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Hayat çok kısa
küslük olmaz!

Uzman Psikolog Melda Ya-
kupoğlu Bayramı daha

sakin ve içsel çatışmalardan uzak
geçirmek için diyaloglarınızda
uzak durmanız gereken şeylerden
bahsetti ve sık yapılan hataları sı-
raladı. Özellikle küslüklerin büyü-
tülmemesi gerektiğini hatırlatan
Yakupoğlu “Da-
rılmayın küsme-
yin. Hayat çok
kısa, belki bir son-
raki bayramda
dayanacak bir
omuz, öpülecek
bir el, sarılacak 
bir dost bulama-
yabilirsiniz” diye 
konuştu. I SAYFA 13
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CHP LİDERİ DÜNYAYA SESLENDİ
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Beni Erdoğan’la 
karıştırmayın!

Suriyeli göçmenlerin ardın-
dan çoğunluğunu Afganların

oluşturduğu düzensiz göçmenlerin
İran sınırlarından geçtikten sonra
kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye
giriş yapmasına ilişkin dünya dev-

letlerine seslenen
CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıç-
daroğlu, “Beni
Erdoğan’la karış-
tırmayın. Kimse
kaçtığı yere aske-
rimi bekçi; ülkemi
de mültecilere açık
hapishane yapa-
maz!" dedi.
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İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı
boyuta ulaştı. Meteoroloji Genel

Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre
kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar
yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince his-
sedilen sıcaklık 42 derece oldu. Evlerinde
sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve
parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçla-
rın altında oturan bir kişi, "Evde otura-
maz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık
çimenlikte ağaçların altında
serinlemek için" dedi.
I SAYFA 9
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Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM’DE KABUL EDİLDİ

İşletme belgesi 
zorunlu oldu

TBMM Genel Kurulunda,
Turizmi Teşvik Kanunu ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi kabul
edildi. Buna göre; Turizm sektö-
ründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve
diğer mevzuatta yer alan teşvik
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve
haklardan yararlanabilmek için
Kültür ve Turizm Bakanlığından
turizm yatırımı belgesi veya turizm
işletmesi belgesi alınması zorunlu-
luğu getirilecek. 
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Melda Yakupoğlu

YAVUZ’DAN İLGİNÇ YORUM

Kılıçdaroğlu 
aday olamaz!

AK Parti Seçim İşlerinden
Sorumlu Genel Başkan Yar-

dımcısı Ali İhsanYavuz, seçimin
zamanında yapılacağını belirterek,
"Çok net bir şekilde adayımız
Recep Tayyip Erdoğan. Aynı netlik

Millet İttifakı’nda
yok. İddiaya gir-
mek caiz olsaydı
çok kolay bir şe-
kilde herkesle id-
diaya girerdim,
Kemal Kılıçda-
roğlu asla başkan
adayı olmayacak”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Ali İhsan Yavuz

YAKAYI ELE VERDİLER
YÖNETİCİLERDEN BİRİ VURULDU DİĞERİ İNTİHAR ETTİ

SAS Holding önünde 15
Haziran günü şirket yöne-

ticisi Sibel Koçan başından vuru-
lup öldürülerek, içinde 3 milyon
300 bin lira bulunan çantanın
gasp edilmesinin ardından yine
şirket yöneticisi olan eski eşi Sü-
leyman Aydın da Ataşehir'deki bir
rezidansın 32'nci katındaki daire-
sinden atlayarak aynı gün yaşa-

mına son verdi. Olayın ardından
holding ile ilgili saadet zinciri id-
dialarında bulunulurken şirkete
yatırım yaptığını iddia eden kişiler
yatırdıkları paraları geri alamadık-
larını belirterek savcılığa suç du-
yurusunda bulundu. Yaklaşık 100
kişi geçtiğimiz haftanın ardından
dün yine SAS Holding bir araya
gelerek ikinci kez eylem yaptı.
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“YÜZDE 10 KOMİSYON VERİYORUZ” DİYE KANDIRDILAR

Grup adına konuşan
Hazar Doğulu, "Bizi güzel

teşviklerle şöyle kazanıyoruz,
yüzde 10 komisyon veriyoruz diye
kandırıp tamamen hepsi akraba
bağına bağlı olarak hepimizi bu-
raya davet ettiler. Bizi kandırdılar.
Hepimizi bu bataklığa sürükledi-
ler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok"
dedi. Devlet büyüklerine seslenen

İdris Öztürk de "Bu adamlar kaç-
madan, bu adamlar 'Tosuncuk'
gibi gitmeden yakalayacaksınız
bugün yakalayın. Yarın öbür gün
bu adamlar yurtdışına çıktığı
zaman sizin bizim için yapabilece-
ğiniz hiçbir şey yok. Bizler, aile-
min, arkadaşlarımın, memleketten
gönderdikleri parayı yatırdık" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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İBADETHANELER
BAYRAMA HAZIR

SAYFA 8

Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa
mahallelinin kabusu haline geldi.

Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafri-
yat döküm alanı oldu ardından da alkol ve
uçucu madde kullananların mekanı haline
dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne
ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.
Mahalle sakini Turgut Keskin, "Burası yıllar-
dır sorunlu bir yer haline geldi. Kimse bize
sahip çıkmıyor. Burada alkol alanlar, kavga
edenler, küfür edenler, molozunu dökenler
var. Belediyeye şikâyetlerimizi bildirdik. Bir
iki bariyer kurup buraya girilmesini engelle-
mediler. Engellemedikleri için burası kimse-
sizler yurduna döndü" dedi. I SAYFA 4
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Milteksan CNC Teknoloji ve Kontrol Sistem-
leri Sanayi A.Ş., Türkiyede dördüncü sanayi

devrimini başlatacak en temel bileşen olan yeni
nesil 5 eksenli CNC kontrol sistemleri ve dijital ikiz
platformunu yerlileştirecek. Tübitak, yerli ve milli
imkanlar ile dijital dönüşümü sağlanmış akıllı ma-
kinaların üretilmesini sağlayacak projeye, 15 mil-
yon TL’lik destek sağlayacak. I SAYFA 6
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Kurban Bayramı'nda
şehir dışına çıkmayan İs-

tanbullular, Şile'ye akın etti.
Havanın da sıcak olmasını fır-
sat bilenler deniz ve güneşin ta-
dını çıkardı. Sosyal mesafe
kurallarının zaman zaman unu-
tulduğu plajda, cankurtaranlar

da gün boyu yoğun mesai yaptı.
Adım atacak yerin kalmadığı
plajdakiler havadan görüntü-
lendi. Kumsalda şemsiyelerin
altında genellikle gruplar ha-
linde oturanlar denize girdikleri
anlarda ise zaman zaman sos-
yal mesafe kurallarını unuttu.

KACMADAN 
YAKALAYIN!

BURASI KİMSESİZLER YURDUNA DÖNDÜ

KORKU ALANI
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat
döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline
geldi. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti

DEV PROJEYE 
BÜYÜK DESTEK 

İstanbul'un en etkileyici ya-
pılarından Büyükada Rum

Yetimhanesi'nin dijital belgeleme 
ve rölöve çalışmaları tamamlandı.
Fener Rum Patrikhanesine çalışma-
ların sonuçlarının teslim edildiğini
kaydeden BİMTAŞ Genel Müdür
Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, 
"Belgelemenin sonucunda yapının
restorasyon sürecinin hızlıca sürdü-
rülmesi gerekiyor. Bu süreçler için
büyük bütçeler gerek. Özellikle böyle
bir yapı için yaklaşık 20 milyon Eu-
ro'dan bahsediliyor" dedi. I SAYFA 5
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ELINIZI CABUK TUTUN!
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SICAKLIK 42 
DERECE OLDU

TOSUNCUK'TAN HİÇ DERS ALMADINIZ MI? NEYİ BEKLİYORSUNUZ!

Ataşehir'de bulunan SAS
Holding'in önünde topla-

nan yaklaşık 100 kişi
mağdur olduklarını dile

getirerek şirket yönetici-
lerinin yurt dışına çıkma-

dan yakalanmasını ve
paralarını geri ödemele-
rini talep etti. Yetkililere
seslenen mağdur İdris

Öztürk, "Bu adamlar kaç-
madan, 'Tosuncuk' gibi

gitmeden yakalayacaksı-
nız bugün yakalayın" 

ifadelerini kullandı

ÇOCUKLARIMIZIN
UMUDUNU 
ÇALDINIZ!
7 şirket yöneticisine
soru soran Hazar 
Doğulu, "Siz bugün
neden biz de sizin gi-
biyiz gibi saçma
sapan kurguların ar-
kasına saklanıyorsu-
nuz? Çocuklarımın
umudunu, ailemin
umudunu çaldınız.
Buraya gelen geleme-
yen herkesin umu-
dunu çaldınız" dedi.

Tekme tokat 
saldırmışlardı

Fatih'te gasp edecekleri kişi-
lere tekme ve yumruklarla sal-

dıran gaspçılar çevredekilerin
müdahalesi sonucu kaçmak zo-
runda kalmıştı. Faspçilerin izini
süren polis şüphelileri gözaltına
aldı. Kovalamaca sonucu yakala-
nan şüpheliler emniyetteki işlemleri-
nin ardından önce sağlık kontrolü
için hastaneye ardından adliyeye
sevk edildi. Şebeke üyesi olduğu be-
lirlenen bir kişiyi yakalama çalışma-
ları ise sürüyor. I SAYFA 3
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ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yeni bir süreç 
içerisindeyiz

Medipol Başakşehirli fut-
bolcu Carlos Ponck, Fener-

bahçe Teknik Direktörü Vitor
Pereira'ya başarılar dileyerek, gele-
cek sezon kendilerinin şampiyon
olacaklarını söyledi. Ponck, "Bu
sezon yeni trans-
ferler takıma ka-
tıldı. Yeni bir süreç
içerisindeyiz. Takı-
mız iyi ve kuvvetli
bir takım olma 
yolunda ilerliyor.
Burada Aykut ho-
camızın da elini
güçlendirmeliyiz"
dedi. I SAYFA 15

ç

Carlos Ponck
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Diyanet Başkanı
ve valilerimiz

Mustafa DOLU

SAYFA 4

Sesimi duyan
var mı?

Mehmet Remzi TANIŞ



B u yıl pandemi yasaklarına takılmadan 
9 günlük bayram tatili yapmaya hazırla-
nanlar dikkat. Kilo problemi en fazla

tatil dönemlerinde artıyor. Diyetisyen Melis Ece
Sabri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde formu-
muzu nasıl koruyacağımız hakkında faydalı 
bilgiler verdi: 

Bayramı fırsata dönüştürebiliriz

Uzun süre evde kapanma dönemi geçirip, tatil
ve sosyallikten uzak kaldıktan sonra uzun bir
bayram tatilini fazlasıyla hakettik. Tatili sadece
fazla, sınırsız ve özgürce yemek olarak düşün-
mek yerine ruhumuzu, bedenimizi dinlendirme,
harekete daha çok zaman ayırma ve 9 günlük
dönemi sağlıkla tamamlamak için bir fırsat ola-
rak görmeliyiz. Özellikle her şey dahil, açık büfe
sistemli otel tatilleri kilo aldırıcı tatiller olarak
görülse de aslında sevdiğiniz ve sizin için sağlıklı
olacak tüm besin öğelerini de kapsadığından
kendimiz için fırsata dönüştürebileceğimiz bir
tatil planı yapabiliriz.Tatili memleketinde, ailele-
rinin yanında geçirenler için ise dengeli beslen-
meli bir tatil geçirmek çok daha kolay. Tatili

yazlıklarında geçirenlerde de yine ev ortamında,
kendi mutfaklarında bir ortamda olacakları için
normal ev düzenlerinin çok dışına çıkmayacak-
ları bir tatil planı rahatlıkla yapılabilir.

10 altın kural

Kilo almamaya yardımcı 10 altın kurala dikkat
edilirse hem sağlıklı bir bayram tatili geçirmiş
olursunuz hem de kilo almazsınız: 
1) Susuz kalmamaya dikkat edin. 
2) Su tüketimine ek olarak mineralli su ve
maden suyu da tüketerek terleme ile kaybettiği-
niz mineralleri de vücudunuza alın.
3) Şekerli ve gazlı içeceklerden boş kaloriyi
almak yerine ara öğünlerde mevsim meyvelerine
daha sık yer verin.
4) Özellikle açık büfe tatillerinde ve büyük bay-
ram sofralarında yiyeceklerinizi ortadan alarak
değil tabağınıza alarak porsiyon kontrolünüzü
baştan yapın.
5) Hızlı yemek yemeyin! Beyine doygunluk
veren sinyal ilk lokmadan 20 dakika sonra gide-
ceği için tatilde yemeklerinizi keyfini çıkararak
yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin.

6) Tokken yemek yemeyin! Özellikle her şey
dahil sistemli otellerde sürekli atıştırma öğünleri
servis edilmekte ve acıkmadan yemeye teşvik et-
mektedir. Gereksiz kalori alımından kaçınmak
için bu tarz araları yapmak istiyorsanız öğle
yemek yerine tercih edebilirsiniz.
7)  Ev ve yazlık tatillerinde 2 öğün geçirenler-
denseniz gündüz sahilde geçirdiğiniz öğle yemek
saatinizde yanınıza mutlaka sandviç/ meyve/
leblebi-badem - kuru meyve gibi bir atıştırmalık
alın. Böylelikle akşam yemeğine çok aç başla-
mamış olursunuz.
8) Dondurmayı çok masum bir atıştırma olarak
görmeyin ve her akşam rutin olarak tüketmeyin.
1 top külahsız dondurmanın neredeyse 2 porsi-
yon meyve kadar kalorisi olduğunu unutmayın
ve mümkünse tüketim sıklığınızı azaltarak yerine
mevsim meyvelerini tüketin.
9) Kurban bayramı ve tatil günlerinde öğünler
genellikle protein ağırlıklı olacağından bazı
kahvaltıları veya öğle yemeklerini yoğurt +
meyve gibi hafif geçirerek dengeleme sağlayın.
10) Bayramın olmazsa olmazı tatlılara hayır di-
yemeyenlerdenseniz günlük tek porsiyonda kal-
maya çalışın ve mümkünse tatlı tüketeceğiniz
günler ekmek veya meyve tüketiminizi biraz 
azaltın. 

Fazla tüketmek zararlı 

Kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban
Bayramı’nın bu uzun
ve sıcak tatil dönemine
denk gelmesi özellikle
tansiyon, şeker, kalp -
damar hastalıkları
olanlar için dikkat edil-
mesi gereken bir süreç
oluşturmaktadır.
Bu dönemde bayram
kahvaltısının olmazsa
olmazı kavurma,
akşam yapılan ızgara
etler derken kırmızı
et tüketimi birkaç gün
üst üste fazla
tüketilebiliyor.
Faydalarından da bah-
sedeceğim kırmızı eti
tüketirken dozu kaçırdı-
ğınız zaman bağırsak
problemleri, hazımsız-
lık gibi şikayetler de ar-
tabiliyor. Özellikle
kabızlığın ve mide ra-
hatsızlıklarının önüne
geçmek için ara öğün-
lere kayısı, erik, 
mürdüm eriği gibi 
mevsim meyvelerini 
ekleyebilirsiniz.
Kurban bayramında
dinlendirilmeden kulla-
nılan etler kaynaklı ha-
zımsızlık yaşarsanız da
rezene çayı, kimyon
çayı gibi gaz ve şişkinlik
giderici bitki çayların-
dan da destek 
alabilirsiniz.
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Diyetisyen Melis Ece Sabri 
Kurban Bayramı Tatili öncesi hem 
kilo almamızı önleyecek hem de sağlıklı 
beslenmemizi sağlayacak önerilerde bulundu.  
9 günlük dönemi sağlıkla tamamlamak için 
10 altın kurala dikkat çeken Ece, “Özellikle her
şey dahil, açık büfe sistemli otel tatilleri kilo aldırıcı
tatiller olarak görülse de aslında sevdiğiniz ve
sizin için sağlıklı olacak tüm besin öğelerini de
kapsadığından kendimiz için fırsata
dönüştürebileceğimiz bir tatil planı yapabiliriz” dedi. 

Hayvansal proteinin
en iyi kaynaklarından
olan kırmızı et yaklaşık
yüzde 26-27lik protein
içeriği ve vücudun büyü-
mesi, gelişmesi ve ken-
dini yenilemesi için
gereken 9 temel aminoasi-
din tümünü içerir. Yüzde 5-
10 arasında yağ içeren
kırmızı et,  vücutta depolan-
mış yağların azaltılmasında ve
yağsız kas kütlesinin artırılma-
sında çok önemli bir role sahip
olan doymamış yağ asidi konjuge
linoleik asidin de çok iyi bir kaynağı-
dır. Tatilde hareketinizi artırıp, eti kont-
rollü olarak tüketirseniz yağınızın azalıp
kas oranınızın artmasına da destek olursu-
nuz.Vitamin ve mineraller Bakımından Kır-
mızı Et Beyin ve sinir sisteminiz için önemli
olan temel bir besin olan  B12 vitamininin en iyi
kaynağıdır. Çinko, vücut gelişimi, büyümesi ve bağı-
şıklık sistemi için oldukça  önemli bir mineraldir ve kır-
mızı et çinko açısından da oldukça zengindir. B6 vitamini,
kan oluşumu ve enerji metabolizması için oldukça önemlidir.
Kırmızı ette yüksek miktarlarda bulunan Demir, vücut tarafından
çoğu emilen hayvansal - hem formundadır. Dolayısıyla özellikle demir
eksikliği olanlar için kırmızı et tüketimi oldukça önemlidir. Selenyum, B
grubu vitaminlerinden Niasin ve Fosfor açısından da kırmızı et iyi bir kaynaktır.
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Yemeden 
önce dikkat 
Kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan
sağlığı açısından büyük risk taşıyabileceğine dikkati çeken Uzm. Dr.
Bengisu Ay, “Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun
koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça
artırır. Şarbon, salmonelloz, kist hidatik, toksoplazmoz, teniyoz,
kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar başta gelir” dedi.

