedelsiz olarak dağıttı. Üreticiler kendile-
rine hibe edilen bu tohumlarla 500 dönüm ara-
ziye ekim yapabilecek. Büyüksinekli’nin
ardından tören programına Büyükkılıçlı’da
devam eden Silivri Belediyesi burada ise 60 çift-
çiye 72.000 TL değerindeki 12 ton tohumluk
arpayı hediye etti. Üreticiler aldıkları ürünlerle
600 dönüm araziye ekim yapabilecek. Büyükkı-
lıçlı’da çiftçilerinin ürünlerini teslim almalarının
ardından son olarak Alipaşa Mahallesi’nde
tören düzenleyen belediye ekipleri yine 60 çiftçi
ile 72.000 TL değerindeki 12 ton tohumluk ar-
payı paylaştı. Ücretsiz dağıtılan tohumluk ar-
palarla üreticiler 600 dönüm araziye ekim
yapabilecek. Neredeyse gün boyu devam eden
dağıtım törenlerinde ürünlerini teslim alan çift-
çiler yapılan desteklerden dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Bu yıl 2 bin
500 dönüm arazisinde tarımsal faaliyetler ger-
çekleştiren Silivri Belediyesi, 1.000 dönüm ara-
ziye yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton
tohumluk arpayı, ilçede üretimle iştigal eden
2.000 çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıyor. Yapılan
bu destek ile üreticilere doğrudan 2,5 milyon
TL destek veriliyor. Çiftçiler elde ettikleri bu
ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabile-
cek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar to-
humluk olarak kullanılabilecek. Silivri
Belediyesi böylece, ilçedeki küçük ve orta ölçekli
üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde et-
mesine imkân sağlamış olacak.

Öncü ve önder bir kent olacağız

Dağıtım törenlerinde Silivri Belediyesinin ta-
rımsal faaliyetlerini ve üreticilere yapılan des-
tekleri rakamlarla anlatan Başkan Yılmaz,
“Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşla-
rımıza bir soluk, bir nefes olabilme adına siz-
lerle beraberiz. Biz seçimlerden önce Silivri’nin
yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret ol-
madığını, Silivri’yi köyleriyle, beldeleriyle, mer-
keziyle bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi

söylemiştik. Köylere gözümüzü kulağımızı asla
kapatmayacağımızı ifade etmiştik. İlk günden
itibaren üreticilerimizi desteklemek adına pek
çok projeyi hayata geçirdik. Şu anda daha önce
ekilmeyen, dikilmeyen veya hiçbir kira bedeli
alınmadan birileri tarafından ekilen 2 bin 500
dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri
yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne
arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne
ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan
arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz
olmak üzere domates, bamya veya kavun
ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm
pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığı-
mız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiği-
miz ürünlerle ilçemizde üretim yapan
vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine
yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden
elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton tohumluk arpayı
200 kiloluk dilimler halinde köylerimizde üre-
timle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz.
Dağıttığımız tohumluk arpanın değeri yaklaşık
2,5 milyon TL. Bununla birlikte yaptığımız
arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz
50.000 balya samanı yine hayvancılarımıza üc-
retsiz hibe ediyoruz. Bu 50.000 balya samanın
maddi karşılığı ise 1,5 milyon TL. 500 dönüme
yaptığımız ayçiçek ekiminin hasadından elde
edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk
tenekeler halinde 10.000 ihtiyaç sahibi ailemizle
paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısı-
rın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi
hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk dilimler
halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Bu şe-
kilde üreticilerimize bir yıl içerisinde doğrudan
7 milyon TL destekte bulunacağız. Bu ürünle-
rin tohumları İsrail’den, Amerika’dan, Alman-
ya’dan alınan değil tamamen yerli ve milli
tohumlarımız. Türkiye’nin dört bir yanından
birçok belediye bizi arayarak üretim faaliyetleri-
miz hakkında bilgi alıyor. İlçemiz artık tarım
politikalarında öncü, önder ve örnek alınan bir
kent haline geldi. Biz yetinmeden, ufuk çizgisini
daima ileriye taşıyarak çalışmaya ve sizlere des-
tek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu topraklara sahip çıkalım

