
KAFTANCIOĞLU İFADE VERDİ

Canları sıkıldıkça
beni çağırıyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, yıllar

önce sosyal medyadan yaptığı pay-
laşımlardan dolayı ifade vermeye İs-
tanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılığa
ifade verdikten sonra açıklama
yapan Kaftancıoğlu, “Yargıda birile-
rinin canı sıkıldığında beni çağırıyor-
lar. Benim ta 2012 yılından attığım
tivitlerden ötürü zaman zaman adli-
yeye ifade vermeye geliyorum. Bu
tür hukuka aykırı uygulamalar
açıkça bireylerin zihinlerinde oto
sansür oluşturmaya, onları korkuta-
rak Anayasa ve Tür-
kiye'nin taraf oluğu
uluslararası anlaş-
malara, tanınmış
hak ve özgürlükle-
rini kullanabilmele-
rinin önünde büyük
engel oluşturmaya
yöneliktir” dedi.
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Bizim için önce
halkın talebi gelir

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, ABD'nin Ankara Bü-

yükelçiliği'nin Afgan mülteciler
konusundaki açıklaması sonrası,
sosyal medya hesabından açıklama
yaptı. Kılıçdaroğlu, “Birçok ülke
‘Biden yönetiminin talebiyle Afgan
mülteci ağırlayacağız’ açıklaması
yapıyor. Anlaşılan Biden bunu bir
tek Türkiye'den talep etmemiş. Dış-
işleri yetkililerinin bile girmesine
izin verilmeyen toplantıda, hiç ko-
nuşulmamış. Nedense tam da o
toplantıdan sonra on binlerce

Afgan sığınmacı ül-
kemize yöneldi.
Tüm taraflara ha-
tırlatıyorum: Bizler,
halkımızın taleple-
rine hizmet etmekle
mükellefiz. İster ya-
zılı ister sözlü, bir
daha asla böyle an-
laşmalar yürürlüğe
giremeyecek” ifade-
lerini kullandı.
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Bu akşam Avrupa'daki
temsilcilerimiz; Galatasa-

ray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve
Sivasspor tur avantajı için sahaya
çıkacak. Trabzonspor Roma ile
Sivasspor Kopenhag ile Galata-
saray Danimarka temsilcisi 
Randers ile Fenerbahçe ise Fin-
landiya takımı Helsinki ile karşı
karşıya gelecek. I SAYFA 14-15

2 DOZ SİNOVAC ŞU AN KORUMUYOR
Türkiye'nin en büyük pan-
demi merkezi olarak salgı-

nın başından bu yana on binlerce
hasta tedavi eden Prof. Dr. Feriha
Öz Acil Durum Hastanesi, San-
caktepe Prof. Dr. İlhan Varank
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
Çekmeköy Devlet Hastanesi'nin
Başhekimi ve aynı zamanda Sağ-
lık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin

Yiyit, iki doz aşının yetersiz oldu-
ğunu söyledi. Yiyit, “Şu an yoğun
bakımlarda iki doz Sinovac olmuş
hastalarımızın sayısı her geçen
gün artıyor. Bunun en önemli se-
bebi de, bu hastaların üçüncü doz
zamanı geldiği halde yaptırmamış
olması. İlk iki dozlarını oldular,
üzerinden uzun bir süre geçti ve
antikorları düşmeye başladı.
Bunun farkında değiller” dedi.
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3.DOZ AŞIYI OLMAK ŞART OLMALI
İki doz aşı olanlara ilişkin
konuşan Yiyit, “Bu grup, ilk

aşı olan grupta biliyorsunuz ve yük-
sek riskli grup. 65 yaş üzeri, ek has-
talığı olanlar. Kendilerini iki doz
aşının hala kurduğunu düşünüyor-
lar. O yüzden de rahat hareket edi-
yorlar. Aşıların etkisinin geçtiğinin
farkında değiller. Üzerine yaş ve ek
hastalıklar da eklendiği için, yoğun
bakım vakalarında bu grup artmaya

başladı. Bu grubun bir an önce aşı-
lanması lazım. Sonbahar mevsimi
onların kötü haberlerini duyacağı-
mız bir mevsime dönmesin lütfen.
Şu an en riskli grubumuz öncelikle
aşısızlar. Diğeri de iki doz Sinovac
olup üçüncü dozunun vaktinin gel-
diğinden hala bihaber olan 65 yaş
üzeri riskli grup. Bu iki grubu şid-
detle uyarıyorum, lütfen aşılarımızı
olalım” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Sayfa 3

Olası tüm afetlerde kayıp-
ları en aza indirmek ve afet

yönetimini iyileştirmek için ha-
yata geçirilen Beylikdüzü Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi
açıldı. Konuyla ilgili konuşan

Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Beylikdüzü’nü dirençli bir

kent haline getirmek için yoğun çaba
sarf ediyoruz. Gürpınar Siteler Böl-
gesi’nde kentsel dönüşüme başladık.
Ayrıca, ilçe genelinde riskli 54 bina
ve 558 bağımsız birimin kentsel dö-
nüşümünü destekledik. Toplanma ve
geçici barınma alanlarımızı belirle-
dik” diye konuştu. I SAYFA 5

Aşure günü dolayısıyla Bağcı-
lar Belediyesi tarafından 15

Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı'nda 20 bin kap aşure ilçe
sakinlerine ikram edildi. Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
aşure dağıtımına katılarak vatandaş-
lara ikram etti. Çağırıcı, “Komşula-
rın evlerinde pişirdikleri aşureleri
birbirlerine ikram ettiği güzel günleri
yaşıyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak
her sene bu organizasyonu gelenek
haline getirdik” dedi. I SAYFA 8
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AŞUREYE DOYDU
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VURDUĞUNUZ
GOL OLSUN

Sağlık Bakanlığı Koronavi-
rüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.

Dr. Nurettin Yiyit, “İki doz
Sinovac aşılı yoğun bakım
hastalarımız artıyor. Delta

varyantına karşı mRNA
veya inaktif farketmez, mut-

laka üçüncü doz aşılarını
olmaları gerekiyor. Sonba-

har mevsimi onların kötü
haberlerini duyacağımız

mevsime dönmesin” dedi

2 DOZ ASI
YETMIYOR

ÇOCUKLAR DA AŞI OLABİLİR
Çocuklara 12 yaş üzerine aşı hakkı tanınmasıyla ilgili durumu da
değerlendiren Prof. Dr. Yiyit, "Kronik ve altta yatan hastalığı olan 12
yaş üzeri çocuklara" aşı hakkı açıldığına işaret ederek, bunun dışın-
dakilerde 15 yaş üzeri çocuklara aşı hakkının tanındığını söyledi.