PendikMedipol Üniversitesi
Hastanesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay,
Kurban Bayramı’nda etlerin kesimi ve
saklanması konusunda hijyen kuralları-
nın büyük önem taşıdığını kaydetti. Dr.
Ay, iyi koşullarda saklanmayan Kurban
etlerinde bulaşıcı hastalık riskinin yük-
sek olduğunu belirterek, “Hayvanlarda
görülen ve zoonoz olarak adlandırılan
bazı hastalıklar, etin yenilmesi, hazırlan-
ması veya taşınması sırasında insanlara
direkt bulaşır. Yeni kesilen etlerin seri ve
steril bir şekilde uygun koşullarda mu-
hafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık ris-
kini oldukça artırır. Hayvanlarda
görülen birçok bakteriyel, viral, parazi-
ter ve mantar hastalıkları direkt temas
ile bulaşabilir. Ciltte özellikle parmak-
larda sivilce gibi başlayıp
morumtırak bir yaraya
dönüşen şarbon, kusma,
ateş ve ishalle seyreden
salmonelloz gibi hastalık-
lar gelişebilir. Özellikle
karaciğerde ve diğer or-
ganlarda kistlere neden
olan kist hidatik, gözde ve
karaciğerde tutulum
yapan, gebede gelişirse
bebekte hastalık oluştura-
bilen toksoplazmoz, bağırsak paraziti
teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem
gibi hastalıklar da başta geliyor” diye
konuştu.

Sağlığınız anında bozulabilir 

Mikroplardan korunmak için seçilen
kurbanlığın sağlıklı olması ve sağlıklı
koşullarda profesyonel kişilerce kesim
yapılması gerektiğine değinen Dr. Ay,
şöyle devam etti: “Uygun ortamlarda
bakteriler hızla ürer ve tek bir bakteri-
den saatler içinde milyonlarca bakteri
oluşabilir. Hafif bir bakteri yüküne
sahip bir et iyi muhafaza edilmediği
takdirde bir gece sonra insan sağlığı
açısından son derece riskli bir durum
oluşturabilir. Bu nedenle kesim, yüzüm
ve eti parçalama işlemlerinin güneş gör-
meyen serin yerlerde yapılması oldukça
önem taşır. Etler serin bir yerde birkaç
saat dinlendirildikten sonra parçalanıp
buzdolabına konmalıdır. Kesim yapan
kişilerin sağlıklı ve temiz olması gerekir.
Herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyı-
cısı durumunda olmamaları gerekir.
Kesim yapan kişinin elinde veya ete
temas eden yerlerinde yara, kesik, çıban,
apse bulunmamalıdır. Bulunması duru-
munda bunlar mutlaka su geçirmeyen
uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır.
Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, kar-
kasın parçalanması, etin nakli, muhafa-
zası, pişirilmesi ve tüketime sunulması
aşamalarında kişisel hijyen kurallarına
dikkat edilmelidir.”

Elinizi mutlaka yıkayın 

Ellerin, ete dokunduktan sonra su ve

sabunla en az 20-30 saniye yıkanma-
dan ağız, burun ve göze temas ettiril-
memesi gerektiğini vurgulayan Dr.
Bengisu Ay, “Etler kesinlikle çiğ veya az
pişmiş olarak tüketilmemelidir. Kesim
sırasında olabildiğince az sayıda kişi ol-
malıdır. Maskelerin usulüne uygun ola-
rak takılması ve sosyal mesafe
kurallarını gözeterek işlemlerin gerçek-
leşmesi gerekir. Kurbanlık hayvan ke-
simleri uygun geçici kesim yerlerinde
veya mezbahalarda gerçekleşmeli ve
hayvanların kesimi ile açığa çıkan atık-
lar için gerekli altyapı oluşturulmalıdır.
Kesim yeri her kesim öncesi temizlenip
dezenfekte edilmelidir. Yeterli havalan-
dırma koşullarına sahip olmalı lavabo
ve tuvaletlerde mutlaka sıvı sabun, de-
zenfektan ve kâğıt havlu bulundurul-
malıdır. Kesim yerinin çevresi

çöplerden, kanalizasyon gibi atıklardan
uzakta olmalıdır. İç organ atıklarının
boşaltılmasının yapıldığı alan kesim ye-
rinden ayrı olmalıdır. Atıkların uygun ve
hijyenik şekilde uzaklaştırılması sağlan-
malıdır” ifadelerini kullandı.

Tahtanız sertifikalı olsun 

Kesim, yüzüm ve iç organların çıkarıl-
dığı alet ve malzemelerin birbirinden
ayrı olması gerektiğine dikkati çeken Dr.
Ay, şu bilgileri verdi:“Her işlem sonra-
sında mutlaka yıkanıp dezenfekte edil-
melidir. Etlerin parçalanması işlemi
mutlaka uygun tezgahlarda (paslan-
maz çelik masa veya etle temasında sa-
kınca olmayan kolay temizlenebilir
malzeme) yapılmalıdır. Kesme parça-
lama tahtası kullanılacaksa mutlaka
plastik tercih edilmelidir. Kullanılacak
plastiklerin gıda ile temasında sakınca
olmadığını gösteren sertifikalarının ol-
ması gerekir. Derinin üzerinde veya
kanın akıtıldığı ve iç organların boşaltıl-
dığı alanda et parçalama işlemi yapıl-
mamalıdır. Kesim alanına her türlü
uçan ve yürüyen haşere ve kemirgenler
ile kedi ve köpek gibi hayvanların gir-
mesine ve kesim bölgesine yaklaşma-
sına izin verilmemelidir. Kedi ve
köpeklerin gömülen atıklara ulaşmasını
engellemek için derine gömülmeli ve
üzeri kireç ile kapatılmalıdır. Kesim ve
yüzüm işlemlerinin daha temiz ve sağ-
lıklı bir şekilde yapılabilmesi için hay-
vanlar mümkün olduğunca askıya
alınarak kesilmeli ve yüzülmelidir. Ka-
natma (boğazlama) dahi yere dikey ko-
numda askılarda yapılmalıdır.”

10 ALTIN
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F atih Aksaray Meydanı ve Fatih Vez-
neciler Vidinli Tevfikpaşa Cadde-
si'nde yabancı uyruklu kişiler, 2 farklı

gasp girişimine karıştı. Yöntemleri aynıydı.
Aksaray'da 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi
tekme tokat dövüp elindeki para dolu çan-
tayı almak istedi. Ancak feci şekilde dövülen
kişi direndi. Çevredekiler de tepki gösterince
saldırganlar kaçtı. Vezneciler'de ise yaklaşık
3 milyon lira değerinde döviz ile ilerleyen
motosikletli kuryeler hedefteydi. Motosik-
letli kuryeleri aralarına alan saldırganlar dö-
verek çantayı gasp etmek istedi. Ancak iki
kuryeye çevre esnafı da destek verince gasp-
çılar kaçtı. 

Görüntüler izlendi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği olay ile ilgili geniş kapsamlı çalışma
başlattı. Ekipler olay yerinde bulunan 276
kamera görüntüsünü 450 saat boyunca iz-
ledi. Ekipler, gasp şüphelilerden birinin Şiri-
nevler'de bir adrese olduğu tespit etti.
Adrese yapılan arama sonucu şüpheli kişi
adreste bulunamadı. Ancak ekipler adreste
şüpheliyle yaşayan kişilerin ifadelerine baş-
vurdu. İfadeler doğrultusunda İstanbul'da 6
ilçede 9 adrese baskın düzenlendi. Operas-
yon sonrası şüphelilerin Eyüpsultan'da ol-
duğunu belirlendi.  Polisi karşılarında gören
şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca
sonucu Türkmenistan uyruklu I.J., F.Ç. ve
U.S. gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler
emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağ-
lık kontrolü için hastaneye ardından adli-
yeye sevk edildi. Şebeke üyesi olduğu
belirlenen bir kişiyi yakalama çalışmaları ise
sürüyor. DHA

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

olay, dün saat 23.00 sırala-
rında Esenyurt Gökevler
Mahallesi'nde yaşandı.

S.Y. isimli kadın otomobiliyle, başka
bir otomobile çarptı. iki araçta da
hasar oluşurken, devriye gezen bekçiler

kazayı kontrol etmek istedi. Kadının
tavırlarından dolayı alkollü olduğunu
düşünen bekçiler, olay yerine polis
ekiplerini çağırdı.  
S.Y., olay yerine polislerin çağrılması
üzerine küfretmeye başladı. Bekçilere

hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını
savunarak aracına bindi. 
Test yapılan S.Y.'nin 2.85 promil al-
kollü olduğu ortaya çıktı. S.Y. önce
hastane sonra da polis merkezine gö-
türüldü. DHA

Esenyurt'ta kaza yapan alkollü sürücü S.Y, bekçi ve trafik polislerine zor
anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehditler savuran
kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Fatih'te gasp edecekleri
kişilere tekme ve 
yumruklarla saldıran
şüpheliler yakalandı.
Yakalanan şüpheliler 
emniyetteki işlemlerinin
ardından önce sağlık 
kontrolü için hastaneye
ardından adliyeye sevk
edildi. Şebeke üyesi 
olduğu belirlenen bir kişiyi
yakalama çalışmaları
ise sürüyor

Sağlıkçılara
dadanmış!

sarıyEr'dE hastanede sağlık
çalışanların odalarına girip hır-
sızlık yapan şüpheli, toplu ta-

şıma ulaşım kartından tespit edilip,
yakalandı. Şüphelinin sağlık çalışanlarının
odalarına girip, çıkması güvenlik kamera-
larına yansıdı. İstanbul'da hastanelerden
birçok hırsızlık şikayeti alan polis ekipleri
çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik ka-
meralarını incelen polisler hırsızlık yapan
kişinin eşkalini belirledi. Son olarak Sarı-
yer'de özel bir hastanede hırsızlık olması
üzerine polisler tekrar güvenlik kamerala-
rını incelemeye aldı. Görüntülerde yine
aynı kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Güvenlik kamerasında şüphelinin metroya
binmesi üzerine İBB ile iletişime geçen
ekipler toplu ulaşım kartını okutan kişinin
Aktan Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli,
Esen yurtta yakınının evinde gözaltına
alındı. Antalya'da da hastanelerde hırsızlık
yaptığı belirlenen Aktan Y. tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Şüphelinin hastane
koridorlarında gezinmesi ve çalışanların
odalarına girmesi, daha sonra kaçması
hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir skandal
DAHA

sosyal medya fenomeni
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan
Övüç, yine bir skandala imza

attı. Daha önce silahla kullandığı aracın
camından çevreye ateş ederek trafikte
adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş
açtığı anların görüntüsünü sosyal medya
hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı görün-
tüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra
serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba
kullandığı sırada alkol alarak trafikte deh-
şet saçtı. Övüç'ün araba kullandığı sırada
alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı
cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan
Övüç ise o görüntüleri sosyal medya 
hesabın-
dan pay-
laştı.
Görüntü-
lerde,
Övüç ve
beraberin-
deki arka-
daşının
yüksek
sesle
müzik 
dinleyerek
alkol 
aldıkları
yer alıyor.

TEKMELı GASP!

Boğaz'da kayboldu
Fatih, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden İsa Baydal kayboldu. Sahil güvenlik ve 
itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin kaybolan Baydal'ı arama çalışmaları devam ediyor

Samatya Sahili'nde gece
saatlerinde İsa Baydal
(25), kardeşi Onur Baydal

ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tek-
neyle denize açıldı. İsa Baydal, tekne-
den denize atladıktan sonra gözden
kayboldu. teknedekilerin ihbar etmesi
üzerine olay yerine itfaiye, polis ve
sahil güvenlik ekiplerine yönlendirildi.
Sahil güvenlik, deniz polis, ve itfaiye
su altı arama kurtarma ekipleri kay-
bolan Baydal'ı aramaya başladı.
arama çalışmaları devam ederken,
haberini alıp, buraya gelen Baydal'ın

ailesinin sahildeki bekleyişi sürüyor.

Yüzerlerken kaybolmuş

Haberi alır almaz Samsun'dan gelen
baba Fedai Baydal, "aile teknemiz.
arkadaşlarıyla, iki kardeş denize açıl-
mışlar. yüzerlerken kaybolmuş kar-
deşi. Ben de daha fazlasını
bilmiyorum. yüzüyorlarmış. tekneden
atlarken abisi biranda gözden kaybol-
muş. İnsaniyet namına gören duyan
olursa mutlaka arasınlar bizi. Sa-
matya limanında bekliyoruz" dedi.
DHa

Gizli bölmeden
uyuşturucu çıktı
Beşiktaş'ta, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin
mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca
ve bir miktar kokain bulundu

EtilEr Nisbetiye Cadde-
si'nde iki hafta önce araç
ve kişilere yönelik denetim

yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı Motosikletli Polis Ekip-
leri, şüphe üzerine zırhlı otomobili
durdurdu. Araçta bulunan A.B. ile
O. Y.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT)
sorgusu yapan polis, haklarında çe-
şitli suçlardan kayıtları olduğunu tes-
pit etti.  Araç içinde de arama yapan
ekipler, teyp boşluğunda ve vitesin

yanında mıknatıs bulunduğunu fark
etti. Bunun üzerine şüpheye düşen
polis, mıknatısı torpidonun bulun-
duğu bölgede çeşitli yerlere dokun-
durdu. Birkaç denemenin ardından
torpidonun üstüne gizlenmiş bir
bölme açıldı. Gizli bölmede yapılan
aramada, 3.3 gram taş kokain ile
ruhsatsız tabanca bulundu. Zırhlı
otomobildeki 2 kişi polis tarafından
gözaltına alınırken, araç ise emniyet
garajına çekildi. 

Tehlikeli dalış
EsEnyurt'ta sı-
caktan bunalan
çocuklar, yasak ve

tehlikeli olmasına rağmen
süs havuzuna girerek serin-
ledi. Zabıtar tarafından uya-
rılan ve havuzdan çıkarılan
çocuklar, zabıtanın ayrılma-
sının ardından yeniden ha-

vuzun yolunu tuttu. Esen-
yurt'ta termometreler 34 de-
receyi gösterdi. Sıcak
havadan bunalan çocuklar,
serinlemek için Fatih Sultan
Mehmet Caddesi üzerinde
bulunan süs havuzuna girdi.
Havuz içerisindeki aydınlat-
malar nedeniyle elektrik

akımı olmasına aldırış etme-
yen çocukları, zabıta ekipleri
uyararak havuzdan çıkardı.
Zabıtanın havuz çevresinden
ayrılmasının ardından, ço-
cuklar yeniden havuza girdi.
Öte yandan sıcaktan buna-
lan sokak köpekleri de ha-
vuza girerek serinledi.

Uyuşturucu operasyonu
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bu-
lunan adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgi-
sini alan polis, geçen perşembe operasyon

düzenledi. Burada yapılan aramalarda, çöp poşetlerine
7 parça halinde gizlenmiş vaziyette 6 kilogram 23 gram
bonzai, 105 gram kokain, 7 uyuşturucu hap, hassas te-
razi, 5 kutu 50 ml amonyak ele geçirdi. Ekipler, B.Y. ve
Ö.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet-
teki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde İmal veya Ticareti' suçundan dün çıkarıldıkları
adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna
teslim edildi. Baskın anı kameralara yansıdı.



“ Bir insan acı duyarsa canlıdır, başka-
sının acısını duyarsa insandır.’’ demiş
Lev Tolstoy 

Kimi acından perişan, kimileri  ise para ile
oynar. Bir ekmek çalan ceza alır, vergi kaçı-
ranlar, yolsuzluklarla abad olanlar  ise özel
uçaklarla  gezerken  adam yerine konulurlar.

Anlayacağınız bu günümüz Türkiye’sinde
paran var ise adamsın, yoksa yaşamak haram. 

Vatandaş’a alkol kullanma, sigara
içme, ucuz araba kullan gibi akıl veren ko-
caman beylerimiz acaba bunları uygulu-
yorlar mı ne dersiniz. 

Sonumuz uçuruma gidiyor gitmesine de ne
kadar farlındayız işte o meçhul. Allah yardım-
cımız olsun. 

Memur, işçi, esnaf, emekli, öğretmen, çiftçi,
sanayici, sanatçı, pazarcı mutlu olanımız kaldı
mı sizce?  Ben arasam da bulamam mutlu
olanımızı galiba..

“Porsiyonları küçültelim” diyeni mi dinle-
sek, “Her şey güzel olacak “ diyerek üstümüz-
den geçene mi yaslasak sırtımızı bilemedim…  

Biz duyduk bunları duyduk ta  Bizim isya-
nımızı duyan var mı işte orası muamma…

Kaldığımız enkazın altında birilerinin bizi

bulup çıkarması lazım “sesimi duyan var mı”
diye seslense yetecek gibi..

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir “
diyecek biri çıka gelse elini uzatsa bize..

Yada, milliyetçiyim diyerek ülke sınırlarını
yolgeçen hanına, mülteci cennetine  çeviren
zihniyete, dini devlet işlerinden ayıran laikliği
beğenmeyen, eleştiren, dindarım diyerek yeni
nesli dinden soğutarak ataist yada deistleşti-

renlere   “geldikleri gibi giderler” diyecek biri
çıksa aramızdan sarı saçlı, mavi gözlü….

Mutlu toplum huzurlu millet rolünü oyna-
yanlara  “Biz cahil dediğimiz zaman, mek-
tepte okumamış olanları kastetmiyoruz.
Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa
okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı
gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati
gören gerçek alimler çıkabilir”. Diyecek kadar
aydın ve ilerici  biri olsa.

Saygınlığı, zekası ve vatanına olan sevgi-
siyle milleti ayrıştırmanın aksine dini,
dili,rengi ne olursa olsun ülkede birlik ve bera-
berliğin önemini “Bir ulus, sımsıkı birbirine
bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabi-
lecek bir güç düşünülemez”. Diyecek bir önde-

rimiz olsa diyorum fena mı olur…
Kılıç Ali anlatıyor:
İlk mecliste bir gün laiklik konusu oluyordu.

Gazi Mustafa Kemal Paşa o gün meclise baş-
kanlık ediyordu.

Meclisin tanınmış din alimlerinden bir va-
tandaş kürsüye geldi. Alaycı bir tavırla:

''Arkadaşlar bir laikliktir gidiyor. Afedersi-
niz ben bu laikliğin manasını anlamıyorum,
nedir bu laiklik ? '' diye söze başlarken riyaset
makamında bulunan Mustafa Kemal Paşa da-
yanamamış, oturduğu yerden elini kürsüye vu-
rarak:

''Adam olmaktır Hocam, adam olmak! '' di-
yerek Hoca efendinin sualini cevaplandırmıştır.