Silivri’de inşa edilen kaçak yapılara tepki göste-
ren Başkan Yılmaz, “İlçemizde çok ciddi bir
kaçak yapılaşma sorunu yaşanıyor. 1960’lı yıl-

lardan itibaren büyük şehirlere yapılan göç
özellikle pandeminin de etkisiyle tersine döndü.
Bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi ve villa adı altında
tarım alanları, hazine ve orman arazileri işgal
ediliyor. Tarım, hazine ve orman arazilerine
zarar veren bu kaçak yapıları inşa edenlerin
kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı,
abisi kim olursa olsun bu yapılara asla mü-
saade etmeyeceğim. Kaçak yapıların tespiti ko-
nusunda hepinizden destek bekliyorum. Çünkü
bu topraklar bize miras değil, emanet. Bu top-
rakları koruyup kollamak bizim namus borcu-
muz. Üretimi sürdürebilmemiz için bu
topraklara sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadele-
rini kullandı.
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GECEYE Seren Serengil, Arto, Berksan,
Kemal Doğulu, Feride Hilal Akın gibi sanat-
çılar katıldı. Birbirinden şık giyinip konsere
gelen sanatçılar Berksan,Seren Serengil, Fe-
ride Hilal Akın'ı Yener sahnesine davet ederek
sanatçılardan birer şarkı söylemesini istedi.
Yener'in davetini geri çevirmeyip sahneye
çıkan Berksan, Yener “Ne söyleyeceksin ba-
kalım sahnede” diye sorunca Berksan “Hepi-
nize çay söyleyeceğim ”diye espri yapmayı da
ihmal etmedi. Yener ya dur hemen espri
yapma ya şaka şaka yap beni öldürüyo gül-

mekten diye söyledi  Berksan sahnede “Unu-
tamam ”adlı şarkıyı yorumlarken Seren Se-
rengil sahnede “Unutma Beni ”adlı slow bir
şarkı seslendirdi.Feride Hilal Akın ise Hande
Yener ile “Romeo” adlı şarkıda düet yaptılar.
Polat Yağcı geceye şıklığı ile damgasını vurur-
ken Yener sahne kıyafeti ile gözlere hitap etti.
Özellikle çocuk hayranları fotoğraf çekilelim
diye seslenince Hayranlarının fotoğraf çe-
kilme isteklerini geri çevirmeyen Yener onları
ne kadar çok sevdiğini sahnede defalarca dile
getirdi.  SEDAT SARIKAYA

Poll Production imzasıyla düzenlenen harika konserde Paraf Kuruçeşme 
sahnesinde tam anlamıyla müzik şöleni vardı. Sevenleri konser alanını ağzına
kadar doldurup Hande Yener şarkılarına eşlik ettiler. Muhteşem geçen konserde
Hande Yener ve dansçıları sahne şovları geceye damgasını vurdu

Silivri Belediyesi, 
geçtiğimiz cumartesi 
günü Büyüksinekli,
Büyükkılıçlı ve Alipaşa 
Mahallelerinde 
düzenlediği üç ayrı 
törenle; 170 çiftçiye 
204.000 TL değerindeki 
34 ton tohumluk 
arpayı bedelsiz olarak
hediye etti. Üreticiler 
teslim aldıkları bu 
ürünlerle 1.700 
dönüm araziye ekim 
yapabilecek
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Yılmaz, “Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza bir soluk, bir nefes olabilme adına sizlerle beraberiz. Biz 
seçimlerden önce Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret olmadığını, Silivri’yi köyleriyle, beldeleriyle,
merkeziyle bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi söylemiştik. Köylere gözümüzü kulağımızı asla kapatmayacağımızı ifade
etmiştik. İlk günden itibaren üreticilerimizi desteklemek adına pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.