VAKA SAYILARI
BEŞE KATLANDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi üyesi Prof.

Dr. Rıza Hakan Erbay, dünya
nüfusunun sadece yüzde

15’inin, 100'den fazla ülke
halkının ise yüzde 5’inden
azının aşılandığına dikkat
çekti. Erbay, Türkiye’de de
aşılamada yaşanan yavaş-

lama sonucunda bir ay
içinde resmi vaka sayılarının
beşe, resmi ölüm sayılarının

üçe katlandığını kaydetti
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TTB'nin iki haftada bir olmak üzere
çarşamba günleri düzenlediği ‘Pan-

demi Bültenleri’nin 12'ncisi “Pandemide Ne-
redeyiz, Ne Yapmalıyız?” başlığıyla çevrimiçi
olarak gerçekleşti.  TTB Merkez Konseyi
Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay önemli uyarı-
larda bulundu. Sahadan aktarılan bilgilere
göre; yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta-
larının yüzde 90'ının aşısız veya aşısı tamam-
lanmamış olduğunu da anlatan Erbay, dünya
nüfusunun sadece yüzde 15'inin, 100’den
fazla ülke halkının ise yüzde 5'inden azının
aşılandığına dikkat çekti. Erbay, Türkiye'de de
aşılamada yaşanan yavaşlama sonucunda bir
ay içinde resmi vaka sayılarının beşe, resmi
ölüm sayılarının üçe katlandığını kaydetti.

Üniversite adaylarının tercih döneminin bitme-
sine 2 gün kaldı. Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım

uygun üniversite seçmede göz önünde bulundurul-
ması gereken 10 önemli adımı açıkladı.  I SAYFA 10
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DİRENÇLİ BİR KENT OLACAĞIZ
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Kemal Kılıçdaroğlu GELECEK TAVSİYESİ

Esenyurt’a
okul yapın

Gelecek Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Veysel Karatay, Esen-

yurt'taki eğitim ihtiyacının giderilmesi
adına ilçeye okul yapılması gerekti-
ğini söyledi. Karatay, “Yeni dönemde
2 bin 500 dersliğe ihtiyaç var. her
okul 32 derslikten oluşmakla birlikte
toplamda 79 adet okulun yapılması
gerekiyor. 2 bin 500 derslikte 40 öğ-
renci ders gördüğünde ise 100 bine
ulaşıyor. Acilen 100 bin çocuğumu-
zun okul ihtiyacı giderilmelidir. Tüm
bu saydıklarımız
kapsamında acilen
Esenyurt'ta kayma-
kamlık, ilçe milli eği-
tim müdürlüğü ve
belediye başkanlığı
bir araya gelerek
çözüm üretmelidir”
dedi.  I SAYFA 9
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ANLAT KADIKÖY ÖDÜL ALDI

Komşularım adına
gurur duydum

4'üncü Edremit Kitap Fuarı
kapsamında düzenlenen

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler ödül
töreninde, Kadıköy Belediyesi’nin
“Anlat Kadıköy” projesi Yerel Yö-
netimler ödülüne layık görüldü.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, “Kadıköy’le ilgili
karar alma sürecimizi Kadıköylü-
lerle birlikte yürütmek üzere hayata
geçirdiğimiz Anlat Kadıköy proje-
miz, İkinci Yüzyıl Derneği’nin yerel
yönetimler ödülüne layık görüldü.
Ödülümüzü, tüm komşularımız
adına gururla teslim alıyorum.”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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İKTİDAR BECERİKSİZ

Hiçbir felaketi 
yönetemiyorlar

Muğla Milas'ta konuşan İYİ
Parti Lideri Meral Akşener,

AK Parti iktidarının beceriksiz oldu-
ğunu söyledi. Akşener, “İktidar bir-
çok felakette olduğu gibi Muğla
orman yangınlarında da beceriksizli-
ğini sergiledi ve hala sergilemeye
devam ediyor. Burada sizlerin so-
runları dertlerini dinledikten sonra
en kısa zamanda mecliste gündeme
getireceğim, bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Ben buraya siyaset
yapmaya gelmedim. Dertlerinizi 
dinlemeye ve çözüm üretmeye
geldim. Çünkü vatandaşı-
mız ülkenin her yerinde
seçim değil geçim
derdinde” 
diye ko-
nuştu.
I SAYFA

7
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Sesimi duyan var mı?
Gün ağarınca boynum bükülür. Uzaklara dala-

rım. Trabzon’u, İzmir’i, Kars’ı, Çanakkale’yi, 
Sivas’ı, Hatay’ı, Manavgat’ı, Boz-

kurt’u, Çayeli’ni Gölcük’ü düşünürüm.
Güneş, acaba kızıl yüzünü oralarda

nasıl gösteriyor? Toprak nasıl kokuyor?

Erol Yolcu'nun yazısının devamı 6'da

Veysel Karatay

Canan 
Kaftancıoğlu

BEYLIKDUZU’NE
AFET MERKEZI

Et yerine makarna yedik
ETBİR verilerine göre,
dört kişilik bir aile 2019'da

yıllık 48 kilo et tüketebilirken,
2020'de 28 kilo tüketebildi. Pan-
demi yılında et tüketimi yüzde
40'a yakın düşerken, makarna 
tüketimi yüzde 25 arttı. I SAYFA 6

TEDBİR
ALINDI

çç



Gebelikte düzenli kontrol, hem annenin
hem de bebeğin sağlığı için büyük önem ta-
şıyor. Uzmanların aksatılmaması için uya-

rıda bulunduğu tetkiklerin başında ise 20 haftalık
taraması olarak da bilinen ayrıntılı ultrason geliyor.
Bebeğin iç organlarının detaylıca incelenebildiği bu
ultrason türünün pek çok hastalığın erken teşhisinde
kritik rol oynadığını söyleyen Radyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Ferda Ağırgün, “Ayrıntılı ultrason bebeğin
kemiklerine, kalbine, beynine, omuriliğine, yüzüne,
böbreklerine ve karnına detaylıca bakılmasına imkan
verir. Tarama, bazı omurilik rahatsızlıkları başta
olmak üzere kalp kusurları ve yarık dudak gibi
doğum sonrası ameliyat gerektirebilen durumları tes-
pit ettiğinden hamileliğinin 19. ila 23. haftaları ara-
sında olan her anne adayına mutlaka önerilir” dedi.