Vesselam…

Sesimi duyan var mı?
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Bilet fiyatları
tavan yaptı

9 GÜNLÜK bayram tatili öncesinde 15
Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk
devam ediyor. Tatili fırsat bilenler memle-
ketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlan-
dıklarını söyledi. Otobüs şoförü Tahir
Yalçın, "Bayram öncesi fazlasıyla bir yo-
ğunluk söz konusu. İnsanlar pandemi süre-
cinde uzun bir süredir memleketlerine
gidemediler yasaklardan dolayı. Şu anda
fazlasıyla bir talep söz konusu. Talepleri
karşılamaya çalışıyoruz. Tabi ki, insanları
evlerine sağ salim ulaştırmak için çabalıyo-
ruz. Bundan dolayı biz de tabi ki, mutluyuz.
Bu yoğunluğu uzunca süredir yaşamıyor-
duk. Böyle bir sürecin sonunda böyle bir
yoğunluğu görmek çok güzel" ifadelerini
kullandı. Ek seferlerin de mevcut olduğunu
belirten Yalçın, "Taleplere kayıtsız kalma-
maya çalışıyoruz. 18 saatlik bir Adıyaman
yolculuğumuz var. Trafiğin yoğunluğuna
göre de bu değişiyor, uzayabiliyor. Haliyle
bizde de bir yorgunluk söz konusu ama in-
sanlardaki bu kavuşma, özlem hasreti din-
direbilmenin mutluluğu gerçekten çok güzel
bir şey" dedi. Yalçın kullandığı otobüste boş
koltuk olmadığını da dile getirdi. DHA

Kurban Bayramı öncesi
15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'nda başlayan
yoğunluk devam ediyor.
Yolcuların bazıları bilet
fiyatlarından, bazıları da
otobüsün zamanında
kalkmamasından yakındı

E satpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa
mahallelinin kabusu haline geldi.
Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce

kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardın-
dan da alkol ve uçucu madde kullananla-
rın mekanı haline dönüştü. Mahalle
sakinleri, kapının önüne ve balkona çıka-
maz hale geldiklerini kaydetti.

Moloz dökenler var

Mahalle sakini Turgut Keskin, "Burası
yıllardır sorunlu bir yer haline geldi.
Kimse bize sahip çıkmıyor. Burada alkol
alanlar, kavga edenler, küfür edenler, mo-
lozunu dökenler var. Belediyeye şikâyetle-
rimizi bildirdik. Bir iki bariyer kurup
buraya girilmesini engellemediler. Engel-
lemedikleri için burası kimsesizler yur-
duna döndü. Burada tuvaletini yapan var,
kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar
burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor bu-
raya. Ne hikmetse kimin malıysa o da
belli değil" dedi.

Sağlık tehdit altında

Birgül Keskin ise, "Buradaki boş arazi,
kamuya ait olabilir, herhangi birine ait
olabilir çöp yığını haline geldi. Hele ki, bu
koronavirüs döneminde bu görüntüyü
böyle bir atmosferi yaşamamız çok
saçma geliyor. Sağlığımızı tehdit ediyor.
Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara
gittim söyledim. 'Belediyeye haber verece-
ğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gel-
medi. Belediye mi bakacak, muhtar mı
bakacak veya herhangi bir yer mi baka-
caksa, bu mahalleye biri bakacak illaki.
Burada hemen hemen 100 taneden fazla
ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor.
Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu.
"Buranın güzel bir şekilde yapılmasını is-
tiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park
olsun, oturma alanı olsun. Camlarda bal-
konlarda rahat oturulmuyor. Çöp atıyor-
lar. İnsanlar akşam olduğu zaman kendi
kafalarına göre gelip buraya oturuyorlar,

rahatsızlık veriyorlar. Burası bir aile so-
kağı olduğu için çocuklarımızın da oyna-
yacakları bir park olsun, yeşillensin
istiyoruz. Küfürlü konuşuluyor, tuvaletler
yapılıyor, ateşler yakılıyor" şeklinde ko-
nuştu.

TOKİ’nin mülkiyetinde

Ataşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açık-

lamada, "Söz konusu boş parsel Toplu
Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetin-
dedir. Boş parsele kaçak döküm yapıldı-
ğına dair belediyemize iletilen şikayetlere
istinaden, ilgili kuruma bu hususta
06.04.2021 tarihinde yazı yazılarak bildi-
rimde bulunulmuş ve tarafımızca beton
bariyer konularak önlem alınmıştır" 
denildi. DHA

CEYLAN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI GELECEK PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI

muammer ceylan

Ataşehir Esatpaşa Mahalle-
si'nde yaklaşık 2 dönümlük

arsa önce kaçak hafriyat
döküm alanı oldu ardından da

alkol ve uçucu madde kulla-
nanların mekanı haline geldi.

Mahalle sakinleri, kapının
önüne ve balkona çıkamaz
hale geldiklerini kaydetti.

nevzat altıok 

İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

Özdemİr polat
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Kurban Bayramınız
mübarek olsun

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

ESATPASA’DA
KORKU ALANI

Caddebostan doldu taştı
KURBAN Bayramı tatilinde kimi
İstanbullu il dışına çıkarken kimi-
leri ise şehirde kalmayı tercih etti.
Caddebostan'da bulunan halk
plajında yoğunluk yaşandı. İstan-
bulluların bir kısmı, 9 gün sürecek
Kurban Bayramı tatilini şehirde
geçirmeyi tercih etti. Aşırı sıcaklık-
tan bunalan vatandaşlar, soluğu
Kadıköy Caddebostan Plajı'nda
aldı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'ne ait, 25 lira ücret alınan
plajda sessizlik hakimken, ücret-
siz olan halk plajında ise yoğun-
luk yaşandı. Aileleri ve
arkadaşlarıyla sahile gelenler, de-

nizde keyifli anlar yaşadı. Öte
yandan, son zamanlarda Mar-
mara Denizi'ni etkisi altında bıra-
kan müsilaj plajda görülmedi.

Denizimiz çok temiz

Ailesiyle denize gelen Emre
Ersoy, "Bayramda tatile çıkama-
dık. Halk plajındayız. Denizimiz
çok temiz, eskiden böyle değildi
daha kirliydi. Müsilaj kalmamış,
çocuklar çok güzel eğleniyorlar.
Bayramın tadını çıkarmaya çalı-
şacağız. Halk plajını tercih ediyo-
ruz çünkü o taraf ücretli. Ücretli
yerden bir farkı yok. Biraz daha

kalabalık. Ücretliye kimse gitmi-
yor boş. Umarım en kısa za-
manda onların fiyatları biraz
daha düşer" dedi. DHA



F ener Rum Ortodoks Patrikhanesine
ait Büyükada Rum Yetimhanesi, yıl-
lardır restore edilmeyi bekliyor.

Adeta kaderine terk edilen ve çökme tehli-
kesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin ye-
niden eski ihtişamlı haline dönmesi için ilk
adım, 2020 yılının Ağustos ayında atıldı.
İBB İştiraki BİMTAŞ, 6 bin Rum yetime
yuva olan binanın dijital belgeleme ve rö-
löve çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar
sayesinde, 123 yıllık tarihi yapı aslına ve ta-
rihi dokusuna uygun olarak restore edilebi-
lecek. 70 kişilik ekibin özel ekipmanlarıyla
yürüttüğü çalışmada, yapı milim milim ye-
niden çizildi. Ekipler binden fazla noktaya
ekipmanlarını kurarak, titizlikle çalıştı. Ye-
timhanenin rölövesi ise 4 ayda çıkarıldı.
Büyükada Rum Yetimhanesindeki restoras-
yon hazırlıklarını DHA, yerinde görüntü-
ledi. Görüntülerde yetimhanenin atıl
durumda olduğu, çatı ve zemin kısımla-
rında çökmelerin yaşandığı görüldü.

1964'te kilit vuruldu

Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafın-
dan 1898'de inşa edilen 'Prinkipo Palas'
oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin
başında bir Rum tarafından satın alınarak,
yetimhane olarak kullanılması şartıyla
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağış-
landı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vu-
rulana kadar yaklaşık yaklaşık 6 bin Rum
yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk
edilen Büyükada Rum Yetimhanesi için ilk
adım 2020 yılının Ağustos ayında, İBB İşti-
raklerinden BİMTAŞ tarafından atıldı. Bu
çalışma kapsamında öncelikle rölöveye alt-

lık teşkil etmesi amacıyla alanda; yersel
lazer tarama, dron fotogrametrisi, yersel
fotogrametri ve klasik haritacılık yöntemle-
riyle veri alındı. Dijital belgeleme ve rölöve
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte
yapı için restorasyon çalışmalarının en kısa
sürede başlaması bekleniyor.

45 günlük çalışma

Çalışmalara yaklaşık bir yıl önce başladık-
larını söyleyen Boğaziçi Peyzaj İnşaat Mü-
şavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş.
(BİMTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı
Nazım Akkoyunlu, "Büyükada Rum Yetim-

hanesi için bir dijital belgeleme çalışması
yürüttük. Belgeleme çalışması için öncelikle
alanın mevcut durumunu ortaya koyan bir
rölöve çalışması çıkarmamız gerekti. Yapı-
nın bugünkü haline baktığımız zaman ciddi
hasar almış olduğunu görüyoruz. Bizler de
vakit kaybetmemek adına hemen harekete
geçtik ve yaklaşık 45 günlük bir çalışmayla
yapı için çözünürlüğü yüksek bir veri oluş-
turduk. Bu veriyi nokta bulutu dediğimiz
tarayıcı ile gerçekleştirdik" dedi.  

Hasar trespiti yapıldı

Akkoyunlu, "Yetimhanenin dış meka-

nında 1 milimetre hassasiyet, iç me-
kanda ise 4 milimetreye kadar çıkan bir
hassasiyetten bahsediyorum. Mevcut
durumun taranması, belgeleme çalışma-
larının sadece bir boyutu. 
Bizler daha sonra yapı için malzeme ve
hasar tespiti analizleri yaptık ve yapının
sanat tarihi açısından bir raporunu oluş-
turduk. Yapının rölövesi için yaklaşık 70
kişilik bir ekip çalıştı. Arkadaşlarımız
oluşturduğumuz nokta bulutu ile yapıyı
milim milim yeniden çizdi. Rölöve aşa-
ması da yaklaşık 4 aylık bir süreç aldı"
diye konuştu. DHA

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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Sayın Diyanet Başkanı
ve Valilerimiz!..

ercAn çiftçi
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dr: bArbAros
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VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL
BAŞKAN YARDIMCISI

Zeynel Abidin
yener

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYESİ

İstanbul'un en etkileyici yapılarından Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgeleme ve rölöve çalışmaları tamamlandı.
Fener Rum Patrikhanesine çalışmaların sonuçlarının teslim edildiğini kaydeden BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım

Akkoyunlu, "Belgelemenin sonucunda yapının restorasyon sürecinin hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük
bütçeler gerek. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon 

Euro'dan bahsediliyor" dedi.

D iyanet Başkanı Ali Erbaş Hoca geçtiğimiz günlerde
yolcu taşıyan otobüslerin namaz vakitlerinde mola
vermesini istedi.

İyi güzelde İslamiyet adına her şey yapıldı da bir mola me-
selesi mi kaldı?

Sayın hocam uzun yola mesela Ağrı, Van Hakkari’ye giden
bir otobüs namaz vakitlerinde yarım saatlik bir mola verseki,
yetmez bizim halkımız o süreyi en az 45 dakikaya çıkarır hele
bir de cemaat oluşturmaya kalkınca varın siz düşünün. Bu
süre ortalama 3 saat demektir. Uzun yolda üç saatlik bir mo-
lanın işletme açısından kaybını varın siz düşünün. Kaldı ki
otobüs işletmelere genelde ve beş vakit olmasa da buna dikkat
ediyorlar.

Sayın Başkan bildiğim kadarıyla dinimizde bu tür yolcu-
luklar sırasında oruç aylarında seferi ve namazlarında kazaya
bırakmak gibi bir kolaylık var. Ayrıca İslam dinimiz otobüste
giderken oturduğumuz yerde hatta hasta iken yatakta bile
namaz kılmayı uygun görmüş ve bunun uygulamaları da var.

Durum böyle iken; o otobüste bir gayrimüslim var ise ve
kendisinin bir kilisede veya havrada ibadet etmesi gerektiğini
isterse ne olacak?

Diyelim ki kilise ve havra yok. O kişinin yanında istavroz
yani haç var ise bilindiği gibi onlar İstavroz’u karşılarına ko-
yunca kendileri için orası ibadet yeri gibi oluyor bunun için
izin isterse ne olacağını özgürlükler ve demokrasi için neler
olabileceğini o kişiye bi imkanın tanınıp tanınmayacağı husu-
sunu hiç düşündünüz mü?

Camide protokol ve diyanete sorular

Sayın Başkan, Ayasofya açılışında ve sizinde kılıçla hut-
beye çıktığınız o günde de protokol gereği davetli vardı ama,
Cumhurbaşkanımıza ve diğer devlet görevlileri ile protokol
mensuplarına koltuk verilmemişti. Onlar dizlerini büküp ca-
milerde ibadet sırasında nasıl oturulması gerekmiyorsa öyle
oturmuşlardı.

Durum böyle ve Cumhurbaşkanı dizlerinin üzerine oturur-
ken, ne oldu da Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi
Vakfı’ndan hafızlık eğitimi almış gençler için İstanbul Müftü-
lüğünün himayelerinde Fatih Camii’nde Hafızlık icazet Mera-
simi düzenlendi. Bu törene AKP Genel başkan Vekili Numan
Kurtulmuş, AKP Fatih ilçesi yöneticileri ve çok sayıda din gö-
revlisi olup olmadıklarını bilmediğim sarıklı cübbeli ve sakallı
insanlar katıldı.Hatta Numan Kurtulmuş Selatin Camii olan
Fatih Camiii’in içine kurulan kürsü, asılan bayrak ve flama-
larla adeta bir meydan görünümü verilen camii de Kurtulmuş
bir de nutuk çekip hafız olan gençlere icazet belgesi dağıttı.

Başkan, böylesi bir törenden haberiniz var mıydı?
Vardıysa Cumhurbaşkanımıza uygulanmayan koltuklu pro-

tokol ne olduda bu tarikata uygulandı?
İslam dininde tarikatlar önemli olmadığı halde, hatta hiç

olmaması gerekirken meriyette olan kanunumuza göre tekke,
tarikatlar ve zaviyelerin olmaması gerekirken bu tarikata
neden böyle bir ayrıcalık tanındı?

Merak ettiğim bir diğer husus ise kuranı kerim’i ezberleyip
hafız olan bu gençler ezberledikleri kuranın anlamını da öğ-
renmişler midir?

Sayın Başkan önemli bir konu da yine ne olduğu ne tür
faaliyetlerde bulunduğu belli olmayan bir takım dernek ve ta-
rikatlar, Kurban Bayramını bahane ederek, para ve yardım
topluyor bu yolla da halkın dini duygularını sömürüyorlar.
Bunlara müdahale etmeyi düşünüyor musunuz?

Bursa ve Tekirdağ Valilerimiz

Marmara Denizinde olan müsilaj meselemiz malumunuz-
dur. Bilim insanları bu durumun denizin hor kullanılmasın-
dan, foseptik çukuru gibi kullanılmasından, sanayi atıklarının
arıtmasız dere ve çaylarla denize akıtılmasından kaynaklandı-
ğını beyan ediyorlar.

Bursa Valimiz Sn. Yakup Canbolat, bölgenizde olan Nilü-
fer çayının çıkış yerinin görüntüsü ile Marmara'ya döküldüğü
andaki görüntüleri sosyal medya ve tv lerde yayınlandı. Bu
deniz hepimizin olduğu halde bu durum için neler yaptığınız
merak edilmekte ve Nilüfer’in çıktığı gibi denize dökülmesinin
sağlanması beklenmektedir.

Yine aynı şekilde Tekirdağ’ın Sn. Valisi Aziz Yıldırım Bey,
benimde yakinen izlediğim öve yıllardır mücadelesini verdi-
ğim Kınıklı Deresi yine siyah akıyor. Zamanında burayı kirle-
tenlerin başında olan tekstilci ve TİM başkanı beni defalarca
ilgilenmemem için uyardı ve hatta şikayette etti ama, sonunda
gereği yapılmıştı.

Şimdi Çorlu sanayisinin, Değirmenköy ve Seymen deki
fabrika atıkları yine arıtmasız atıklarını bu dereye bırakıyor-
lar olmalı ki dere siyah akıyor ve başta ben olmak üzere hal-
kımız bu durumdan son derece rahatsız ve şikayetçiyiz.
Gereğini Marmara Denizini  kurtarmaya katkınız olması ba-
kımından umuyor ve bekliyoruz. 

İzmir Marşının neyini beğenmedin?

15 Temmuz törenleri sırasında Aydın İncirliova’da Mehter
Takımı İzmir Marşını çalarken AKP İlçe Başkanı Hüseyin
Celbek, “Bu etkinlikte siyasi marş çaldırmam kesin” diye ba-
ğırmış. Bunu MHP'nin meclis üyesi de desteklemiş. İlçe Kay-
makamı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü orada ve
bir arada olmalarına karşın kimse müdahale etmemiş ve
Mehter takımı da marşı yarıda kesmiş. İşin garip tarafı ne
protokolden nede halktan tepki gelmemiş.

Sormak istediğim ve merak ettiğim bu kişinin bu marşının
neresini siyasi gördüğüdür.

********
Tüm okurlarımızın Kurban Bayramını kutlar herkese sağ-

lıklı huzurlu aydınlık yarınlar dilerim.

Yapıda bin 250'ye yakın
oturum yaptıklarını söyle-
yen Akkoyunlu, "Geleneksel
yöntemlerle yapılan rölöve
çalışmaları çok hassas ça-
lışmalar değildir. Bizim far-
kımız hız ve nitelik
anlamında oluyor. Ama biz
yersel lazer tarama, dron
fotogrametrisi, yersel fotog-
rametri ve klasik haritacılık
yöntemleriyle çözünürlüğü
yüksek bir veri elde ediyoruz. Neredeyse yapının birebir
orijinal durumunu ortaya koyabiliyoruz. Aynı zamanda
böyle bir yapı geleneksel yöntemlerle iki ya da üç yılda
alamayacağınız rölövesini bizler 4 ay gibi kısa bir sürede
tamamladık" diye konuştu. 