Dağıtım törenlerinde Kırsal Mahalle Yasası
ile ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz,
“Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP Grubu olarak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Mecli-
sinde; İstanbul’da bulunan 33 köyün biten
indirimli su tarife sürelerinin uzatılmasıyla ilgili
bir teklif verdik. Teklifimiz oy birliği ile kabul edil-
mesine rağmen İBB yönetimi zimmet çıkar düşünce-
siyle TBMM tarafından bir düzenleme çıkarılmaz ise
bunu yapamayacaklarını belirtti. Daha sonra Cumhur İt-
tifakının milletvekilleri ile yaptığımız görüşmeler netice-
sinde TBMM’de köylünün köy tüzel kişiliğindeki
haklarının birçoğunun iade edildiği bir Kırsal Mahalle Ya-
sası çıkarıldı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe gire-
cek yasaya göre köylerimiz emlak ve çöp vergisinden
muaf olacak. Su tarifeleri indirimli olacak. Köylerdeki
kasabımız, marketimiz basit usulde defter tutabilecek.
Köyde yaşayan vatandaşlar imar ve ruhsat harcından
muaf olacak. Biz bu yasanın yürürlüğe girmesine 9 ay
kala belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile Silivri’nin

köylerinde yapılacak inşaatlardan ruhsat
harcı almamayı kararlaştırdık. Şu an oğlu-
nuza ya da kızınıza bir ev yapmak istediği-
nizde sizden bir kuruş ruhsat harcı
almıyoruz. Yani Silivri Belediyesi olarak ya-

sanın yürürlüğe girmesini beklemeden köy-
lüye, çiftçiye destek vermeye devam ettik.

Merak etmeyin biz hep sizin yanınızda olmaya ve siz-
lerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz bili-
yoruz ki çiftçinin hayvancının kazanması ülkenin de
kazanması anlamına geliyor. Bu duygu ve düşüncelerle
yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyor, bol kazançlı, bereketli bir yıl di-
liyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle-
rimle selamlıyorum.” diye konuştu. Tohumluk arpa
dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatan-
daşlar katıldı. Gün boyu devam eden törenler çiftçilerin
tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi. 

Üretici kazanırsa ülke kazanır

Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!Müzede vapur var!
Bakım ve onarım işlemleri tamamlanan Fenerbahçe
Vapuru, koç müzesi’ne gönderildi. Haliç Tersanesi, dün
tarihi bir ana da tanıklık etti. İstanbul sularında yıllarca
birlikte hizmet veren Fenerbahçe ve Paşabahçe vapur-
ları, yıllar sonra yan yana geldi. ‘müze Vapur’ olarak on
senedir Rahmi m. koç müzesi’nde sergilenen Fener-
bahçe Vapuru’nun, Haliç Tersanesi’ndeki bakım ve ona-
rım işlemleri tamamlandı. 28 Haziran 2021 tarihinde
havuza alınan Fenerbahçe’nin, su altı sac değişimi, bo-
yama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaç-
larının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım ve
onarım işlemleri gerçekleştirildi. Fenerbahçe, yeniden

Hasköy kıyısındaki Rahmi m. koç müzesi’ne döndü.

İş bİrlİğİ protokolü uzatıldı

Son veda turunu 22 aralık 2008 tarihinde yaparak
emekliye ayrılan Fenerbahçe Vapuru, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) ve Rahmi m. koç müzesi ara-
sında imzalanan iş birliği protokolü ile müze’ye
devredilmişti. Tüm bakım ve onarım işlemlerini üstle-
nen İBB, 2011 yılında Haliç Tersanesi’nde bakım işlem-
lerini yaparak, Fenerbahçe’yi müze’ye göndermişti. İş
birliği protokolünü uzatan İBB, Vapur’u on yıl sonra ye-
niden bakıma aldı. 

Müzede vapur var!