Her organ inceleniyor

Ayrıntılı ultrason taramasının teknik açıdan standart
ultrasondan herhangi bir farkı bulunmadığını belirten
Uzm. Dr. Ferda Ağırgün, “Standart ultrasonda bebe-
ğin genel sağlık durumu incelenirken ayrıntılı ultra-
sonda her organ tek tek incelenir. Yani daha detaylı
görüntüleme söz konusudur ancak kullanılan tüm
yöntemler standart ultrasonla aynıdır. Organların
ayrı ayrı incelenmesi ise pek çok durumun daha net
görülmesini sağlar. Örneğin bebeğin beyni, böbrek-
leri, iç organları veya kemikleri düzgün gelişmemiş
olabilir. Bazı bebeklerin omuriliği etkileyen ve açık
spina bifida adı verilen bir sağlık sorunu olabilir. Bu
soruna sahip her 10 bebekten 9’u genellikle ayrıntılı
taramada tanı alır. Aynı durum yarık dudak olarak
adlandırılan ağız yapısındaki bozukluk için de geçerli-
dir. Buna karşın kalp kusurları sorunlarının tespiti
daha zordur. Kalp kusuru olan bebeklerin ise nere-
deyse yarısı ayrıntılı ultrasonda tanı alır” diye ko-
nuştu.

Risk her zaman var

Ayrıntılı ultrason taraması yaptırmanın bebek veya
anne için herhangi bir risk teşkil etmediğine de deği-
nen Dr. Ağırgün, “Aksine, varsa bebeği ve ailesini bek-
leyen sağlık sorunları hakkında önceden bilgi verir.
Bu da hem doğum esnası hem de doğum sonrası için
gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır. Önemli
olan söz konusu tetkikin radyoloji uzmanları veya pe-
rinatoloji uzmanları tarafından yapıldığından emin
olmaktır. Tetkik esnasında uzmanlar ebeveynleri eş
zamanlı olarak bilgilendirir. Gerekli durumlarda
ikinci bir uzmandan da görüş alınabilir. Burada altı-
nın çizilmesi gereken bir diğer nokta da bebeğin tara-
maların tespit edemediği herhangi bir sağlık
sorunuyla doğma ihtimalinin her zaman olduğudur.
Bu nedenle ayrıntılı ultrason sonrası rutin kontrollere
devam edilir. Gerekli görülen durumlarda ayrıntılı
ultrasonun tekrarı da istenebilir” ifadelerini kullandı. 
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Gebelikte
‘Detaylı Ultrason’

Karbon ayak izinizi küçültün

S osyal medyada günlük akışa yo-
ğunlukla maruz kaldığımızda dün-
yadaki pek çok gelişmeden anında

haberdar olabiliyoruz. Öyle ki Amerika’da
sıradan birinin markette yaşadığı sinir bo-
zucu bir olaya öfkelenip tepki gösterebiliyo-
ruz. Sonra önümüze anında bir başka sinir
bozucu haber düşüyor. Kısacası sosyal
medyadaki bu çoğu sinir bozucu, üzücü,
öfke uyandırıcı haber bombardımanı bizi
yoruyor, yorgun düşürüyor. Dijital yorgun-
luk, aşırı haber ve bilgi bombardımanına
maruz kalmanın beklenen bir sonucu. Ço-
ğumuzun yaşadığı sisli beyin meselesinin
ise başlıca tetikleyicilerinden biri.

Google etkisi sendromu 

Dijital çağ çoğu bilgiyi doğru dürüst kavra-
mamızı, anlaşılır ve hatırlanabilir şekilde
belleğimizde kayıt altına almamızı da sa-
bote ediyor. Çoğumuz konu “bilgi ve bel-
lek” olduğunda zihnimizi çalıştırmak
yerine birçok şeyi ekranlara havale ediyo-
ruz. Adres ezberlemek yerine navigasyon
kullanmak, bir sürü numarayı boş yere ez-
berlemek yerine(!) “dijital hafızalar”a kay-
detmek bu yanlışlardan sadece bazıları.
Oysa “kullanılmayan her uzvun körelmesi
kuralı” beynimiz ve belleğimiz için de ge-
çerli. Kullanma zahmetine girmediğimizde
beynimiz de belleğimiz de süratle tembelle-
şiyor. Bu önemli sorun “Google etkisi” ola-
rak tanımlanıyor.

Bilgi obezliği sendromu

Nasıl ki yağın fazlası bizi obezleştirip meta-
bolizmamızı bozuyor, bilginin de fazlası
ruhsal bir obezliği tetikleyebiliyor. Tuğba
Şengül Lik’e göre, “Artık bilgiye ulaşma-
mıza gerek yok, o bize ulaşıyor nasıl olsa.
Sabah uyanınca birkaç sosyal medya plat-
formuna girmemiz yeterli. Peki, bilgi ekran-
larımızdan kayıp giderken de

öğrenebildiğimiz bir şey mi? Bilgi sandığı-
mız çoğu şey sıradan malumatlar olabilir
mi?” Anlaşılan o ki “bilgi obezliği meselesi”
de üzerinde dikkatle durulması gereken
mühim bir mesele.

Malumat zehirlenmesi sendromu 

Eskilerin savurgan ve mirasyedi çocuklar
için pek sık kullandığı “Babam sağ olsun”
deyimi, söz konusu “bilgi” olduğunda ye-
rini yavaş yavaş “İnternet sağ olsun” cüm-
lesine bırakıyor. Ve yine yazara göre,
“Herkes her konuyu biliyor, herkes her ko-

nuda uzman.Veri ve malumat yığınları
bünyemizde aşırı doz etkisi yaratıyor ve -
farkında olmadan- giderek zehirleniyoruz.
-Zamanla da ve farkına varmadan- Dü-
şünme tembelliği tuzağının esirleri haline
gelebiliyoruz.” Ama unutmayalım ki neti-
cede herkesin bildiği vasat bilginin ötesine
de geçemiyoruz.

Netlessfobi 

“İnternetsiz kalma korkusu” şeklinde özet-
lenebilecek bir sorun bu. “Dijital göçmen-
ler”in elektrik kesildiğinde yaşadığı

korkunun günümüz dünyasındaki karşılığı.
“İnternet bağımlıları”nın internetsiz or-
tamda kaldıklarında hissettiği anormal sı-
kıntı, rahatsız ruh hali.