Yapının restorasyon süreci için
ciddi bir bütçeye ihtiyaç oldu-
ğunu belirten Akkoyunlu "Belge-
lemenin sonucunda yapının
restorasyon süreci hızlıca sürdü-
rülmesi gerekiyor. Bu süreçler
için büyük bütçeler gerekiyor.
Özellikle böyle bir yapı için yak-
laşık 20 milyon Euro'dan bahse-
diliyor. Büyükada Rum
Yetimhanesi'nin dijital belge-
lenme ve rölöve belgeleme ça-
lışmaları tamamlandı ve kurul
ile paylaşıldı. Biz bu çalışmayı

Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte yürüttük. Büyükada Rum Yetimhanesi
Fener Rum Patrikhanesi'ne ait. Haziran ayı itibariyle Fener Rum Patrikhane-
si'ne çalışmalarımızın sonuçları teslim ettik. Şu an 5 Numaralı Koruma Kuru-
lu'nun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra
yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak" ifadelerini kullandı. 

4 AYDA TAMAMLANDI 20 MİLYON EURO LAZIM

Esenyurt'ta provokasyon
Esenyurt'ta HDP'li Sezer

Öztürk'ün evinin duvarına
"Alevi, defol Kürt" yazıldığı

iddia edildi. CHP'li Çetin
Çapan yaşanan provokasyona

tepki göstererek, "Varsa 
cesaretiniz buyurun gelin"

diyerek tepkisini dile getirdi

Esenyurt'taki HDP Örnek Mahallesi
temsilciliğinde görevli Sezer Öztürk’ün
evinin duvarına geçtiğimiz günlerde,

"Alevi, defol Kürt" yazıldığı iddi edildi. Öztürk polis
merkezine giderek şikayetçi oldu. Provokasyona
tepki yağdı ve HDP İstanbul Milletvekili Ali Kena-
noğlu konuyu Meclis gündemine taşıdı. Provokas-
yona tepki gösteren isimlerden biri de CHP'li
siyasetçi Çetin Çapan oldu. Tepkisini Twitter hesa-
bından dile getiren Çapan, "Esenyurt’ta kendilerin-
den olmayanları kovmaya hevesli tipler türemiş.
Bekleriz, ben de Alevi ve Kürdüm. Kimin kapısına
böyle aşağılık şeyler yazıyorsanız, biz de onlarda-
nız. Varsa cesaretiniz buyurun gelin" ifadelerini
kullandı.

HIZLICA
RESTORE EDILMELI

mustafadolu49@gmail.com
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

OtOmOBil satın almak isteyen vatandaşlar,
ikinci el araçların ve sıfır arabaların fiyatlarını
araştırıyor. Hangi modelin ne kadardan satıl-

dığını merak ediyor. Ancak tüketicilerin üçüncü bir seçe-
neği daha var. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale
sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların
fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sun-
duğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Araçların fi-
yatları 11 bin liradan başlıyor. İkinci el araçlar, ucuz sıfır
otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle
satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye
katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir
aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabiliyor. 

BaYram tatili boyunca yurtiçi uçuşlarda 427
ek sefer konulduğunu açıklayan Türk Hava
Yolları İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocae-

li'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına
sefer gerçekleştirecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapı-
lan açıklamaya göre, ek seferlerin 249'u İstanbul Havali-
manı'ndan, 74'ü İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan ve 100 ek sefer ise Ankara Esenboğa
Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek.

Ek uçuşlar yapılıyor 

Ayrıca yurtdışı uçuşlarına başlayan AnadoluJet tatil ne-
deniyle yurtdışında 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştire-
cek. Bayram tatili sürecinde oluşacak seyahat talebini
karşılamak üzere THY tarafından düzenlenen ek sefer-
lerde Trabzon, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve
Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon 16-25

Temmuz tarih aralığında 61
ek seferle en yoğun uçuş
noktası olacak. Trabzon'u
48 ek uçuş ile Bodrum-
Milas ve 44 uçuş ile Antalya
Havalimanı takip ediyor. Ek
sefer sayısının en fazla ol-
duğu günler ise 95 uçuş ile
17 Temmuz Cumartesi ve
105 uçuş ile 25 Temmuz
Pazar günleri olacak.

Bakanlıktan
satılık

Havalimanı 
tıklım tıklım 

Ticaret Bakanlığı ihale sistemiyle sattığı
ikinci el araçların fiyatı 11 bin liradan
başlıyor. Uygun fiyatlı araba almak iste-
yenler için bakanlık resmi internet site-
sinde yeni bir araç listesi yayınladı.

16-25 Temmuz tarihleri arasında
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dı-
şında geçirmek isteyenler nedeniyle
İstanbul Havalimanı’nda yolcu 
hareketliliği  sürüyor. Firmalar ek 
seferler düzenlemeye başladı. 

S aha İstanbul  kümelenmesi lider-
liğinde “Milli Teknoloji Hamlesi”
vizyonuyla, alanında uzman 11

firmanın ortaklığı ile kurulan Milteksan
CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri
Sanayi A.Ş., milli makine sektörünün ve
dördüncü sanayi devriminin en temel
bileşeni olacak yeni nesil CNC kontrol
sistemlerinin yerlileştirileceği projeyi ha-
yata geçirecek. Yerli ve milli imkanlar ile
dijital dönüşümü sağlanmış akıllı maki-
naların üretilmesini sağlayacak projeye
Tübitak tarafından 15 milyon TL’lik
destek sağlanacak.

Akademi dayanışması

Milteksan Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Fazıl Böyet, sayısal kontrollü tezgahla-
rın imalat sanayiinin kalbinde yer aldı-
ğını belirterek, bu sistemlerin
yerlileşmesi ile, teknolojiyi üreten maki-
nalarda dışa bağımlılığın azalacağını,
Dünyada giderek yaygınlaşacak akıllı
makinalar ve karanlık fabrikalar kon-
septi için de önemli bir adım atılmış
olacağını ifade etti.Milteksan A.Ş.
Genel Müdürü Prof. Onur Tunçer ise,
Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol
oynayacak bu projede özel sektör ve
akademinin birlikte hareket edeceğini ve
Prof. Dr. Yusuf Altıntaş’ın da projede
fiilen görev aldığını belirtti. Prof. Tunçer,
“Milli sanayimizin lokomotifi olan ma-
kine sanayimizi, Milteksan tarafından
gerçekleştirilecek teknoloji ve inovasyon
projeleri öncülüğünde kalkındırıp, dün-
yanın sayılı ekonomileri arasına sokma
hedefiyle çalışmalara devam ediyoruz”
dedi.

Yoğun çalışma içindeyiz 

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik ürün-

lerin yüzde 100 yerli imkanlarla üretilme-
sini sağlamak amacıyla TÜBİTAK tara-
fından desteklendiklerini de belirten Prof.
Tunçer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu fırsatı en iyi şekilde kullanabilmek
adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
Yaklaşık bin 500 dolar/kg ihracat değerine
sahip büyük oranda yazılım içeren yüksek

teknoloji ürünü 5 Eksen CNC Kontrol
Üniteleri ile ülkemiz için ciddi bir katma
değer sağlayacak olmanın da heyecanını
yaşıyoruz.”

Hedef 2023 yılı 

Saha İstanbul  bünyesinde Milteksan’ın
kuruluşu ve Makine Komitesi çalışmala-

rını yürüten Milteksan Yönetim Kurulu
Başkan V. Dr. Uğur Şimşir’de, “Türkiye’de
dördüncü sanayi devrimini fiilen başlatan
bu projenin ilk ürününü 2023 yılında pa-
zara sunmayı hedefliyoruz. Bilim, Tekno-
loji ve Sanayi Bakanlığı’na kuruluş
aşamasından itibaren sağladıkları destek-
ler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Sözleşme pazarlıkları başlıyor
Yaklaşık 4,2 milyon
memur ve 2,2 milyon
memur emeklisinin

maaş ve aylıklarına 2022 ve
2023 yıllarında yapılacak zam-
mın belirleneceği 6. Dönem
Toplu Sözleşme görüşmelerinin
ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapı-
lacak.

Seyyanen zam ve refah payı 

Önceki yıllardan farklı olarak bu
yıl birlikte hareket etme kararı
alan Memur-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen görüşmeler öncesi
taleplerini ortaklaşa belirledi.
Konfederasyonların ortak talep-
leri arasında; maaş ve aylıklara
oransal zammın yanında, seyya-
nen zam ve refah payı verilmesi,
3600 ek gösterge, sözleşmelilerin
kadroya geçirilmesi ile derece
kademe ilerlemesinin önündeki
engellerin kaldırılması gibi mad-

deler yer alıyor. Memur-Sen ve
Türkiye Kamu-Sen ortak talep-
lerini 26 Temmuz'da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına su-
nacak.

Anlaşma sağlanmazsa...

Yasal olarak Ağustos ayında ba-
ğıtlanması gereken sözleşme sü-
reci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev
sahipliğinde yapılacak ilk top-
lantıyla resmi olarak başlayacak.
Sözleşmenin genelinde ve hiz-
met kollarında talep edilen mad-
delerin görüşülmesiyle
ilerleyecek müzakere takvimi,
Ağustos'un üçüncü haftasında
sona erecek.Taraflar arasına bu
süreye kadar anlaşma sağlana-
maması halinde Kamu Görevli-
leri Hakem Kurulu süreci
başlayacak. 11 kişinden oluşa
Hakem Kurulu, sözleşmeye dair
nihai kararı verecek.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri
devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç başlıyor. 

Beylikdüzü Sivaslılar
Dernek Başkanı

eyüp günAy Cengİz AtAseven
Beylikdüzü Esnaf ve

Sanatkarlar Dernek Başkanı

DEV PROJEYE 
BUYUK DESTEK 
Milteksan CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi A.Ş., Türkiyede dördüncü sanayi devrimini başlatacak en temel bileşen
olan yeni nesil 5 eksenli CNC kontrol sistemleri ve dijital ikiz platformunu yerlileştirecek. Tübitak, yerli ve milli imkanlar ile
dijital dönüşümü sağlanmış akıllı makinaların üretilmesini sağlayacak projeye, 15 milyon TL’lik destek sağlayacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Baş-
kanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve
TBMM’den bir heyetle bugün Kıbrıs ziyaretine başlıyor.
Erdoğan, biri KKTC Meclisi’nde, diğeri 20 Temmuz tö-
renlerinde tüm dünyaya Kıbrıs’la ilgili açıklamalar yapa-
cak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5
senaryoya üzerinde duruluyor:

Diplomatik ilişki

Erdoğan’ın “Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor” dediği
en önemli müjdenin, Azerbaycan’ın KKTC ile diplomatik
ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor.
Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin
Lefkoşa’da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali
güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azer-
baycan heyetini kabulünde ‘Tek millet 3 devletiz’ ifadele-
rini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının BM’ye
sunduğu, ‘Kıbrıs’ta iki devletli çözüm’ formülüne de fiili
destek olacak.

Rumlara Maraş çağrısı 

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam
eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, mil-
let bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mes-
cidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve
Atina, Erdoğan’ın Maraş’ın mülkü bulunan Rumları,
KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvura-
rak, “Evlerinize dönün” çağrısı yapmasından endişe edi-
yor.Erdoğan’ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir

bölümünü askeri bölge sta-
tüsünden çıkaracak. AB ve
BM’ye bir dizi şikâyette bu-
lunan Rum-Yunan ikilisi
korkuyor, çünkü kentte
mülkü bulunan çok sayıda
Rum ‘Türk yönetimi altına
girmeye’ hazır.

Geçitkale'ye SİHA üssü

Erdoğan, 1974’ten sonra
Türk savaş uçaklarının in-
mesi için yapılan ancak ara-
dan geçen yıllarda atıl kalan
Geçitkale askeri üssünü
daimi SİHA üssüne dönüş-
türülebilir.
Geçitkale’ye ilk SİHA, 2019
Aralık ayında inmişti. Türk
SİHA’ları, Muğla Dala-
man’dan havalanarak

KKTC’yi iniş noktası olarak kullanıyor.Gazimağusa'ya
deniz üssü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Gazi-
mağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı
yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günü-
müzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yana-
şıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre
doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline
getirilmesi yönünde planlar mevcut.

Doğalgaz müjdesi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz
müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk
sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir
dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.

Programında neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün öğleden sonra başla-
yacak Kıbrıs ziyaretinde programı yoğun. Erdoğan yarın
KKTC Meclisi’nde tarihi müjde konuşmasını yaptıktan
sonra Girne’de 1974’te Türk ordusunun çıkarma yaptığı
koyda törene katılacak. Erdoğan, 20 Temmuz törenlerinin
başlayacağı yarın da Bayram Namazı’nı Lefkoşa’da kıla-
cak, ardından tören alanında halka seslenerek, mesajlar
verecek. Erdoğan bir dizi açılış ve temel atma törenine de
katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Kıbrıs ziyareti bugün başlıyor. Erdoğan
Meclis'te ve 20 Temmuz törenlerinde tüm
dünyaya Kıbrıs'la ilgili açıklamalar yapa-
cak. Kıbrıs halkına müjdeler vereceğini
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
sır gibi saklanan kararları ile ilgili 
senaryolarsa şimdiden hazır

KILICDAROGLU 
ADAY OLAMAZ!

Dünyanın gözü
kulağı Kıbrıs 
ziyaretinde

hasan akkuş
İYİ PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANI

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsanYavuz, seçimin zamanında
yapılacağını belirterek, "Çok net bir şekilde adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Aynı netlik Millet
İttifakı’nda yok. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da mümkün değil” dedi. 

A K Parti Genel Başkan YardımcısıYa-
vuz, DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin erken seçim iddialarını

değerlendiren Yavuz, "Muhalefet hep se-
çimden sonra erken seçimi seslendirmiş.
Hep 'erken seçim yapalım' diye yaygara
koparmış. Bu sefer de böyle oluyor deği-
şen bir şey yok. Zaten Türkiye'de her şey
değişti; ama muhalefet yapma biçimi hiç
değişmedi. Yani bugüne kadar 20 yıldır gi-
rilen bütün seçimleri kaybeden bir muha-
lefet var. Özellikle CHP’yi kastederek
söylüyorum. Her seferinde seçimi kaybet-
miş Muharrem İnce'nin dediği gibi ‘yenmiş
de yenmiş, yenmiş de yenmiş’ ama buna
rağmen CHP yine ‘erken seçim’ demiş de
demiş, demiş de demiş. Peki erken seçi-
min şartları var mı Türkiye'de? Yok" dedi. 

Erken seçim gözükmüyor

Seçim kararının Meclis’te 360 milletvekili
veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabile-
ceğini ama hem Millet İttifakı'nın hem de
Cumhur İttifakı'nın bu çoğunluğa sahip ol-
madığını vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaş-
kanı neden seçim kararı alsın? Böyle bir
hakkı var da niye alsın? Zaten şu anki gö-
rüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İtti-
fakı'nın destekleyeceği aday yani
Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan
yine yürütmenin başı olacak. Anketler
bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket
var mı böyle yüzde 50'ye yaklaşan; Cum-
hurbaşkanı'mızdan başka bir adayın or-
taya çıktığını biri iddia edebiliyor mu?
Edebiliyorsa onu da ortaya koysun. Man-
zara böyleyken neden biz yeniden bir
seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi so-
kalım? Kaldı ki seçime gidilmesi halinde
Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi ha-
yatını, siyasi ömrünü de bir anlamda
azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakar-
sanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da
seçim kararı alması asla kata muhtemel
gözükmüyor" diye konuştu. 

Aday olması mümkün değil 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği
yönünde gelen açıklamaları da değerlen-
diren Yavuz, "Bence muhalefet partisinin
kafası çok karmakarışık. Ne yapacaklarını
onlar da bilmiyor. Bugünden herhangi bir
cumhurbaşkanı adayını ortaya koyma
şansları yok. Cumhur İttifakı'nın net bir
şekilde adayı ortada. Çok net bir şekilde
bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir
zaman olmayacak. Yani seçime çok yakın
bir tarihe kadar bu belirsizliğin ortadan
kalkması mümkün değil. Bana sorarsanız
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da

mümkün değil. Teorik açıdan bu mümkün
kendisi çıkar aday olabilir; ama ben buna
cesaret edebileceği kanaatini taşımıyo-
rum. Çünkü cumhurbaşkanı adayı olup da
bir de oradan kaybettiğinizde siz o parti-
nin başında bir daha durma şansına çok
fazla sahip değilsiniz. Çok daha tartışılır-
sınız. İddiaya girmek caiz olsaydı çok
kolay bir şekilde herkesle iddiaya girer-
dim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı
olmayacak, diye" dedi.

Farklı biri aday olur

Millet İttifakı’nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu
da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i
de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ı da İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da aday
olarak göstermeyeceğini belirten Yavuz,
şöyle konuştu:"Çünkü herhangi birinde
karar kılmak kolay bir şey değildir. Genel
başkan kendi varken bir belediye başkanını
adayolarak çıkartması o genel başkanı tar-
tıştırır ve bir genel başkan varken o durur-
ken hem de o büyük parti iken diğer
partinin genel başkanında karar kılınması
yine onu bitirir. Böyle karmakarışık, çok
keşmekeşin yaşanabileceği böyle gayet net
olmayan hadiselerin olduğu bir durumdan
bahsediyoruz. Bu noktada işte kanaatim
odur ki bu genel başkanlarından birisi
olmaz bu belediye başkanlarından birisi
olmaz ve bunların dışından birisini üretmeye
çalışırlar diye benim bir kanaatim var."

50+1 tartışılamaz 

'Siyasi Partiler Kanunu' ve seçim kanun-
larında yapılması planlanan değişiklik
hakkında da değerlendirmede bulunan
AK Parti'li Yavuz, seçim kanunu değişikli-
ğinin uygulanabilmesi için seçimden en
az 1 yıl önce bunun çıkarılması gerekti-
ğini söyledi. 2023 Haziran'da yapılacak
seçimler için değişikliğin 2022 Hazi-
ran'ına kadar tamamlanması gerektiğini
belirten Yavuz, "Benim kişisel kanaatim
gelecek yılın başında bu değişiklikler
yapılır diye düşünüyorum"  dedi. Cum-
hurbaşkanı seçilmek için gerekli olan
yüzde 50 üzeri oy alma yeterliliğinin de-
ğiştirileceği yönündeki iddiaları da de-
ğerlendiren Yavuz, "50 artı 1 milletin
hayrınadır, Türkiye'nin hayrınadır.
Bunda bir esnetme söz konusu değildir.
Bugüne kadar aklımızdan da böyle bir
şey geçmedi. Hele Sayın Cumhurbaşka-
nı'mız bunun zaten açılmasına müsa-
maha göstermez. O zaman kurgulanmış
olan 50 artı 1’den geriye gitmek müm-
kün değil. Bizim böyle bir düşüncemiz
yok, zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız da
buna müsaade etmezler" diye konuştu.

ÇAKTIRMADAN ÇALIŞIYORUZ!
AK Parti'li Yavuz, kendilerinin attığı  
her adımın muhalefet tarafından seçim
hazırlığı olarak yorumlandığını be-
lirterek, "Seçim görevlilerimizle sandık
görevlilerimizle seçim kurulu görevliler-
imizle sürekli çalışıyoruz bugünlerde;
ama bunu yaparken elimizden geldiği
kadar ortaya çıkartmadan, çaktırmadan
yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Ne
yaparsanız hemen onu sanki erken
seçim için yapılıyormuş gibi bir algı
oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algının
oluşmasını biz istemiyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli program-
lara katılmak üzere Ordudaydı. Destici, ilk olarak
parti mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen toplan-
tıya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici,
Olağanüstü Hal’in 2023 yılına kadar uzatılmasından
yana olduklarını söyledi. Tehdidin dışarıdan ve içeri-
den sürdüğünü kaydeden Destici, "OHAL; kanunları-
nın uzatılması meselesine gelince; bunun da Türkiye
açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim
orada tek bir uyarımız oldu. Dedik ki; bu 3 yıl değil
de, 2 yıl olabilir. Neden; çünkü 2023 yılında seçimler
var. 2023 sonrasına da yeni seçilecek meclis karar ver-
sin. Yani şimdiki meclis 2023 yılı sonrasıyla ilgili tasar-
rufta bulunmasın, 2023’e kadar uzatalım, 2023’ten
sonra gelen Meclis de uzatıp, uzatmamayı kendisi

karar versin. Biz çok demokratik, iyi niyetli olarak bu
teklifi yaptık. Yoksa biz normal olarak elbette ki, ola-
ğanüstü halin bir müddet daha Türkiye’de devam et-
mesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden
sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz” diye
konuştu.

CHP ve HDP'yi hedef aldı

Konuşmasının devamında CHP ile HDP’yi eleştiren
Destici, "Köy koruyucularının aldığı ücret
HDP’yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir
dönem direkt köy koruyucularını hedefe aldı.
Onların ailelerine saldırdı. Onları şehit etti.
Unutmayalım köy koruyucularımızı direklere as-
tıkları günleri. HDP bundan rahatsız olur, çünkü
PKK’nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor.
Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatan-
daşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyo-

rum. 2020 yılında depremde zarar gören bölgelere ve
vatandaşlara desteğe niye hayır deniliyor? Bunu anla-
makta zorluk çekiyorum. Şayet bu bir torba yasa ol-
duğu için mi yoksa, toptan OHAL uzatıldığı için
hepsine karşı çıkılıyorsa pekala komisyonda ayrışabi-
lir. 'Biz bu maddeye karşıyız, bu maddenin yanındayız'
denebilir. Genel Kurul'da da aynı şekilde bir tavır gös-
terilebilir. Onun için herkesin buna toptan yaklaşma-
ması gerektiğini düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

OHAL devam etsin
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ALO 110 İTFAİYE KOMUTA MERKEZİ VE MÜFREZE SANTRALLERİ 2021 YILI BAKIM ONARIM
İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/367335
1-İdarenin
a)Adresi :Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sok. No:18 

34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124494480 - 2124494457
c) Elektronik Posta Adresi :elektroniksistemler@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :15 Kalem ALO 110 KOMUTA MERKEZİ VE MÜFREZE 

SANTRALLERİ 2021 YILI BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Geneli
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri 

Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati :05.08.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-

geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen 
hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı
47. maddesi kapsamında yer alan işlerde; yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç, 
sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi 
dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların 
noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 
suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin
belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında 
personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden 
düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. 
Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında 
sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale 
komisyonunca dikkate alınamaz. (Ek ibare: 20/06/2021-31517 R.G./7. md., yürürlük: 05/07/2021)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Alcatel IP telefon sistemleri kurulumu yapmış olmak veya Alcatel IP telefon sistemleri güncelleme
işi yapmış olmak
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Mü-
dürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İs-
tanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turistik mahallesi Kumbağ’da denetimlerini
aralıksız sürdürüyor. Plajlarda izinsiz şemsiye ve şezlong kiralayan, denizden yararlanmak isteyen tatilciler-
den ücret talep edenlere işlem yapan ekipler, haksız gelir elde etmeye çalışan fırsatçılara göz açtırmıyor

K umbağ Mahallesi’nde bulunan
kumsallarda, hafta sonunu deniz
keyfi yaparak değerlendirmek iste-

yen vatandaşlara ve şehir dışından gelen mi-
safirlere izinsiz şezlong ve şemsiye kiralayan,
yiyecek-içecek satan, adeta kumsalları par-
selleyerek haksız rant elde etmeye çalışan şa-
hıslar hakkında Kabahatler Kanunu 32.
Madde’ye dayanarak yaptırım uygulayan
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, izinsiz kiralanan şezlongları kumsal-
lardan topladı.

Kumsal halkındır

Zabıta Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili
bilgilendirmede bulunularak kumsal ve plaj-
ların halkın malı olduğu vurgusu yapıldı.
Açıklamada; "Süleymanpaşa’da yaşayan va-

tandaşlarımız ve yaz aylarında tatillerini şeh-
rimizde geçirmek isteyen misafirlerimiz, ilçe
sınırlarımız içinde bulunan plaj ve kumsal-
lardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabil-
mektedirler. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü olarak, halka ait kumsallarda ya-
sadışı yollarla haksız rant elde etmeye çalı-
şanlara fırsat vermeyecektir. Vatandaşlarımız,
kumsallarda kendilerinden kira bedeli iste-
yen, dışarıdan yiyecek-içecek getirmelerine
izin vermeyen ve bu ürünleri satmaya çalışan
şahıs ya da işletmeleri 0 282 259 59 59 nu-
maralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Mer-
kezi’ni ve 156 Jandarma ihbar hattını
arayarak ihbarda bulunabilirler. Hiçbir şahıs
ya da şirket kumsalların sahibi ya da işletme-
cisi değildir. Kumsallar halkımızın malıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 
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Kurbanlık pazarı dezenfekte edildi
Süleymanpaşa Belediyesi, kurban-
lık satış alanında vatandaşlar ile
satıcıların daha sıhhatli ortam-
larda kurbanlık alışverişi yapmala-
rını sağlamak için gerekli önlemleri
alıyor. Kurbanlık satış alanını dü-
zenleyen Süleymanpaşa Belediyesi,
bu alanda dezenfeksiyon çalışma-
larına başladı. Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından
Karadeniz Mahallesi'nde kurulan
kurbanlık pazarı dezenfekte edildi.

Kurban pazarlarında her yıl gerek
hayvan, gerekse toplum sağlığı
açısından tehdit unsuru içerecek
hastalıklara karşı gerçekleştirilen
ilaçlama ve dezenfekte çalışmala-
rına bu sene dünyayı tesiri altına
alan Korona virüsüne karşı dezen-
feksiyon işlemleri de eklendi. Satış
ve kesim alanlarındaki dezenfeksi-
yon işlemleri Kurban Bayramı süre-
since düzenli olarak yapılmaya
devam edecek.

İbadethaneler
bayrama hazır
Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı
öncesi vatandaşların ibadetlerini
daha temiz bir ortamda yapabilmesi
için ilçe genelindeki ibadethanelerde
temizlik çalışmalarını tamamladı.

ESENYURT Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen
rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra

Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri de dip köşe
temizledi. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz
bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler,
program dahilinde cemevi ve camilere giderek
cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alan-
ların temizliğini yaptı. Ekipler, Koronavirüs ön-
lemleri kapsamında temizlenen ibadethanelerde
dezenfeksiyon çalışması da yürüttü.

Çalışmaları tamamladık

Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde detaylı
temizlik yaptıklarını söyleyen Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü Dinî Kurumlar Sorumlusu Adem Yalçın,
“Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, ilçemizdeki
tüm dinî kurumların temizlik çalışmasını tamam-
ladık. Kurban bayramı öncesi tüm cemevi ve ca-
milerimizi ibadete hazır hale getirdik” dedi.

İstanbullular Şile’ye akın ediyor!
KURBAN Bayramı'nda şehir
dışına çıkmayan İstanbullular,
Şile'ye akın etti. Havanın da

sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve
güneşin tadını çıkardı. Sosyal mesafe
kurallarının zaman zaman unutulduğu
plajda, cankurtaranlar da gün boyu

yoğun mesai yaptı. Kurban Bayramı ta-
tilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da
yaşayanların birçoğu memleketlerine  ya
da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalan-
lar ise Şile plajlarını doldurdu. Sabah
saatlerinden itibaren plajı dolduran İs-
tanbullular deniz ve güneşin tadını çı-

karttı. Kumsalda şemsiyelerin altında
genellikle gruplar halinde oturanlar de-
nize girdikleri anlarda ise zaman zaman
sosyal mesafe kurallarını unuttu. Plaj-
larda çalışan cankurtaran ise hem sos-
yal mesafe hem de fazla açılmaları
konusunda vatandaşları uyardı.



S AS Holding önünde 15 Haziran günü şirket
yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldü-
rülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan

çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöne-
ticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki
bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak
aynı gün yaşamına son verdi. Olayın ardından hol-
ding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken
şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları
paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz
haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir
araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

Bataklığa sürüklediler

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teş-
viklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veri-
yoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına
bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kan-
dırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün
ortalıkta hiç kimse yok" dedi. Ülkedeki tüm başsavcı-
lıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyuruları-

nın kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam
etti: "13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13
bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatan-
daşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenme-
sine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade
etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukat-
ları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına
geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu-
rada mağdur olan vatandaşların neden mağduriye-
tini gidermiyorsunuz."

Tosuncuk benzetmesi

Devlet büyüklerine seslenen İdris Öztürk de "Bu
adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi git-
meden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Yarın
öbür gün bu adamlar yurtdışına çıktığı zaman sizin
bizim için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu adamlar
Türkiye'deyken bu adamları alın. Bizler, ailemin, ar-
kadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı ya-
tırdık" ifadelerini kullandı. Holding önünde
toplananlar "Sema Koçan paramızı ver" şeklinde slo-
gan atarak alkış tuttu. DHA

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

samyeli@bahattindemir.com.tr
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B undan tam beş yıl önceydi. Bir kara bulut sardı
ülkemizi, bir hain kalkışma ile milletimiz karşı
karşıya kaldı. 70’li 80’li 90’lı yıllarda kaldı de-

miştik oysa darbeler fakat öyle bir kara geceye şahitlik
ettik ki herkes çocuklarına torunlarına yıllar sonra o
geceyi anlatacak.

Gökyüzünde f-16 ‘lar karada tanklar ve hainler vardı
ama milletimizi hesap edemediler. 

Çıplak elleriyle tankları durduran f-16’ya terlik fırla-
tan ölüm kusan silahlara meydan okuyan milletin
önünde esas duruşa geçti  o alçaklar.

O gecede öyle karanlıklar var ki tam doğru nedir bel-
kide hiç öğrenemeyeceğiz. Madalyonun diğer tarafında-
kiler kimden böyle cesaret aldı nasıl böyle hain bir plan
kuruldu bilemiyoruz. 

Nitekim kimler çorap örmeyi hedeflediyse bu kud-
retli milletin başına, hep tarih  sildi onları haritadan,

Onlar planlar kurarken yüce yaradanın da onlar için
bi planı vardı elbet,

Karanlık dehlizlerin en dibine vurduğu gecede mille-
timiz 251 şehit 2946 gazi ile sonuçlanan alçak kalkış-
maya dur dedi ve  geçit vermedi.

Darbeye karşı koyanların ilk grubu kendiliğinden dı-
şarı çıktı. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün tek yönlüde
olsa tanklarla kesildiğini görenler köprüye koştu. İkinci
grup da Cumhurbaşkanımızın "Meydanlara çıkın, mey-
danlara gidin" çağrısıyla sokağa fırladı.

Bir kez daha görüyoruz ki halk kapağı patlamış
baraj gibidir durdurulması bile düşünülemez.Halkın
iradesine saygı duymamak önünde ki çukuru görme-
mek gibidir.

Emin olduğum bir hususta şudur ki; 15 Temmuz’u
organize edenleri, seyr edenler ve sahnede olup ülkemizi
kana bulayıp diz çöktürmek isteyenleri tarih unutmaz,
milletimizde affetmeyecek.

15 Temmuz milletin destan yazıp darbeye darbe yap-
tığı gündür. Tarihin tozlu sayfalarında onlarda fütur-
suzca yerini alacak ama birer hain olarak.

O geceyi asla unutmayacağız.
Kalın sağlıcakla.

AAtaşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur
olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve
paralarını geri ödemelerini talep etti. Devlet büyüklerine seslenen mağdur İdris
Öztürk, "Bu adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden
yakalayacaksınız bugün yakalayın" ifadelerini kullandı

Kimse bize diz 
çöktüremez!

GürseL İLGüZ
İSTANBUL KARS - ARDAHAN - IĞDIR
DERNEKLER FEDERASYON BAŞKANI

BUrÇİN BAYKAL
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ
İSTANBUL 3. BöLGE TEŞKİLAT BAŞKANI

KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
KAÇMADAN 
YAKALAYIN!7 şirket yöneticisine soru soran Hazar Doğulu, "Siz bugün neden biz de

sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz?
Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10
milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocukları-
mın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Bu-
raya gelen gelemeyen herkesin
umudunu çaldınız" ifadelerini kul-
landı. Doğulu akrabası Mehmet İl-
dem'in de kendisini dolandırdığını
ifade etti.  Sibel Koçan'ın cena-
zesinde şirket yöneticilerinin
kendilerine 'İstanbul'a gidin şir-
ket devam edecek. Biz devam
edeceğiz' dediklerini öne süren
Doğulu, İstanbul'a geldikten
sonra şirket yöneticilerinin kendi-
leriyle görüşmediğini belirtti. 

UMUDUMUZU ÇALDINIZ!

Boğaz’a
atladılar
İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle
bunalanlar, serinlemek için sahile akın etti.
İstanbul sokakları nispeten boş görünürken,
vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle
birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı

bİrkaç gündür etkili olan kavurucu sıcaklar yü-
zünden bunalan İstanbullular, çeşitli yöntemlerle
serinlemenin yollarını arıyor. Bayram tatili ve sı-

cakların etkisiyle İstanbul sokakları nispeten boş görünür-
ken, vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle birlikte
sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcaklardan bunalan bazıları
özellikle Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denize girerek se-
rinlemeye çalıştı. Kimileri kendilerini serin sulara atarak ra-
hatlamaya çalışırken, kimisi de adeta sahildeymişçesine
beton üzerine yatarak güneşlenmeye çalıştı.

Bu da bizim tatilimiz

Fırsat buldukça serinlemek için Arnavutköy'e geldiğini be-
lirten Doğukan Karafazlı "Bugün biraz daha iyi ama dün
daha çok sıcaklık vardı. Nem oranı da yüzde 90 civarın-
daydı. Bugün de sıcak olmasıyla beraber fırsatı bulup de-
nize geldik. Eğleniyoruz burada, siz de görüyorsunuz ne
kadar eğlendiğimizi. Haftada 3-4 kez buraya geliyoruz.
Eğleniyoruz kendimizce, su da güzel" dedi.
Çocuklarıyla birlikte denize giren Şevket Şerbetçi ise "Tatile
gidemediğimiz için çocukları buraya getirip eğlendiriyo-
rum. Bu da bizim tatilimiz. Havalar sıcak, buraya gelip se-
rinliyoruz. Hafta sonu geliyoruz, rahatlıyoruz burada.
Başka bir yere gidemiyoruz, burası bizim tatil yerimiz" diye
konuştu. DHA

Sıcaklık 42 
derece oldu

İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı bo-
yuta ulaştı. Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte

hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcak-
lığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece
oldu.

Tüm canlılar etkilendi

Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve
parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların al-
tında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinle-
meye çalıştı. Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz
hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçla-
rın altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk."
dedi. Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da
ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir
vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tut-
turarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç
Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan
da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye ko-
nuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sı-
caktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye
sığındığı görüldü.

Bayram öncesi gıda denetimi
Maltepe Belediye-
si’nce yaklaşan Kur-
ban Bayramı öncesi

alınan denetimler sıklaştırıldı.
Deneyimli gıda mühendis ve tek-
nikerleriyle zabıtalar eşliğinde
yapılan denetimler özellikle
ekmek, tatlı ve lokum gibi ürün-
lerin üretim ve satışını yapan iş-
letmelerde yoğunlaştırıldı.
Halkın bayram öncesi ve bay-
ramda sağlıklı gıdaya ulaşabil-
mesi için titizlikle sürdürülen
denetimlerde eksiklikleri bulu-
nan işletmeler uyarıldı. Bayram
öncesi yapılan denetimlerde şu
ana kadar 200’e yakın gıda işlet-
mesi denetlendi.