Nomofobi

Nomofobinin net karşılığı “Telefonsuz ka-
lırsam ne yaparım korkusu”dur. Telefonu-
muzun şarjı bittiğinde ya da onu evde
unuttuğumuzda kalbimiz kulağımızda at-
maya, stresimiz tavan yapmaya, başımız
dönmeye, nefesimiz zorlanmaya başlıyorsa
“Hoş geldin nomofobi” diyebiliriz.

Rutin gebelik kontrolleri, bebeğin
yalnızca anne karnından doğumuna
kadar olan süreci için değil
doğumdan sonraki sağlık durumu
için de büyük önem taşıyor

Son dönemde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen yangınlar, ülke yönetimlerini olduğu gibi bireyleri de doğa için
harekete geçirdi. TheLifeCo Wellbeing’in kurucusu Ersin Pamuksüzer, daha iyi ve sağlıklı yaşam için karbon ayak izini küçült-
meyi tavsite etti ve “Tüketim alışkanlıklarımızı doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak şekilde değiştirmeliyiz” dedi

Bireysel olarak karbon ayak izini
küçültmenin basit önlemlerle müm-
kün olduğunu söyleyen Ersin Pa-
muksüzer, kendi alışkanlıklarından
örnekler vererek şu ifadeleri kul-
landı: “Ben senelerdir doğa dostu
Hybrid araçlar kullanıyorum.
Evimde kullanmadığım cihazları ise
sürekli kapalı tutmaya özen gösteri-
yorum, gerekli olmadığı sürece elek-

trik harcamıyorum. Beslenme alış-
kanlıklarıma da bu çerçevede dikkat
ediyorum. Üretiminde daha az kar-
bon salımına neden olan besinleri,
yerli ve organik ürünleri tercih edi-
yorum. Hayvansal gıdadan uzak
duruyorum ve bu şekilde elimden
geldiğince doğaya katkıda bulun-
maya çalışıyorum. Çünkü ancak
doğayla dost ve onu kirletmeyen bir

bilincin kendiyle ve bedeniyle de
dost bir birey olabileceğini biliyo-
rum.”

Plastik yerine cam 

2005 yılından bu yana bireylerin
daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam
sürebilmesi için bütünsel sağlık fel-
sefesiyle hizmet verdikleri TheLi-
feCo çatısı altında da karbon ayak
izini küçültmek için pek çok önlem
aldıklarına dikkat çeken Ersin Pa-
muksüzer, “İyi yaşam otellerimizde
mümkün olan tüm alanlarda plastik
yerine cam ürünler kullanıyor, her
tür atığı doğaya zarar vermeden
geri dönüşüme gönderiyoruz. Tüm
tesislerde organik- ekolojik şam-
puan, duş jeli, vücut losyonu ve sıvı
sabun kullanıyoruz. Enerji tüketi-
mine de dikkat ediyor, aydınlatma
malzemelerini tasarruflu ürünlerden
seçiyor, çok fazla elektronik cihaz
alımı yapmıyoruz. Sık sık dekoras-
yon değişimi yapmıyor, böylece tok-
sik madde üretimini artırmıyoruz.
Tüm bunların yanında hem beden
hem de çevre sağlığı için hayvansal
yerine vegan beslenmeyi savunuyo-
ruz. Programlarımızı vegan bes-
lenme felsefesi çerçevesinde
hazırlıyor, hayvansal kaynaklı bes-
lenme alışkanlıklarını yüzde 30-40
azaltmanın dahi hem sağlığa hem
de dünyaya ve hayvanlara yapılacak
en büyük iyiliklerden olduğuna ina-
nıyoruz” diye konuştu. 

DIJITAL CAGIN
HASTALIKLARI
Dünyanın ve ülkemizin her an değişen gündemi sonrası olaylara ve bilgilere aynı hızla erişme du-
rumumuz; tek tuşla anında merak ettiklerimizi öğrenmek; kısaca sanal yaşam psikolojimizi de etki-
liyor. Dijital hayatla bu kadar haşır neşirken gelecekte bizi ‘dijital hastalıklar’ bekliyor olabilir mi?
Tuğba Şengül Lik ‘Biz de aslen buralı değiliz’ kitabıyla  yeni çağın yeni sağlık sorunlarını ele aldı

Herhangi bir sağlık sorunu hakkında dijital
dünyadan bilgi edinmek istediğimiz de avan-
tajlar bazen dezavantajlara da dönüşebiliyor.
Bedenimizde hissettiğimiz baş ağrısı veya
yorgunluk gibi sıradan bir belirtiyi internet

aracılığıyla anlamaya çalışıp, araştırmaya gi-
riştiğimizde kendi kendimize teşhis koyuyo-
ruz. Teşhisi ve şifayı doktorlarda değil sosyal
ağlarda, internette ve bloklarda aramaya
başlıyoruz. Oysa internette karşılaştığımız

her bilgi doğru olmadığı gibi çoğu endişe,
abartı ve evhamla yazılmış kişisel yorumlar
da içerebiliyor. Netice mi? Vücudumuzda
hissettiğimiz sıradan bir belirti bir anda
ölümcül bir hastalığa dönüşüveriyor.

Siberkondri 

Şahmeran için
4 kilo gitti
Uzun zamandır ekranlardan
uzak kalan ve yeni projesi için
iki haftada 4 kilo veren Sere-
nay Sarıkaya, turuncu bikinili
pozlarıyla takipçilerini hayran
bıraktı. Ünlü oyuncunun fit
görüntüsü de dikkat çekti.

Hem özel hayatıyla hem de sosyal
medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık
gündeme gelmeyi başaran Seranay
Sarıkaya, uzun süre ekranlardan uzak
kalmasının ardından Netflix'te yayınla-
nacak Şahmeran isimli diziyle geri dö-
necek. Yaz tatiline Bodrum'un
ardından Assos'ta devam eden 29 ya-
şındaki ünlü oyuncu, sosyal medyada
turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla ta-
kipçilerini hayran bıraktı. Yeni projesi
için iki haftada 4 kilo veren Sarıkaya,
fit görünümüyle dikkat çekti

Pamuksüzer; “Üreti-
minde daha az karbon
salımına neden olan
besinleri, yerli ve orga-
nik ürünleri tercih edi-
yorum. Hayvansal
gıdadan uzak duruyo-
rum ve bu şekilde elim-
den geldiğince doğaya
katkıda bulunmaya çalı-
şıyorum” diye konuştu.
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Beyoğlu, Taksim'de Hakan Habip K.
isimli şahsın iş yerini gözüne kestiren hır-
sız, ilk önce iş yerinin bulunduğu böl-

gede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.'nin iş
yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten
sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dük-
kana girdi.

Şamdanı alıp kaçtı

Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak
bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2
metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Ta-
rihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arka-
daşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan
hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine
gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek
yardım istedi.

Kovalamaca sonunda yakalandı 

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş ye-
rindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan
incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan
kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi. Ekipler
yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.'yi Koca-
tepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı.
Polise karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hır-
sız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalaya-
rak gözaltına aldı.

Hurda fiyatına satmış

Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi
şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde
bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL'ye sattığını
söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri,
C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şam-
danı alarak sahibine teslim etti.

Tarihi şamdanı
hurda fiyatına sattı

Halı mağazasında yangın  
Orhantepe Mahallesi
Bankalar Caddesi 48
numarada bulunan 7

katlı binanın giriş katındaki halı
mağazasında saat 00.20 sırala-
rında henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen
vatandaşlar, binadan yükselen du-
manları görünce, durumu itfaiye
ve polise bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar
ise zilleri çalarak binada oturanları
uyarıp, tahliye etti. Yangın, itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kısa sü-
rede söndürüldü. Mağazadan
yükselen dumanları görerek bina
sakinlerini uyaran Etkin Uygun,
olayla ilgili, "Arabayı park ettim.
Duman yükseldiğini gördüm. O
anda ağabey de buradaydı zaten.

Binaya çıktık, bina sakinlerini
uyandırmaya çalıştık. Feci şekilde
duman çıkıyordu. Elektrik konta-
ğından olduğunu hissettik. Hatta
elektrikleri kesmeyi düşündük bu
ağabey ile beraber. Bu sefer de bi-
nadakiler panik olur diye elektrik-
leri kesmedik. Bina sakinlerini
aşağı indirmeye çalıştık. Onlarda
indiler, sağ olsunlar. Sağa sola
haber verdik. Durum bu şekilde"
dedi. Sokaktan geçen bir mahalle
sakini de, "Ben buradan geçerken,
bir baktım duman var. Bir arkadaş
bağırıyordu. Bütün zillere bastık,
yangın var diye. Otomatiğe bası-
yorlar ama kimse bakmıyor. Bi-
naya çıkarak bütün kapılara
vurdum. Kapılara vurmaktan elim
şişti" diye konuştu. Yangınla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Narkotikten Şafak Operasyonu
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mü-

cadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, il genelinde uyuştu-
rucu satıcılarına yönelik ope-
rasyon yaptı. Teknik ve fiziki
takibin ardından bugün
sabah saat 06.00'da operas-
yon için düğmeye basıldı.
Önceden belirlenen 22 ad-
rese yönelik yapılan eş za-
manlı baskınlarda çok sayıda
şüpheli gözaltına alındı.
Operasyona özel harekat
polisleri de destek verdi. Bas-
kın yapılan adreslerden biri,
Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3
katlı bir binanın bodrum katı
oldu. Özel harekat polisleri-
nin girdiği dairede narkotik
köpeği Kanıt, arama yaptı.
Yapılan arama çalışmaları sı-

rasında polis, bina çevre-
sinde yoğun güvenlik önlemi
aldı. Narkotik ekiplerinin
operasyon düzenlediği ad-
reslerden biri de Zeytinburnu
Merkezefendi Mahallesi
G/48 sokaktaki 4 katlı bina-
nın giriş katı oldu. Özel hare-
kat ekipleri ile girilen dairede,
narkotik köpeği ile arama 
yapıldı.

Arama ve gözaltı
sürüyor 

İl genelinde eş zamanlı ola-
rak yapılan operasyonda
arama ve gözaltı işlemlerinin
devam ettiği bildirildi. 22 ad-
rese yapılan baskınlarda,
gözaltına alınan şüpheliler
sağlık kontrolünün ardından
sorgulanmak üzere emniyete
götürülecek.

A taşehir İçerenköy'de geçtiğimiz
Haziran ayı içinde meydana
gelen olayda, SAS Holding yö-

neticisi Sibel Koçan, sokak ortasında
gaspçılar tarafından öldürülmüştü. Para
dolu çantayı vermek istemeyen Sibel Ko-
çan'ı vuran gaspçılar  içinde  3 milyon
300 bin lira bulunan çantayı gasp ederek
kaçtı. Olaydan bir kaç saat sonra Ko-
çan'ın eski eşi Süleyman Aydın, 32. kat-
tan atlayarak hayatına son verdi. Yapılan
çalışmada Sibel Koçan'ın içinde bulun-
duğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit
para bulunduğu tespit edildi.

9 kişi tutuklanmıştı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından
olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis
bugüne kadar yaptığı operasyonlarda

toplam 14 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişi-
lerden 9'u tutuklanırken diğerleri adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzi Kağıthane’de bulundu

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada
polis olayda silah kullanan ve Sibel Ko-
çan'ı öldürdüğünü tespit ettiği G.K.(23)
şüphelinin izini Kağıthane'de buldu.
Kapısında güvenlik bulunan lüks sitede
oturduğu tespit edilen G.K.'yı yakala-
mak için önceki gece operasyon yapıldı.

Operasyonda kaçmaya çalışan G.K. ile
yanında bulunan arkadaşı E.D. Gasp
Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından
yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda
kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca
ele geçirildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli-
ler gasp ve cinayet olayıyla ilgili sorgu-
landı. Daha önceden 15 kez çeşitli
suçlardan polise geliş kaydı bulunduğu

öğrenilen G.K.'nın poliste verdiği ifade-
sinde suçlamaları kabul etmediği öğre-
nildi.  

Adliyeye gönderildi

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli
G.K. ile yakalandığında yanında bulu-
nan ve polise mukavemet suçundan
hakkında işlem yapılan E.D. Anadolu
Adalet Sarayına gönderildi. Şüpheliyle
birlikte ele geçen tabanca ise kriminal
polis laborautarında incelemeye alındı.