KAÇMADAN 
YAKALAYIN!
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Doğanay KösE 
Memleket Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı

Erol
Karapınar  

İYİ Parti Beylikdüzü 
İlçe Başkanı

Bayramlar berekettir,
umuttur, özlemdir.
Dualarınız kabul, 
sevdikleriniz hep

sizinle olsun... 
Kurban Bayramınız
mübarek olsun...
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ABd'de bir beyzbol maçı sıra-
sında silah seslerinin patlaması-
nın ardından ortalık bir anda

savaş alanına döndü. Washington Natio-
nals takımının beyzbol maçındaki taraftar-
lar, stadyumun üçüncü kale kapısının
hemen dışında dört kişinin vurulmasının
ardından panik içinde kaçışmaya başladı.
Nationals ile San Diego Padres arasında
oynanan maçın altıncı devresinde bir anda
peş peşe birkaç silah sesi duyulduğu sırada
oyuncular olacaklardan habersiz sahayı
terk etmeye başladı. Taraftarlar kendilerini
koruyabilmek için panik halinde için sahaya
döküldü ve arkasına saklanmak için masa-
ları ters çevirdi. Kurbanlardan ikisi, saat
22.00'den kısa bir süre önce üçüncü kale ta-
rafında stadyumun dışında bulundu. DC
polisi, iki kurbanın daha vurulmayla bağ-
lantılı kurşun yaralarının tedavisi için böl-
gedeki hastanelere taşındığını
söyledi.Maçta meydana gelen korkunç
olayı sahada ve tribünlerde bulunan bin-
lerce kişi sosyal medya hesaplarında da
paylaşıldı ve olay bir ana dünya gündemine
oturdu.  Saldırılar, stadın 2 kilometre uza-
ğında altı yaşındaki Nyiah Courtney'in öl-
dürüldüğü ve beş yetişkinin yaralandığı
silahlı saldırıdan 24 saat sonra gerçekleşti.

Suudi Arabistan'daki dönüşüm
devam ediyor. Ülkede 40 yıllık ya-
sağın ardından mağazaların

namaz vakitlerinde açık kalmasına izin ve-
rildi. Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı-
nın haberine göre, Suudi Arabistan Odalar
Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, belir-
lenen çalışma saatleri içinde satıcıların, çalı-
şanların ve müşterilerin namaz kılmasına
imkan tanıyacak şekilde mağazaların açık
tutulmasına ve tüm ticari ve ekonomik faali-
yetlerine devam etmesine izin verildiği ifade
edildi. Açıklamada, kararın, yeni tip korona-
virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için
uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların
ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini koru-
mak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla
kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engelle-
mek amacıyla alındığı kaydedildi.Emri Bil
Maruf ve Nehyi Anil Münker (İyiliği Em-
retme ve Kötülükten Alıkoyma) heyetinin
1980 yılındaki yürütme düzenlemelerine da-
yanarak ülke genelinde yaklaşık 40 yıldır ülke
genelinde namaz vaktinde mağazaları açık
tutmak ve ticari faaliyette bulunmak yasak-
lanmıştı. Suudi Arabistan, onlarca yıldır yü-
rürlükte olan bir dizi yasa ve gelenekten
vazgeçmek de dahil olmak üzere son yıllarda
geniş siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere
tanık oldu. Bu değişimlerin en önemlisi ka-
dınların araba kullanmalarına, futbol saha-
larına girmelerine ve daha önce sadece
erkeklerin yürüttüğü meslekleri icra etmele-
rine izin verilmesi oldu.

dışişleri Bakanlığı'nca Avrupa
Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD)
Almanya'daki iki ayrı işletmenin ça-

lışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması
hakkındaki kararı kınandı. Bakanlıktan yapı-
lan yazılı açıklamada, ABAD’ın Almanya’daki
iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı ba-
şörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararının,
din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği vurgu-
landı.Açıklamada, “Karar, İslam karşıtlığının
ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün
Avrupa’da kurumsal ve hukuki bir kimliğe ka-
vuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluş-
turmaktadır. Müslümanların hoşgörüsüzlük,
nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldık-
ları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-
ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle
Müslüman kadınların bu durumdan daha da
olumsuz etkilendikleri bir vakıadır” denildi.

ABD’de maç 
resmen patladı

40 yıllık 
yasak bitti

Dışişleri’nden 
ABAD’a kınama

Mikanos’ta yas var!
Yunanistan’ın Ege’de dünyaca ünlü tatil adası Mikonos’ta müzik yayının durdurulması ve sokağa çıkma yasağı
ilan edilmesinin ardından 24 saat içerisinde binlerce yabancı turistin rezervasyonlarını iptal ettiği ve adadaki
turizmcilerin büyük şok yaşadığı belirtildi. Salgının Ege'deki diğer 5 tatil adasında da zirve yaptığı belirtildi

AK Parti 
Beylikdüzü Meclis üyesi

Gelecek Partisi 
Esenyurt İlçe Başkanı

SERKAN KÜÇÜK VEYSEL KARATAY 

KAHKAHALI
TAZIYE!
KAHKAHALI
TAZIYE!
KAHKAHALI
TAZIYE!
KAHKAHALI
TAZIYE!
KAHKAHALI
TAZIYE!
KAHKAHALI
TAZIYE!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve başbakan
adayı Laschet’in sel felaketi sonrası afet bölgesine
ziyareti sırasında kahkaha atarak kameralara ya-
kalanmaları Dünya'nın gündemine oturdu.  Böl-
gede değerlendirmelerde bulunan Steinmeier
konuşma yaparken, siyasetçilerin arka tarafta
neşe içinde güldükleri anlar adeta infial yarattı.

A lmanya CumhurbaşkanıFrank-
Walter Steinmeier, sel felaketinin
etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya

eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti. Ste-
inmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de
yapılacak genel seçimlerde Şansölye
Angela Merkel’in yerine aday olan
Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı
Armin Laschet ile selden etkilenenlerle,
arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu,
kriz masasından bilgi aldı.Daha sonra
Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi
verdi. Bu sırada Laschet'in arka tarafta
beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal
medyada eleştirilere yol açtı.Bazı sosyal

medya hesaplarından ise bu eleştirilere,
Laschet’in basına mülakat verdiği sı-
rada Cumhurbaşkanı olmadan önce
Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dış-
işleri Bakanlığı görevinde bulunan Ste-
inmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi
ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık
verildi. 

Laschet özür diledi 

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU)
Genel Başkanı da olan Laschet eleştiri-
ler üzerine Twitter’dan yaptığı payla-
şımda, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e
ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Lasc-

het ayrıca, bir sohbet durumu sırasında
ortaya çıkan izlenimden pişman oldu-
ğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgü-
nüm." ifadelerini kullandı.

En güçlü aday 

Başbakan adayı Laschet genel seçimlere
10 hafta kala anketlerde rakiplerinin
önünde yer alıyor ve Başbakan Angela
Merkel’in koltuğu için en şanslı aday
olarak gösteriliyor. Almanya’nın batısın-
daki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren
Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların
neden olduğu sel ve su baskınlarında en
az 156 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 

Sözcü'den Yaşar An-
ter'in haberine göre
Dünya jet sosyetesi ile

Holywood yıldızlarının Ege'deki
tatil cenneti Mikonos Adası'nda
Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı
tarafından alınan müzik yayını dur-
durma ve 01.00-06.00 saatleri ara-
sında sokağa çıkma yasağı ilan
edilmesinin bedeli ağır oldu. Turist-
lerle birlikte adadaki nüfusun 100
bine yaklaştığı Mikonos'ta yaklaşık
500 turistte pozitif vaka tespit
edildi. Müzik yayının durdurulma-
sının ardından 20'ye yakın beach
clubın kapatıldığı açıklandı.
Rezervasyonlar iptal

Yunanistan'ın önde gelen yayın or-
ganlarından www.protothema.gr
haber sitesi bugün okuyucularına
duyurduğu haberde yayın yasakla-
rının getirilmesi ve bazı bölgelerde
karantina uygulamalarına başlan-
ması ile birlikte son 24 saat içeri-
sinde yüz binlerce rezervasyonun
iptal edildiği ve ada ekonomisinde
büyük yıkım olacağı belirtildi. 10
günlük tatil için adadaki lüks bir
villaya 50 bin Euro ödeme yapan
İsrailli ünlü bir iş insanının , yaşa-
dığı bölgenin karantinaya alınması
nedeniyle tatilin yarısında adayı
terk ettiği açıklandı.

Turizmin gemisi battı 

Yunan turizminin amiral gemisi
olarak bilinen Mikonos'ta yaşanan-
ların hayal kırıklığı olduğu belirtilir-
ken adada yaşayanların sadece 5 ay
çalışıp yılın 12 ay geçindikleri iptal-
lerle birlikte birçok işletmecinin ya-
tırım yapmaları nedeniyle iflasın
eşiğine sürükleneceği belirtildi. Mi-
konos adasında şimdiye kadar yüz-
lerce kişinin katıldığı 12’den fazla
büyük parti düzenlendi. 17 Hazi-
ran’da Mikonos’ta sadece 9 aktif
vaka bulunurken, 7 Temmuz’da 65,
16 Temmuz’da teyit edilen vaka sa-
yısı 418’e yükseldi.
Diğer adalarda sınırda 

Mikonos'tan sonra diğer tatil ada-
ları Rethymno, Heraklion, Ios ve
Paros adalarındada coronavirüs
alarmı verildiği ve acil önlemler
alınmaya başlandığı belirtildi. Ka-
rantina oteli bulma sorunu büyük
ölçüde ele alınsa da Turizm Bakanı
Haris Theocharis'in  tüm paydaşlar
ve seyahat acenteleri ile sürekli
temas halinde olduğu ve bu beş
adada salgının aşırı yükselmesi ne-
deniyle acil önlemler paketi hazır-
landığı belirtildi. Cumartesi
gününden bu yana Girit adasında
258 vaka tespit edildiği açıklandı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protot-
hema.gr haber sitesi bugün okuyucularına duyurduğu 

haberde yayın yasaklarının getirilmesi ve bazı bölgelerde 
karantina uygulamalarına başlanması ile birlikte son 24 saat

içerisinde yüz binlerce rezervasyonun iptal edildiği ve ada
ekonomisinde büyük yıkım olacağı belirtildi.



R T E L L A K K T F N
R K I L L I Ü E A O

N S S L K A D I L Y P D
A A T O M K Ü T

H L K A M A D I Ç F E G
D A K E K Ö Ç T E S A
K K Ü E G O A Ü L B S
A S S E F N L E

K A M L U T U V A E S L
E R L A L E C R K R U

K R O V A I A Ü E X
R U F V K K M N P M R N

ABLACI

 ALMA

 APTES

 ARAP

 AVUTULMAK

 CELAL

 ÇIDAMAK

 ÇÖKEK

 ESRE

 HASIL

 KATLI

 KESMEK

 LALE

 TAFTA

 TELLAK

 ÜSTE

8 6 4 5
9 5 2
1 2 7
9 2

1 8
4 5 6

7 4
8 2 7 5

9 1

7
5 4 3

1 9 8 5
8 3

1 2 4
9 4 6

3 1 5 6
8 2 7
1

6 5
1 4

1 8
5
4 2 7 1
3 1 9 4

8 2 3
2 3
7 1 8 5 9

2 1 3 7 5 4 6 8 9
9 8 7 1 6 3 5 4 2
6 5 4 9 8 2 3 7 1
8 7 9 2 1 5 4 3 6
5 6 1 3 4 8 2 9 7
4 3 2 6 7 9 8 1 5
3 9 5 4 2 7 1 6 8
1 4 8 5 9 6 7 2 3
7 2 6 8 3 1 9 5 4

8 7 2 3 9 6 4 5 1
4 9 5 2 7 1 6 3 8
3 6 1 4 5 8 2 7 9
6 4 8 9 1 3 7 2 5
1 5 9 7 6 2 8 4 3
2 3 7 8 4 5 1 9 6
7 1 6 5 3 4 9 8 2
9 8 3 1 2 7 5 6 4
5 2 4 6 8 9 3 1 7

5 7 2 8 1 3 6 4 9
9 8 6 5 4 2 7 1 3
4 1 3 6 7 9 8 5 2
8 9 4 2 6 5 3 7 1
3 6 5 7 8 1 9 2 4
1 2 7 3 9 4 5 8 6
2 3 9 1 5 8 4 6 7
6 4 8 9 2 7 1 3 5
7 5 1 4 3 6 2 9 8

1 9 6 5 8 4 3 2 7
3 8 5 2 1 7 6 9 4
4 2 7 3 6 9 1 8 5
5 7 8 4 2 1 9 3 6
9 4 2 7 3 6 5 1 8
6 3 1 8 9 5 7 4 2
8 1 9 6 5 2 4 7 3
2 5 4 9 7 3 8 6 1
7 6 3 1 4 8 2 5 9

G A L A D Z
A A L A Y N
R H A V A R
A A K A R E T
N V A L A N S L
T L E
Ç E Y Ö N E L K

E Z E L
P R O L E T A R Y A
A Y E N
L A S E P S A
Y L A T E K S G
A A M R A L R
Ç M A L L A
O Z A N A K M

T N N T K E M T A
Ç A T A N A A I B R Ö V E Y S A

H E R Ç E K R G E S A K N L K
D R A H M K A B A Y D A L M A

M Ö Z G E A L Ö Z G E A F
A K Ü Ç A L K T

Â L A O K P
O T K U Y K U L T

A S Ü R E L E K R
Y A D D R A M R E T

L F U R U Ç M A U A
H A L A S L P A N N E L K S M

K A Y M A E L E M E E C A A T L
S O N R S A R I Z M A K R A M A

K E R T E K K K T A A T A L E T

Ç ö z ü m l e r

E Z E L

 ELA

 ÖZE

 AVAL

 EZEL

 GALA

 ALAKA

 SKALA

 AKARET

 LATEKS

 LAHAVLE

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Su
do

ku
 | 

Zo
r

3 6 8 9
8 5

6 9 2 7 1
8 2 5 4 3

3 4 2 9 7
6 5

3 9 4 2 8
1 4 8 5
7 2 6 9 5

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



1319 TEMMUZ 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

U zman Psikolog Melda Yakupoğlu
Damga'ya Kurban Bayramına bir
gün kala sosyal ilişkler hakkında

çok önemli tavsiyeler verdi. Yakupogl̆u
özellikle bayram tatilleri sonrası danışanla-
rında artış yaşadığını söyleyerek insanların
akraba tartışmalarını yıllarca unutumadı-
ğını, bitmeyen küslükler haline getirdiğini
söyledi. Bayramlararı birlik beraberlik gün-
leri olarak görmek geektiğini söyleyen Ya-
kupoğlu “ Bayramlar dargınlar
barıştığında, yapılanlar unutulduğunda,
'sen bana şunu demiştin, ben sana bunu
demiştim' olmadığında güzel.Yıllardır bay-

ram sonrası yoğun bir danışan trafiği ya-
şarım çünkü bayram sonrası insanlar

akraba ziyareti yaptıklarında o kut-

lama anlarının yıpratıcı travmatik anılara
yıllarca unutulmayacak küslüklere dönüş-
tüğünü görürüm, oysa neyi paylaşamaz
insanoğlu. Hepimiz insanız, birimizin bi-
rinden hiçbir farkı yok, herkes kendi hayat
hikayesi içinde haklı, bu yüzden bu bay-
ram 'ilk sen gel, ben gitmem, ilk ben unut-
mam' düsüncelerinden birazcık uzaklaşıp
sevdiklerinize koşun. Hayat çok kısa, belki
bir sonraki bayramda dayanacak bir
omuz, öpülecek bir el, sarılacak bir dost
bulamayabilirsiniz.” dedi. 

Bağışlayıcı ve affedici olun 

Bayramları “sosyal ilişkilerimizin bir yansı-
ması” olarak değerlendiren Yakupoğlu kır-
gınlıklara, dargınlıklara yol açmadan bir
bayram geçiribilmek için şu tavsiyelerde
bulundu: İnsan ilişkilerimizde çoğunlukla
nasılsak bayram ziyaretlerinde de benzer
şeyler yaparız. Hoşumuza giden şeylere
verdiğimiz tepkiler, hoşumuza gitmeyen
durumlarda savunmalarımız hep bize ken-
dimizle ilgili fikir verir.Bayram zamanla-
rında insanların en hassas duyguları ortaya
çıkar. Bir aile ziyaretinde insanlar çocukluk
anılarını hatırlayabilirler. Hatırladıkları bu
anılar içerisinde bazen güzel şeyler olur,
bazen de olumsuz travmatik şeyler. Geç-
mişi hatırladıklarında ailelerine karşı hem

bir içsel burukluk olur, hem şu anın getir-
miş olduğu vicdani duygular ve affetmeye
çalışma isteği olur. Kimi insan bu affetme
dediğimiz süreci kendi içinde halledebilir ve
gerçekleştirebilir. Kimi insan da bu süreci
bitiremez. Bu sebepsiz bir tepki hali gibi di-
yaloglarda ortaya çıkabilir. Sebebini bilme-
diğiniz şekilde sinirlenebilirsiniz. İşte bu
durumlarda ailelere nedensiz tepkisel dav-
ranışlarınız varsa psikoterapiyle geçmiş ço-
cukluk yaşantılarının konuşulması ve
çözülmesi için desteklenilmesi önerilir.”

Sınırlarınızı kendiniz belirleyin

İlişkilerde saygının yanında sınır koymanın
da önemini vurgulayan Yakupoğlu “Sağ-
lıklı sınır koymayı bilin. Etkili bir şekilde
sınır koyamayan insanlar ilişkilerinde zor-
luklar yaşarlar. Örneğin “aman o kırılma-
sın” diye sınır koyamayanlar kendisini
fazlaca yıpratanlar, “elalem ne der” diyen-
ler, içine atıp sonradan üzülenler gibi. Bu
sebeple ilişkilerinizde sınır koymayı öğre-
nin. Her şeye hemen koşulsuz evet demek
zorunda değilsiniz. Sevdiklerimin kalbi kı-
rılmasın diye her şeye evet derseniz bir
zaman sonra kendiniz tükenir, yıpranırsı-
nız. Hayır demeyi bilmiyorsanız bu konuda
mutlaka destek alın. Belki bir anda olmaz
ama ileriki zamanlarda psikolojinizi koru-

maya yardımcı olur. Eğer etkili bir şekilde
sınır koyabilirseniz sessiz kalmak yada tar-
tışmak gibi davranışlardan da uzak dur-
muş olursunuz. Etkili bir iletişimle, kibarca
karşı tarafa isteklerinizi belirterek, kalp kır-
madan da kendinizi açıklayabilirsiniz.Geç-
mişinize farkındalık kazanın. Hoşunuza
gitmeyen şeylerin aslında neden hoşunuza
gitmediğini kendinize sorun. Bir insanda
rahatsız olduğunuz varsa hele ki bu en ya-
kınlarınızdan biriyse o mutlaka size sizinle
ilgili bir şey hatırlatıyordur. Bu yüzden ra-
hatsız olduklarınız size kendinizle hayatı-
nızla ilgili neyi anımsatır tespit etmeye
çalışın.