Kartal'da halı mağazasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, bina sakinlerini uyararak tahliye
etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, halı mağazasında hasar meydana geldi

Ataşehir’de SAS
Holding yöneticisi

Sibel Koçan'ın 
öldürülmesiyle 

ilgili tetikçi olduğu
belirlenen şüpheli

Kağıthane’de 
yakalandı. Suçla-

maları kabul etme-
yen G.K adliyeye

gönderildi

ATASEHIR CINAYETINDE 
1 SUPHELI GOZALTINDA

Taksim'de bir iş yerine adeta örümcek adam
gibi tırmanan hırsız, pirinçten yapılmış 2
metre boyundaki tarihi şamdanı çaldı. Sır-
tında taşıdığı şamdanı kağıt toplama ara-
cına koyup üzerini de kasalarla kapatan
hırsız, hurda fiyatına sattı. Beyoğlu Asayiş
Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan
hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ceza yedi, "Allah
razı olsun" dedi

Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yö-
nelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Kemer takmadığı için ceza yiyen bir
sürücü tepkisini "Allah bin kere razı
olsun" diyerek tepki gösterdi

Taksim Meydanı'nda çift yönlü olarak
uygulama noktası oluşturan trafik ekip-
leri ticari taksilere yönelik denetim ger-

çekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin
çalışma ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Trafik
ekipleri sürücülere maske ve sosyal mesafe kuralla-
rını gözetmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Ekiplerin denetlediği bir taksinin şoförü trafik siste-
minde taksi sürücüsü olarak kayıtlı olmadığı gerek-
çesiyle bin 339 TL para cezasına çarptırılırken ticari
taksi çekici yardımıyla Yediemin otoparkına götü-
rüldü.

Allah bildiği gibi yapsın

Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takma-
dıkları için 144 TL idari para cezası uygulandı.
Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına gi-
derek sitemde bulundu. Sürücü tepkisini, "Allah
razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir
şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal
olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?" diyerek
gösterdi.Trafik ekiplerinin meydandaki uygulaması
gün boyu devam etti. 



E dremit Belediyesi tarafından
4.’sü düzenlenen Edremit
Kitap Fuarı İkinci Yüzyıl Der-

neği tarafından düzenlenen Yerel Yö-
netim Ödül Töreni ile sona erdi.
Maltepe Belediyesi ilçedeki dar gelirli
ailelere ekonomik destek sağlamak
için hayata geçirdiği Aile Sigortası
projesiyle festivalde İkinci Yüzyıl Yerel
Yönetim Ödülü kazandı. Ödülü Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına
danışmanı Melih Morsünbül aldı.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın
teşekkür mesajını ileten Morsünbül
ödülü müzisyen Haluk Çetin’in elin-
den aldı. Morsünbül, CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülke-
deki yoksullukla mücadele için hazır-
ladığı Aile Sigortası projesini
Maltepe’de hayata geçirmekten mutlu
olduklarını vurgularken, “100 kişilik
bir saha ekibiyle kapı kapı dolaştık.
Maltepe’de hanesinde geliri olmayan,
evine düzenli ekmek girmeyen aileleri
tespit ettik. ‘Özgür kadın hanesini,
kentini ve ülkesini de özgürleştirir’ di-
yerek proje kapsamında çıkardığımız
Halkkartları hanedeki kadınların
adına çıkardık ve aylık 600 TL kadın-
ların hesabına yatırıyoruz, onlar da
temel ihtiyaçlarını buradan karşılıyor-
lar. Bizleri bu ödüle layık gören İkinci
Yüzyıl Derneği’ne, ev sahibi Edremit
Belediye Başkanımıza ve tüm emekçi-

lerine teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Aile sigortası nedir?

Maltepe Belediyesi, 1971 yılında Tür-
kiye’nin imzaladığı Uluslararası Ça-
lışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı
“Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
Sözleşmesi”nde tahahhüt edilen Aile
Sigorta’sını Maltepe’de hayata ge-
çirdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ik-
tidar projesi olan ‘Aile Sigortası
Projesi kapsamında dar gelirli ailelere
her ay ortalama 600 TL maddi destek
sunuluyor. Halkkart adı verilen alışve-
riş kartları ise hanedeki kadınların
adına çıkartılarak para her ay kadınla-
rın hesabına yatırılıyor.

HACER KÖSE
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Ata Tepe'ye
gençlik merkezi

sülEymanpaşa Belediyesinin şehrin
en güzel manzaralarından birine sahip
olan Ata Tepe’de inşa edeceği Ata Tepe

Gençlik Merkezinde proje çalışmaları tamamlana-
rak, ihale aşamasına gelindi. Tamamlandığında
şehre hâkim bir noktada yükselecek olan Atatürk
Anıtı ve Türk Bayrağı ile ziyaretçileri karşılayarak
şehri hafızalara kazımayı amaçlayan Süleyman-
paşa Belediyesi, bünyesinde büyük bir tema park,
seyir terasları ve dinlenme alanlarını da barındıran
Paşa Park projesi ile de Süleymanpaşa’yı bir cazibe
merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Trakya'nın en büyüğü olacak

Projenin gidişatı ile ilgili olarak açıklamalarda bu-
lunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel; “Verdiğimiz sözlerden birini daha tutarak,
şehrimize kazandırmayı hedeflediğimiz devasa pro-
jemizin ihale aşamasına geldiğinin müjdesini siz
değerli hemşerilerimize vermek istiyorum.  Tamam-
landığında Trakya’mızın en büyük gençlik merke-
zini de içerisinde barındıracak olan Ata Tepe
Gençlik Merkezimizde; etüt merkezlerinden tiyatro
salonlarına, yüzme havuzları ve spor alanları ile eğ-
lence merkezine kadar birçok aktivite alanlarını içe-
risinde barındıran projemizin önümüzdeki aylarda
ihalesini gerçekleştireceğiz. 15 bin gencimize hiz-
met verecek olan bu bölgede Süleymanpaşamızın
yanı sıra Trakya bölgesinde yer alan gençlerimize
de birçok branşta eğitimler verip, tesisimizden ya-
rarlanma imkânı sunacağız. Projemiz şehrimize,
bölgemize, gençlerimize hayırlı olsun,” ifadelerini
kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesinin prestij 
projelerinden olan Ata Tepe Gençlik
Merkezinde proje çalışmaları 
tamamlanarak, ihale aşamasına gelindi

Sineklere karşı
ilaçlama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sivrisinek
ve haşere türleriyle mücadele etmek için
her akşam cadde ve sokaklarda ilaçlama

çalışması gerçekleştiriyor. Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi başta sivrisinek olmak üzere haşerelerin zararlı
etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu kapsamda insan sağlığını tehdit eden ve
bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, uçkun
ve haşereye yönelik tüm mahalle ve sokaklarda
ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla hastalık
taşıyan mikropların haşereler vasıtasıyla yayılması-
nın ve zararlı canlı türlerinin üremesinin de önüne
geçiliyor.

Çevre dostu ilaçlama

Ekipler cadde ve sokakların yanı sıra yeşil alanları,
piknik yerlerini ve ağaç diplerini de hummalı bi-
çimde ilaçlıyor. Teknik donanımlı araçlar ve uzman
personellerle yürütülen ilaçlama çalışmalarında,
insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar
kullanılıyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek
ve karasinek larvası ile de mücadele eden ekipler,
yaz boyunca ilçedeki 16 mahallede ilaçlama çalış-
ması yapmaya devam edecek.
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Maltepe Belediyesi hayata geçirdiği Aile Sigortası projesi
ile İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü kazandı. Maltepe

Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu ödülü tüm Maltepeli
kadınlara ve çocuklara armağan ediyorum” dedi

YOKSULLUKLA
MÜCADELE 
ÖDÜL ALDI

Anlat Kadıköy’e
güzel hAber
4'üncü Edremit Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İkinci Yüzyıl
Yerel Yönetimler ödül töreninde, Kadıköy Belediyesi’nin “Anlat
Kadıköy” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü

“ÖlmEz ağacın göl-
gesinde” sloganıyla
bu yıl 4’üncüsü ger-

çekleşen Edremit Kitap Fuarı 17
Ağustos Pazartesi günü sona
erdi. Fuar kapsamında İkinci
Yüzyıl Yerel Yönetimler Der-
neği’nin düzenlediği ödül töre-
ninde İstanbul Kadıköy
Belediyesi’nin “Anlat Kadıköy”
projesi Yerel Yönetimler ödülüne
layık görüldü. Ödülü Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı gazeteci, yazar Serhan
Asker’in elinden aldı. Törende
konuşan Odabaşı: “Kadıköy’le il-
gili karar alma sürecimizi Kadı-
köylülerle birlikte yürütmek üzere
hayata geçirdiğimiz Anlat Kadı-
köy projemiz, İkinci Yüzyıl Der-
neği’nin yerel yönetimler ödülüne
layık görüldü. Ödülümüzü, tüm
komşularımız adına gururla tes-
lim alıyorum.” dedi.

Anlat Kadıköy nedir?

Anlat Kadıköy Projesi, Kadıköy

Belediyesi’nin 2020-2024 Strate-
jik Planı’nın hazırlık aşamasında
uygulandı ve toplum katılımını
destekleyen, çok paydaşlı, yara-
tıcı bir stratejik plan hazırlama,
izleme ve değerlendirme projesi
olarak Strateji Geliştirme Mü-
dürlüğü tarafından hayata geçi-
rildi. Projenin çıkış aşamasında
yapılan çağrıda BM Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları’na dikkat
çekilirken; iklim eyleminden eşit-
sizliklerin azaltılmasına, sağlıklı
bireylerden sürdürülebilir şehir ve
yaşam alanlarına kadar küresel
amaçların yerelleştirilmesi amaç-
lanıyor. Proje kapsamında İstan-
bul Kadıköy’ün 21 mahallesinin
tamamında, mahalle sakinlerinin
katılımıyla Anlat Kadıköy buluş-
maları gerçekleştirildi ve katılım-
cılar mahallelerine ilişkin
fikirlerini sundu. Hazırlanan diji-
tal platformda da vatandaşlar
çevrimiçi katılımla ilçesine katkı
sunan görüşlerini bildirmeyi sür-
dürüyor.

Bağcılar’ın
gururu Kerem

Gaziantep’te geçen yıl düzenlenen
TEKNOFEST’te “Paniğini Maskele” projesiyle
“En İyi Sunum” ödülünü kazanan Bağcılar
Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi
öğrencisi Kerem Gelir, bu yıl da “Sesimi duyan
var” projesiyle TEKNOFEST’e katılmaya hak
kazandı. Gelir, prototipini oluşturmaya çalıştığı
yeni projesiyle depremde enkaz altında 
kalan kişilere hızlı bir şekilde müdahale 
edebilmeyi amaçlıyor

21-26 Eylül tarihleri arasında İs-
tanbul Atatürk Havalimanı’nda dü-
zenlenecek olan TEKNOFEST

2021 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali)
yarışması finalistleri belli oldu. Türkiye’nin en
büyük havacılık festivali olan "Teknofest 2021’e
başvuran Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, “Se-
simi duyan var” projesiyle finale kaldı. Gece
gündüz yılmadan çalışarak finale kalmaya hak
kazanan Gelir, prototip aşamasındaki projesini
şöyle anlattı: “Deprem sonrası enkaz altında
kalan kişilerin konumlarının oda hassasiyetinde
tespit edilmesi ve kazazedelerle sesli iletişim ku-
rulmasını amaçlıyoruz. Kazazedelere ulaşma
süresini uzatan en önemli sebep; enkaz altın-
daki kazazede sayısının ve konumlarının bilin-
memesidir. Oda kapı kasalarına monte edilecek
ünitelerin üzerindeki sensörler vasıtasıyla oda-
lara giriş çıkışlar takip edilecek ve bu bilgiler
“binanın kara kutusu” olarak da adlandırılabi-
lecek bina ana ünitesine ve ilgili kişilere gönde-
rilecek. Deprem esnasında arama kurtarma
ekipleri, bu bilgilere bina ana ünitesinden ula-
şarak kazazedelere hızlı bir şekilde müdahale
edebilecek. Ayrıca cihaz üzerinde bulunacak
sesli iletişim modülü ile kazazede ile iletişime
geçilebilecek.”

Bu proje çözüm sunuyor

Deprem sonrası enkaz altında kalan kazazede-
lere zamanında ulaşamamanın en önemli
sorun olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencimiz
Kerem’in projesi de tam olarak buna çözüm
sunuyor. Kazazedelerin hayatlarını kurtaracak
olan bu projenin geliştirilerek çok iyi şeyler elde
edilebileceğine inanıyorum. Bu güzel fikrinden
dolayı Kerem’i tebrik ediyor yarışmada da ba-
şarılar diliyorum” dedi. Enderunlu Kerem,
geçen yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen ve
84 ülkeden 5 bin finalistin katıldığı dünyanın en
büyük havacılık festivalinde “Paniğini Maskele”
projesiyle “En İyi Sunum” ödülünü kazanmıştı.
ARİF ELMAS