Saygıyı koruyun

Rahatsız olduğunuz şeyler olduğunda sab-
rınızı koruyun. Özel hayatlarla ilgili bay-
ram ziyaretlerinde saygı duyun. Empati
yapın. Kendinizi yaşça sizden büyük kişile-
rin yerine koyup onların duygu ve düşün-
celerini anlamaya çalışın. Onlarında
kendilerince bir yaşantılarının olduğunu
unutmayın.
Merhametli, şefkatli ve vicdanlı olun. Kar-
şınızdaki insana yanında olduğunuzu his-
settirin. Bazen sadece “ben yanındayım”
demek bile psikolojik olarak karşınızdaki
kişiyi güçlü hissettirir.
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Uzman  Psikolog Melda 
Yakupoğlu Bayramı daha sakin 

ve içsel çatışmalardan uzak geçirmek için
diyaloglarınızda uzak durmanız gereken
şeylerden bahsetti ve sık yapılan hataları

sıraladı. Özellikle küslüklerin büyütülmemesi
gerektiğini hatırlatan Yakupoğlu “Darılmayın

küsmeyin. Hayat çok kısa, belki bir sonraki
bayramda dayanacak bir omuz, öpülecek bir

el, sarılacak bir dost bulamayabilirsiniz” dedi. 

BURAK ZİHNİ

Konuşmaktan çok dinlemeye odaklanın. Dertle-
rini tasalarını dinleyin. Nasihat vermekten kaçı-
nın. Fazla merak etmekten kaçının. Kıyaslama
yapmayın, kişisel sorunları konuşmayın. Sizi il-
gilendirmediğini düşündüğünüz konulara dahil
olmayın. Bazı sorular bazı insanları zor du-
rumda bırakır, “Örneğin bekar birinin ne zaman
evleneceğini sormak, yeni evlilerin ne zaman
çocuk sahibi olacağını, işsiz birinin ne zaman
işe gireceğini sormak gibi sorular” bazen kar-
şınızdaki kişileri iyi niyetle bile sorulmuş olsa
rahatsız edebilir. Özel hayata müdahale
gibi algılanabilir. Meraktan uzak durup,
çok kişisel sorular sormamaya özen
gösterin.Gelin kayınvalide ilişki-
sinde rekabet etmekten kaçı-
nın. Eşler arasındaki
gerginliklerden kaçının.
“Önce kimin ailesini ziya-
ret edeceğiz” gibi çö-
zümü basit olan
sorunları büyütmeyin.
Darılmayın, küsme-
yin. Küslükleri büyüt-
meyin. Herkese içsel
olgunluğun gücü ile
geçirebilecekleri
mutlu ve huzurlu
bayramlar dilerim”
dedi.

İYİ BİR
DİNLEYİCİ

OLUN

Teos’un tragedyası
İş Sanat’da
İş Sanat “Teos’ta Tragedya” başlıklı yeni projesini
yaz döneminde seyirciyle buluşturuyor. 
Üçlemenin ilk bölümü 20 Temmuz'da İş Sanat'ın
sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek

SophokleS’in “Elektra”, Euripides’in
“Medea” ve “Andromakhe” tragedyaların-
dan bölümlerin sahnelendiği üçlemenin

ilki “Elektra”, bayramın birinci günü olan 20 Temmuz
saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında
ve internet sitesinde izlenebilecek. Üçlemede yer alan
tragedyaların çekimleri İş Bankası’nın 2018’den bu
yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Ken-
ti’nin Meclis Binası’nda gerçekleşti. Mehmet Ergen yö-
netmenliğinde Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif
Ürse Erenkuş ve İpek Türktan Kaynak’ın rol aldığı
eserler, ilk gösteriminden itibaren ücretsiz erişime açık
olacak. Teos, MÖ 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzis-
yenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği’ne ev sa-
hipliği yaptı. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros,
Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta
yaşamış Antik Çağ’ın önemli filozof ve sanatçıları ara-
sında bulunuyor. 

143 sikke 
ele geçirildi
Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen
operasyonda Roma dönemine ait 143 sikke ele
geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan çalışmayla Bismil ilçe-
sinde oturan kişinin, ellinde bulundurduğu

tarihi eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müş-
teri aradığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete
geçen ekipler, Bismil'e bağlı Üçtepe Mahallesi'ne dü-
zenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan
4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde
ve araçlarında yapılan aramalarda Roma dönemine ait
143 sikke ele geçirildi. Sikkeler, muhafaza altına alınıp,
Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de
gözaltına alındı.

KÜSLÜK
OLMAZ!
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Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra teklifler aldığını Levent Şahin, 
"Yaklaşık 8 yıldır emeğini ve desteğini üzerimde hissettiğim Sayın Hocam
Fatih Terim'e kalben çok teşekkür ediyorum" dedi. Süper Lig'in büyük bir çe-
kişmeye sahne olacağı görüşünü paylaşan Levent Şahin, "Önümüzdeki sezon
daha çekişmeli olacak. En büyük faktör seyirci devreye girecek" diye konuştu

Süper Lig ekibi Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, geçen sezon Denizlispor'a sponsor olan
Yukatel ile yeni sezon için anlaştıklarını belirterek, "Yeni ismimiz Yukatel Kayserispor olacak" dedi
Kaysersipor ile Yılport Samsunspor,
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merke-
zi’nde hazırlık maçı yaptı. Kaysersi-
por Başkanı Berna Gözbaşı,
Samsunspor'un 1-0 kazandığı karşı-
laşmanın ardından açıklamalarda
bulundu. Başkan Gözbaşı, “Böyle
güzel Yüksek İrtifa Kamp Merke-
zi’ni şehrimize kazandıran Büyükşe-
hir Belediyesine ve tesisleri işleten
yetkililere teşekkür ediyorum. Diğer
takımları burada görmek ve bizim
için de hazırlık maçları için fırsat
oluyor. İnşallah buralar daha da
büyür. Burada ilk maçımızı da Sam-
sunspor ile oynuyoruz. Tabii burada
yedek kadromuz var. Yeni gelen fut-
bolcular tam olarak burada değil
ama tek dileğimiz sakatlık olmasın”
diye konuştu. Transfer yasağının
kaldırılması için çalışmaların sürdü-
ğünü belirten Başkan Gözbaşı,
“Maddi olarak birçok şeyi yoluna

koymuş durumdayız. Transfer yasa-
ğıyla ilgili son olarak eski futbolcu-
muz Varela konusu vardı, 1,3
milyon Euro. Pazartesi günü onu
ödediğimiz zaman artık bir yasağı-
mız kalmıyor. Bilal Başaçıkoğlu’nun
7 milyon TL’lik bir ödemesi geldi
ama onu başka şekilde halledeceğiz.
Bugüne kadar çok dosya hallettik.
Bunu da hallederiz. Kayserispor bu
gibi konuların hepsinin üstesinden
gelir” ifadelerini kullandı.

Yeni isim belli oldu

Kayserispor’un yeni sezondaki isim
sponsorunu da duyuran
Berna Gözbaşı, “Kulübümüzden
ayrılan Pedro Henrique’ye hayırlı
olsun. Kulübümüz içinde iyi bir
transfer oldu. Alibec'in de Şampi-
yonlar Ligi’nde eski hocasıyla oyna-
mak gibi bir talebi oldu. Ben de
bunun hem Alibec hem de kulübü-

müz için iyi bir fırsat olduğunu dü-
şündüm. Kendisini kiralık olarak
verdik. Daha önce Denizlispor’un
isim sponsoru olan Yukatel ile bir-
çok kulüp irtibat halindeydi. Fakat
kendileri Kayserispor’un isim spon-
soru olmayı tercih ettiler. Yeni ismi-
miz Yukatel Kayserispor olacak”
şeklinde konuştu.  DHA

Süper Lig'de hazırlıklarını Afyonkarahisar kam-
pında sürdüren Göztepe'de başkan Mehmet
Sepil, yeni sezon ve transferler konusunda açık-
lamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) konuşan Sepil, kadroyu gençleştirecekle-
rini ifade etti. Göztepe'de yeni bir yapılanmanın
olduğunu vurgulayan Sepil, "Biz geçen sezon-
dan beri futbolda, kadromuzda yapılaşmaya gi-
diyoruz. Daha dinamik ve genç bir kadro
kuracağız demiştik. Bu sene de aynı yolda gidi-
yoruz. Biz geçmişte hep elinde bonservisi olan
oyuncuları tercih ediyorduk. Elinde bonservisi
olan futbolcular da genelde yaş ortalaması yük-
sek isimler. Genç futbolcu olup da boşta olması
mümkün olmuyor. Bu sene de geçen sezonun
stratejisine devam ediyoruz. Belki de Göztepe
tarihinin en yüksek bonservisini bu sene ödemiş
olacağız. Daha genç ve dinamik bir kadro oluş-
turacağız" dedi.

Taraftarımızı çok özledik

Transfer stratejilerinden vazgeçmeyeceklerini
anlatan Mehmet Sepil, "Gençleştirilme durumu
Türkiye’de tam uygulanmasa da doğrunun bu
olduğuna inanıyoruz. Biz bunu bu şekilde uygu-
lamaya kesinlikle kararlıyız. Transfer henüz bit-
medi. Gerekli gördüğümüz yerlere takviye
yapacağız. Onları da bitirip yolumuza bakaca-
ğız" diye konuştu. Taraftarı çok özlediklerini
ifade eden Sepil, "Göztepe için bizim taraftarı-
mızı diğer taraftarlara benzemez. Bunu bütün
Türkiye kabul ediyor. Şu an pandemiden dolayı
stat doluluk oranı yüzde 50 gözüküyor. Tarafta-
rımızla oynamak çok önemli bir avantaj. Onları
gerçekten çok özledik. Bu sezon Süper Lig çok
rekabetçi olacak. Yine 4 takım küme düşecek.
Hem üst sıralarda hem de alt sıralarda oldukça
rekabetçi bir sezon bizi bekliyor olacak" ifadele-
rini kullandı. Başkan Mehmet Sepil, "Yıldız
transfer yapılacak mı?" sorusuna ise gülerek,
"Zor soru" cevabını verdi. DHA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi
İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında
Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile
oynayacağı maçın hazırlıklarına yap-
tığı antrenmanla devam etti. Florya
Metin Oktay Tesisleri’ndeki antren-
mana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar halinde dar
alanda pas ve top kapma çalışması
gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bö-
lümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanın sonunda interval koşular
üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılarda
koronavirüs testlerinde pozitif sonuç
alınan iki oyuncunun tedavi ve karan-
tina sürecine devam edildi. Taylan An-
talyalı ve Jimmy Durmaz ise takımdan
ayrı bireysel programları doğrultu-
sunda çalıştı. Galatasaray, PSV Eind-
hoven maçı hazırlıklarını bu akşam
akşam saat 19.00’da Florya Metin
Oktay Tesisleri’nde yapacağı antren-
manla sürdürecek. DHA

PSV HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

CEKISMELI BIR 
SEZON OLACAK
S on olarak Galatasaray'da Fatih

Terim'in yardımcılığını yapan ve
geçen sezon sonunda teknik di-

rektörlük için teklifler alan Levent
Şahin, gelecek planlarından yerli ve ya-
bancı oyuncu kuralına, milli takımın
EURO 2020 performansından Galata-
saray'ın PSV Eindhoven maçına kadar
birçok konuda Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Sarı-kırmızılı kulüpten
ayrıldıktan sonra teklifler aldığını akta-
ran Şahin, "Bundan 1 ay öncesine
kadar beni onore eden, mutlu eden,
mesleki anlamda tatmin eden değerli
kulüplerden teklif aldım ama zamanın
doğru olmadığını düşündüm. Dinlen-
mek ve gelişimime devam etmek açı-
sından doğru zamanı bekledim, süreç
de böyle devam ediyor" diye konuştu.

Taraftarı özlüyorum

Galatasaray'da en çok neleri özlediği
sorusuna Levent Şahin, şu yanıtı verdi:
"Tabii ki özellikle Ali Sami Yen'i ve
büyük Galatasaray taraftarını özlüyo-
rum. Benim için çok farklı bir 3.5 yıldı.
Arkadaşlarımı, Florya'yı ve hocamı öz-
lüyorum. En çok neyi özlüyorsunuz
derseniz, Ali Sami Yen ve Galatasaray
taraftarı derim." Uzun süre Fatih Terim
ile çalıştığını ve deneyimli teknik ada-
mın üzerinde çok emeği olduğunu vur-
gulayan Şahin, "Yaklaşık 8 yıldır
emeğini ve desteğini üzerimde hissetti-
ğim Sayın Hocam Fatih Terim'e kalben
çok teşekkür ediyorum. Bu kariyer
planlamasını da birlikte yaptık. Son 8
yılda A Milli Takım ve Galatasaray'da

hocamla birlikte her günü keyifli, tec-
rübe dolu günler geçirdik. Kendisinin
bana ihtiyacı olduğu her an yanında
olacağımı bilerek böyle bir karar aldık.
Hem bilgime, tecrübeme hem de dene-
yimlerime uygun bir kulüpte teknik di-
rektörlüğe başlamak için uygun olan
takımı ve doğru zamanı bekleme taraf-
tarıyım" dedi.

Büyük bir şanssızlık

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın
EURO 2020'deki performansı için
'büyük şanssızlık' yorumunda bulunan
deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bir başarısızlıktan çok bir
şanssızlık olarak değerlendiriyorum.
Turnuvalar fiziksel kalitenin yanında
psikolojik olarak da önem taşır. Bunu
biz 2016 yılında yaşamıştık. Genç milli
takımlarda 1993 ve 2000 doğumlu
oyuncuların yer aldığı tüm yaş katego-
rilerinde bulundum. O jenerasyondaki
oyuncuların kapasitelerini çok iyi bili-
yorum ve bu turnuvayı bir başarısızlık
olarak değil de turnuva genelinde bir
şanssızlık olarak değerlendiriyorum.
Milli takımdaki jenerasyon Avrupa
Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda
ses getirecek bir ekip. Turnuvaya gider-
ken 1 mağlubiyet alan 24.5 yaş ortala-
ması ile en genç takımdık.
Hocalarımıza da sorsalar böyle olma-
sını tabii ki istemezlerdi. Mutlaka bun-
lardan da dersler çıkarılacaktır. Takım
da kendi kalitesine yakışan perfor-
manslarla gelecek turnuvalarda ülke-
mizi en iyi şekilde temsil edecektir."
Süper Lig'in büyük bir çekişmeye

sahne olacağı görüşünü paylaşan Le-
vent Şahin, "Önümüzdeki sezon daha
çekişmeli olacak. En büyük faktör se-
yirci devreye girecek. 1.5 yıldır maç-
larda seyirci yok ve bunun ne kadar zor
olduğunu teknik adamlar ve sporcular
çok net anladık, gördük. Her takım
doğru transferler yapmaya çalışıyor ve
umarım çok keyifli bir lig olur. Çok çe-
kişmeli geçecek ve ligde denk takımlar
olmaya başladı. Seyir keyfi yüksek, sa-
katlıksız ve pandemisiz bir lig diliyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

Yerli-yabancı ayrımı olmaz

Futbolda yerli ve yabancı oyuncu ay-
rımı yapılmaması gerektiğine vurgu
yapan Şahin, "Yerli ve yabancı derken
bile zıt kelimeler kullanıldığını düşünü-
yorum. İnsandan bahsediyoruz, bunun
yerlisi yabancısı olmaz. Futbolcudan
konuşuyoruz, doğru sporcu, doğru fut-
bolcu vardır. Kulübün ekonomisine
uygun futbolcu vardır. Bir yerde kısıt-
lama varsa orada problem vardır. Sayın
Fatih Terim bu kararı 2015 yılında aldı-
ğında birçok oyuncu ana ligler olarak
anılan kaliteli liglere gitti. Yerli-yabancı
kuralından ziyade yıllardır konuştuğu-
muz ama çözüm bulamadığımız alt-
yapı organizasyonlarına dönmemiz
lazım. En az yatırımı altyapıya yapıyo-
ruz ama en çok da oradan beklentimiz
var. Yerli-yabancı oyuncu kuralından
çok, doğru plan ve organizasyonla
Türk oyuncunun gelişimine enerjimizi
harcamalıyız. Yabancı oyuncu kuralının
serbest olması taraftarıyım" şeklinde
düşüncelerini dile getirdi.

47 yaşındaki çalıştırıcı, Türk teknik
adamların da yurt dışında görev alabile-
ceğini belirterek, "Türk teknik adamlar
olarak doğru yatırımları kendimize ya-
parsak bizden de yurt dışına çıkacak

teknik adamlar olacaktır. Bunun örne-
ğini yıllar önce Fatih Terim hocam gös-
terdi" diye konuştu. UEFA Şampiyonlar
Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Hollanda
ekibi PSV Eindhoven ile mücadele ede

cek Galatasaray'a başarı dileğinde bulu-
nan Levent Şahin, "Canıgönülden ba-
şarılar diliyorum. Avrupa arenasında
defalarca yer almış bir takımdan bahse-
diyoruz. Başta hocam, antrenör arka-
daşlarım ve futbolcu kardeşlerimin
ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini
düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A BAŞARILAR

Çok dinamik 
kadromuz
olacak

Kayserispor'a yeni sponsor



Y eni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Medipol Ba-
şakşehir’de başarılı defans oyuncusu Carlos Ponck,
Sporlig’e açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk

sonrası geçen sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını
belirten Ponck, “Şampiyonluğun vermiş olduğu bir re-
havet de vardı. O yüzden sezon içerisindeki hazırlıkları-
mızı istenilen seviyeye getiremedik. Bakıldığında bunun
birçok neden var. Bunların en önemlisi çok sıkışık bir
maç trafiği yaşamamız. Diğer taraftan sakat oyuncula-
rımız vardı. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, o yüzden
bir ritim sağlayamadık. Şampiyonlar Ligi’nde zorlu
maçlar ve zorlu takımlara karşı maçlar performansımızı
etkiledi. 2 -3 gün önce gittiğimiz seyahatlerimiz oldu.
Hepsi bir ayaya geldiğinde kötü bir sezon oldu bizim için.
Okan hocanın ayrılmasından sonra takım biraz çıkışa geçti.
Aykut hocanın gelmesiyle de yeni bir rotasyon sağladık diye-
bilirim. Yeni transferlerin katılmasıyla çıkışa geçtik. Rüzgar
tersine döndü. Sık çalışmanın sonucu olarak da ligi çok kötü
olmasa bile kötü olması beklenen yerden uzakta bitirdik”
diye konuştu.

Pereira'ya başarı diledi

Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulunan Ponck, “Bu
sezon yeni transferler takıma katıldı. Yeni bir süreç içerisin-
deyiz. Takımız iyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyor.
Burada Aykut hocamızın da elini güçlendirmeliyiz. Çünkü
oyuncu grubu ne kadar sağlıklı bir şekilde çalışmalarına
devam ederse, saha içerisindeki performansı ve sonucu o
denli sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Adım adım, maç maç he-
deflerimize ulaşmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’ya başarılar dileyen
Yeşil Burun Adalı oyuncu, “Vitor Pereira ile çalışmadım ama
kendisini tabii ki tanıyorum. Yaptığı işleri ve geride bıraktığı
başarıları da biliyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı olma-
sını diliyorum ama şampiyon olmalarını dilemiyorum, şam-
piyon da olamayacaklar çünkü biz şampiyon olacağız” dedi.

Hakemelere karşı sabır yok

“Gördüğüm kadarıyla Türk hakemleri Avrupa'da oldukça
ses getiriyor” diyen başarılı oyuncu, “Cüneyt Çakır çok de-
ğerli bir hakem. İki tarafta kıyasladığımızda Avrupa ile Tür-
kiye arasındaki yönetim farkları şu şekilde; Avrupa'da bu
işler sistem ve  kriterler üzerinden yürürken, Türkiye'de maa-
lesef polemiklerle ve sabırsızlık üzerinde yürütülüyor. Türki-
ye'de hakemlere karşı sabır yok. Bir anda bir hakemi yerle bir
edebiliyorlar. Aslında sabır göstersek Cüneyt Çakır gibi bir
çok hakem de yükselir. Bu arada onu da seviyorum” şeklinde
konuştu. DHA
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SAMPIYON
BİZ OLACAĞIZ
Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, Fenerbahçe Teknik
Direktörü Vitor Pereira'ya başarılar dileyerek, gelecek sezon
kendilerinin şampiyon olacaklarını söyledi. Ponck, "Bu sezon
yeni transferler takıma katıldı. Yeni bir süreç içerisindeyiz.
Takımız iyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyor. Burada
Aykut hocamızın da elini güçlendirmeliyiz" dedi

Kendisinin de A Milli Takım’dan beklentilerinin çok
fazla olduğunu vurgulayan Carlos ponck, “Türk fut-
bolcuları ve lejyonerleri çok yakından takip ediyo-
rum. Bildiğim oyuncular, kadrosuyla dünya klasında
ayaklara sahip bir milli takımdan bahsediyoruz.
evet, belki grup zordu, zorlu takımlara karşı müca-
dele ettiler ancak ben burada biraz duyguların eksik
olduğunu gördüm. Duygulardan kastım da şu;
Bazen futbolda savaşmanız, kavga etmeniz lazım.
Belki o savaşı eksik gördüm diyebilirim. Dolayı-
sıyla, Türkye’de futbol oynayan birisi olarak sizler
gibi benim de beklentim çok fazlaydı ancak bazen
futbolda böyle bir oyun beklentileri karşılayamaz Bu
da milli takımın başına geldi” dedi.

MİLLİ TAKIMDA
DUYGU EKSİKTİ

Taraftarımızı 
çok özledik
Kasımpaşalı Tarkan Serbest, "Taraftarsız 1 buçuk sene oldu.
Süper Lig'de oynadık evet ama hazırlık maçları gibiydi.
Taraftarımızı çok özledik tabii ki. İnşallah bu sezon da güzel
bir atmosfer olur. Herkesi stadımıza bekliyoruz" dedi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın fut-
bolcusu Tarkan Serbest yeni sezon
öncesinde Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Hazırlık kampının iyi gittiğini aktaran
Serbest, "Kampımızı kendi tesisimizde
yapıyoruz. İki hafta oldu. Son hafta
kampa girdik. Bu ikinci aşaması kam-
pın. Geçen hafta Galatasaray karşı-
laşmasıyla hazırlık maçlarımız da
başladı. Keyifler yerinde, her şey iyi
gidiyor. Antrenmanda uyguladığımız
şeyleri hoca maçlarda görmek istiyor"
diye konuştu.

Geçen sene zor geçti

Bu sezon ligde üst sıralara oynamak
istediklerini dile getiren Tarkan Ser-
best, "Kasımpaşa'da 3 sezon oyna-
dım. Bu sezonlarda hep düşmeye
oynadık ama geçen sene biraz daha
zor geçti. Sakatlığımdan dolayı 3 ay
takımdan uzak kaldım ama geri dön-
dükten sonra son maçlarımıza motive
olarak çıktık. Bu sene daha farklı he-
deflerimiz var. Hoca ve takımla birlikte
bunları konuştuk. Bu sene üst sıralara
oynamak istiyoruz" ifadelerini kul-
landı. Kariyerinde genellikle orta sa-
hada görev yapan 27 yaşındaki
oyuncu, geçtiğimiz sezon Kasımpa-
şa'nın savunmada yaşadığı uzun sü-
reli sakatlıklar sonrasında stoperde
oynamıştı. Geçen sene defansta iyi
performans gösterdiğini düşündü-
ğünü belirten Tarkan, "Geçen sezon
stoperler genelde hep sakatlandı. Ju-
lian vardı, Thomas bir ara sakattı. Ben
6 numara oynamama rağmen hocam
beni stoper oynattı. Çünkü o pozis-
yonda oyuncu yoktu. Kendi açımdan
iyi de oynadım. Omzumdan 4 sene
önce de ameliyat olmuştum. Bu ikinci
oldu ama iyi geri döndüm. Geri dön-
dükten sonra yine stoper oynadım ve
bu sene tekrar stoper pozisyonundan
devam. Şu an en rahat hissettiğim
stoper. Çünkü oyun önümde, ayakla-
rım iyi. Topu oyuna sokabiliyorum.
Topla oyun kurmayı seviyorum. Şu

anda rahatım ama hocam beni hangi
pozisyonda oynatmak isterse orada
oynarım" şeklinde konuştu.

Elinden geleni yaptılar

A Milli Futbol Takımı'nın eUrO
2020'deki performansını da değerlen-
diren Tarkan Serbest, "Turnuvalar her
zaman zordur. Bence milli takımımız
elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef
iyi gitmedi ama inşallah önümüzdeki
turnuvalarda daha başarılı oluruz"
dedi. Doğup büyüdüğü Avusturya'da
kurduğu vakıfla kimsesiz çocuklara
yardım eden deneyimli futbolcu, pro-
jeyi büyüterek Türkiye ve Afrika'da da
yardım gerçekleştirmeyi hayal ettiğini
söyledi. Geçen sene doğum gününde
vakfı kurduğunu anlatan Tarkan, "Tam
1 sene oldu. Geçen sene doğum gü-
nümde hayal ettiğim şeyi yaptım.
Avusturya'da çocuklar üzerine vakıf
kurdum. Annem, babam ve kardeşle-
rim olsun biz böyle yetiştik ve böyle
büyüdük; insanlara yardım etmek ve
destek olmak için. O yüzden hep ha-
yalimdi bu proje. Şu an bu vakfı büyü-
tüp ilerleyen zamanlarda Türkiye ve
Afrika'ya açılmak istiyoruz" diye 
konuştu.

Bu sezon güzel olsun

Taraftarlı oynanan maçları özledikleri-
nin altını çizen Tarkan Serbest, şöyle
devam etti: "Taraftarsız 1,5 sene oldu.
Süper Lig'de oynadık evet ama hazır-
lık maçları gibiydi. Taraftarımızı çok
özledik tabii ki. İnşallah bu sezon da
güzel bir atmosfer olur. Taraftarları-
mızı stadyuma bekliyoruz. Bizi destek-
lesinler. Bu sezon, güzel bir sezon
olsun." Kasımpaşa Teknik Direktörü
Şenol Can ile ilgili düşüncelerini de
paylaşan tecrübeli oyuncu, "Kariyeri-
nin başında. Geldiğimiz yerlerden
geldi. O yüzden çok iyi. Antrenman ve
maçlarda bizi her konuda anlıyor. Bu
benim için çok önemli. İnşallah ilerle-
yen zamanlarda kariyerinde güzel bir
yerlere gelir" şeklinde konuştu. DHA

İstanbulspor’a veda etti
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor
ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan ve
sağlık kontörlerinin ardından resmi
imza atacak olan İstanbulspor'un
kaptanı Onur Ergün, sarı siyahlı
kulübe veda etti
istanbulspor ile 2 şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki orta
saha oyuncusu kulübüne şu sözlerle veda etti: "Sevgili İstan-
bulspor ailem; 8 yıldır onurla, gururla ve sevgi ile taşıdığım
formamdan ayrılacak olmanın burukluğu ile kariyerimde en
büyük hayallerimden birine kavuşmuş olmanın heyecanını bir
arada yaşıyorum. Bir çocuk olarak girdiğim bu kapıdan 5 yıl
takım kaptanlığını yapmış, bu kulübü saha içinde ve saha dı-
şında her zaman tutkuyla kalbimde taşımış biri olarak çıkıyo-
rum. İstanbulspor'un bana kattığı şeyler paha biçilemez.
Sayısız ilklerime, sayısız anlarıma ve sayısız güzelliklere eşlik
ettiğiniz için minnettarım. Başta bu kulübe girmeme vesile

olan rahmetli Ömer Sarıalioğlu'na, desteğini ve güvenini
her zaman arkamda hissettiğim Başkanımız Ecmel Sarıa-

lioğlu ve ailesine, bu zamana kadar çalıştığım tüm ho-
calarıma, iyi günde ve kötü günde takım olmayı hiç

bir zaman bırakmayıp, saha içinde beraber müca-
dele edip ter döktüğümüz tüm takım arkadaşla-

rıma, tüm kahrımızı çeken fedakâr İstanbulspor
personeline ve desteğini hiç bir zaman bizden

esirgemeyen değerli İstanbulspor taraftar-
larına sonsuz teşekkür ediyorum. 

Yaşam yolculuğumda bir süreliğine ay-
rılmış olsak da bir gün yeniden yolla-

rımızın kesişeceğini biliyorum. Bu
süre zarfında gerçek emeğin

mutlaka hakkettiği yeri bulaca-
ğına emin olarak başarıları-

nız devamını tüm kalbimle
diliyorum. İyi ki yolum-

dan geçtiniz, iyi ki yo-
lunuzdan geçtim.

Sonsuz sevgi ve
saygılarımla.

Hoşça kalın!"
DHA

Tek gollü galibiyet
Süper Lig takımlarından Kayserispor ile TFF 1'inci Lig
ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşı

karşıya geldi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ev
sahipliği yaptığı ilk maçı Samsunspor 1-0 kazandı.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Samsuns-
por hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü
Yalçın Koşukavak maça, "Lung, Carole, Kolovetsios,
Yasir, Fernandes, Attamah, Emrah, Avramovski,
Onur, Ramazan ve İlhan" 11'i ile çıktı. Samsuns-
por'un teknik patronu Mehmet Altıparmak ise müca-
deleye "Nurullah, Ali, Osman, Plumain, Boli, Hasan,
Gökhan, Mehmet, Recep Burak, Hakaj ve Yasin" ilk
11'i ile başladı.

Samsunspor maçı 22'nci
dakikada Yasin Öztekin'in
kaydettiği golle 1-0 galip ta-
mamladı. Erciyes Yüksek İrtifa
Kamp Merkezi'nde oynanan ilk maç
özelliğini taşıyan karşılaşmaya futbolse-
verler ilgi gösterdi. Kayserispor taraftar-
ları karşılaşmayı sahayı gören dağlık alandan
takip etmeye çalıştı. Dağlık araziyi tribün gibi
kullanan taraftarlar takımlarına destek verdi.



Ç ocuklara ders çalıştırır gibi masa ba-
şına oturtarak dil öğretmeye çalıştır-
manın faydası olmayacağını belirten

Dil Bilimci Seda Yekeler, “Bunun yerine ya-
bancı dili kullanarak yapabilecekleri küçük
günlük araştırma görevleri verebilirsiniz. Ya-
bancı dili onların hayatının bir parçası haline
getirdiğinizde artık bir anne-baba olarak yap-
manız gereken tek şey arkanıza yaslanıp ço-
cuklarınızın yabancı dil gelişimine hayret
etmek olacak. Unutmayın çocuklar aileleri-
nin değer verdiği şeylere değer verirler. Siz dil
edinimine değer verdikçe, onlara iyi örnekler
oldukça, onların değerler sisteminde de dil
ediniminin sıralaması yukarılara çıkacaktır. Z
kuşağı kendilerine bir şeyler dikte edilmesin-
den hoşlanmıyor, o zaman biz de değerleri-
mizi onlara örnek olarak aktarabiliriz.
Çocuklar kulaklarıyla değil gözleriyle terbiye
edilir çünkü” dedi.

Ev aktiviteleri yapın

Ev ortamında dil öğrenmek için birçok akti-
vite bulunduğuna dikkat çeken Yekeler, “Me-
sela haberleri kendi dil seviyelerine göre
okuyabilecekleri siteler var. Zorluk derecele-
rini seçerek okuyabiliyor ve hatta aynı haberi
dinleyebiliyorsunuz. Ya da sadece dinleme
çalışmaları yapabileceğiniz uygulamalar var.
Kelime çalışma uygulamaları, okuma uygu-

lamaları, konuşma uygulamaları ve yazma
uygulamaları var. Çocuklarımızın telefon ve
tabletlerle zaman geçirmesini tamamen en-
gellemek zor ve bence doğru da değil. Ancak
bu cihazları faydalı şeyler için kullanmalarını
da teşvik ederek dil edinimini zevk alabilecek-
leri bir hale çevirmek de çok mümkün” diye
konuştu.

Süreci kısaltıyor

Öğrencilerin boş vakitlerinin çokluğu nede-
niyle yaz tatilinin dil öğrenimi için avataj sağ-
ladığını aktaran Yekeler, "Biz de bu dönemde
tatilde olan öğrencilerimizle online eğitimleri-
mize devam ederken bir yandan da yüz yüze
yoğun programlarımızı sürdürüyoruz.
Benim geliştirmiş olduğum YEK Metot ile
yaz ayları bir sıçrama tahtası olarak öğrenci-
lerimizin hız kazanmasını sağlıyor. Dil eği-
timi çok kısa süreli bir süreç değil, ama
yoğun bir yaz dönemi eğitimi bu süreci bizim
için çok kısaltıyor. En uzun süren eğitim sü-
reci, en geç başlanmış olan eğitimdir. O ne-
denle herkesi bir an bile gecikmeden
hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir dil edin-
meye davet ediyorum. Yarın bugünden geç
olacaktır. Hayal kurmakta zorlananlara da
özellikle dil edinmelerini tavsiye ediyorum.
Yeni bir dil onlara yeni hayaller armağan
edecek ve ufuklarını açacaktır" diye konuştu.
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Poyraz Karayel dizisinde tanışıp uzunca bir süre aşk yaşa-
yan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu, ilişkilerini noktalamala-
rının ardından arkadaş kalma kararı aldı. Ancak Sıla ile aşk
yaşamaya başlayan Kaleli, eski aşkını sosyal medyadan
takip etmeyi bıraktı. Kaleli'nin hamlesinin ardından Burçin
Terzioğlu'nun da önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eski
sevgilisi İlker Kaleli'yi sosyal medya hesabından takip et-
meyi bırakması dikkat çekti.

TEK KALEMDE

SiLDi!

İngilizce öğrenmek herkesin hayali. Bu gerçekleştirmenin en kolay yolu ise yabancı dille erken yaşlarda
tanışmak. Çocuklar için özellikle yaz ayları ise ders yükünün azlığı nedeniye birçok avantaj sunuyor. Dil Bilimci
Seda Yekeler bu süreçte evde dahi yapılabilecek aktivitelerle dil ediniminde ilerlemeler yaşanacağını belirtiyor.

ERKEN KALKAN 
HIZLI YOL ALIR

İlyas yılmaz
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİs ÜYEsİ

Önder GÖÇer
GÜRPINAR KAsAP-IZGARA ŞARKÜTERİ ET

Cevdet eroğlu

Kemal sır
AK PARTİ 

BEYLİKDÜZÜ 
TEŞKİLAT BAŞKANI

Bayramlar berekettir, umuttur,
özlemdir. Dualarınız kabul, 
sevdikleriniz hep sizinle olsun...
Kurban Bayramınız 
mübarek olsun...

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun

BAYRAMA HAZIR

Maltepe Belediyesi tarafından temizlenen, ilaçlanan ve
denetimi yapılan kurbanlık hayvanların satıldığı ve 

kesimlerinin yapıldığı ilçenin tek kurban pazarı bayrama
hazır hale getirildi. 21 büyükbaş, 7 küçükbaş çadırının

bulunduğu Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii’nde kurulan
pazarda yaklaşık bin 500 hayvan bulunuyor

MALTEPE Belediyesi Veteriner
İşleri, Temizlik İşleri ve Za-
bıta Müdürlüğü tarafından
denetimi yapılan ilçenin tek
kurban pazarında ilaçlama
gerçekleştirdi. Başıbüyük Ku-
yular Düzü Mevkii’nde kuru-
lan ve içerisinde 21 büyükbaş,
7 küçükbaş hayvan çadırının
bulunduğu alanda 'Simental',
'Montofon' ve yerli ırktan
oluşan yaklaşık 600 büyük-

baş ve 900 küçükbaş hayvan
satılmayı bekliyor.

Vatandaşa çağrı

Kurban Bayramı öncesi hij-
yenik denetimleri yapılan
pazar alanının sorumlusu
Ergün Yılmaz, her vatandaşı
hijyenik ortamda kesim yap-
ması için buraya davet etti.
Yılmaz, “Halkımız burada is-
tediği hayvanı bulabilir. Bu-

rada ülkemizin dört bir ya-
nından gelen sağlıklı ve ke-
sime hazır büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlarımız var.
İsteyen vatandaşlarımız ol-
dukça hijyenik ve uygun bir
ortamda kesimlerini de ger-
çekleştirebilir. Sağ olsun bele-
diyeden ekiplerimiz
sorunlarımızla da ve alanın
temizliğiyle de ilgileniyor”
dedi.

Seda 
Yekeler