Jandarma TÜYAP’ta
İçişleri Bakanlığı’na
bağlı Jandarma
Genel Komutanlığı,

Türk savunma sanayisinin son
dönemde geliştirdiği ürünlerin vit-
rine çıktığı 15’inci Uluslararası
Savunma Sanayii Fuarı’na
(IDEF’21) tüm birimleriyle katıldı.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen fuar, Cumhur-
başkanlığı himayesinde, Milli
Savunma Bakanlığı ev sahipli-
ğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı yönetim ve so-
rumluluğunda dün başladı. Fu-
arda, yer alan Jandarma Genel
Komutanlığı’na bağlı Jandarma
Kriminal Daire Başkanlığı’dan
Yüzbaşı Vedat Delican, teknoloji-
nin gelişmesiyle olay yeri ince-
leme ekiplerinin nasıl çalıştığını

anlattı. Lojistik Komutanlığı Plan
Yönetim Daire Başkanı Albay
Atilla Aydemir ise pandeminin ba-
şından beri maske üretimi yaptık-
larını dile getirdi. Jandarma
Bakım Komutanlığı Silah Yeni-
leme Kısım Amiri Üsteğmen

Burak Dağtaş da envanterdeki si-
lahların yenilendiğini ifade etti.
Jandarma Özel Mayın Arama Te-
mizleme Tabur Komutanı Yüzbaşı
Burhan Katık ise 3 yılda 38 bin-
den fazla mayını temizlediklerini
söyledi. 
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Su akar yolunu bulur

A nadolu’da sıkça kullanılan bir deyiştir.
İnsanlar için olduğu kadar, olaylar ve değerler
için de geçerli bir kuraldır.

Kimi konu ve kararlar vardır ki, doğal mecrasında 
sürerken onun önüne hiçbir engel çıkaramazsınız.

Tıpkı doğal yatağında akan derenin geçiş alanına siz
ev de yapsanız, apartman da dikseniz, nasıl o dere önün-
dekileri yıkıp geçiyor ve kendi yolunda devam ediyorsa!

Daha orman yangınlarının acısı yüreğimizi yakıp 
dururken bu kez acı haber Karadeniz’den geldi.

Bu bölgede yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen
Bozkurt ilçesinin görüntülerine baktığınızda o kadar net
anlaşılıyor ki, bunun bir sel olmadığı.

Belki eskiye göre biraz daha şiddetli, belki termik
santralin kapaklarının zamansız açılmasından dolayı
daha hızlı biçimde ama kendi doğal yatağında akan bir
nehir görüyorsunuz.

Orman yangınlarında olduğu gibi bu felakette de 
alışıldığı üzere biz hep sonuçlar üzerinden konuşuyoruz.

Oysa bu felaketin nedenlerini araştırdığımızda yanlış
yapılaşma, imar usulsüzlükleri ve doğaya müdahale var.

Bu müdahaleyi görmezden gelip yangına ya da sele
müdahale üzerinden konuşmaya başlarsak bir yere 
varmak mümkün değil.

Ormanları yalnızca yandığı zaman, nasıl söndürürüz
diye hatırlar, tüm doğal felaketleri sonuçları üzerinden
değerlendirirsek daha çok yüreğimiz yanar.

Dünya küresel ısınmadan kaynaklı önemli bir iklim
krizi yaşıyor.

Doğal olarak bundan bizim ülkemizde etkileniyor.
Bilim insanları bu iklim değişiklikleri ve küresel 

ısınmanın önünü alabilmek için çalışmalar yaparken her
ülke de kendi topraklarında olası doğal afetlere karşı 
gerekli önlemleri almak, yurttaşlarını korumak 
zorundadır.

Bunları yapmaz da orman yangınlarında olduğu gibi
sorumluluktan kaçarak yapay suçlular yaratma tela-
şıyla, iktidar muhalefeti, Cumhurbaşkanı Belediyeleri
suçlamaya kalkarsa sorunu çözmesi gerekenler daha
çok sorunun parçası haline gelirler.

Hani derler ya ”yağmura engel olamayabilirsiniz 
ama yanınızda bir şemsiye bulundurabilirsiniz.”

O şemsiye sizi hem yağmurdan hem güneşten 
koruyabilir.

Ama siz hala ormanların en sık olduğu bölgelerde
termik santraller kurar ve kömür çıkarmak için ağaçları
keserseniz, oksijen deposu ormanlık bölgelerde üstelik
de siyanürle altın arama izni verirseniz, doğa bunun
intikamını sizden eninde sonunda alır.

Öte yandan sözcük anlamıyla “bir şey olacaksa siz ne
yaparsanız yapın onun gerçekleşmesine engel olamazsı-
nız” şeklinde de yorumlanan bu sözcük bir anlamıyla 
tevekkül de içerir.

Her zaman işin kolayına kaçan, kaderci anlayıştaki
bizim yöneticilerimiz de hemen bu anlama sarılıyorlar.

“Ne yapalım kader, biz ne yaparsak yapalım- su akar
yolunu bulur-“ diyerek işin içinden sıyrılmaya 
çalışıyorlar.

Oysa son olayda daha net görüldüğü üzere, dere 
yatağında yapılan binalara kimler ruhsat verdiyse, 
bu yanlış uygulamayı gördüğü halde kim müdahale 
etmediyse sorumlu ve de suçludur.

Öyle göstermelik bir müteahhiti gözaltına alarak,
dostlar alışverişte görsün türünden soruşturmalarla 
geçiştirilecek bir konu değildir.

Nasıl ki, ormanları korumak ve geliştirmekle görevli
bakanlığın iş yangın söndürmeye gelince suçu belediye-
lere ya da devletin başka bir kurumuna atması kabul
edilemezse bu sel felaketinin sorumluları da en azından
teşhir edilmelidir.

Ancak hep birlikte göreceğiz, hamasi nutuklar, yerine
getirilemeyecek vaatler ve kimi küçük destekler, daha da
olmazsa yayınlanacak bir iban numarasıyla bu olayda
unutturulmaya çalışılacak.

Toplum olarak ne yazık ki, bizde unutmaya, 
uyutulmaya çok yatkınız.

Bunu bilen iktidarlarda çoğu zaman gerçek olgular
yerine algılarla ve de korkularla bizi yönetmeyi 
başarıyorlar.

Ama tüm bunları yaparken öyle acemi ve beceriksizce
kararlar alıyorlar ki, akıl almıyor.

İçinde yaşadığımız çağda, teknoloji ve iletişim bu
kadar gelişmişken felaket bölgesine girişi yasaklayarak
bazı gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar.

Oysa artık günümüzde hiçbir şey gizli kalmıyor.
Kaldı ki, gerçeklerin açığa çıkma gibi bir huyu 

da vardır.
Tüm bu yaşanan olumsuzluklara, ekonomik, sosyal 

sıkıntılara, toplumsal krize karşın küllerinden yeniden
doğmayı başaran demokrasi ve barış güçleri inanıyorum
ki bu ülkeyi her şeye rağmen sahipsiz bırakmayacak, 
aydınlık günlere olan inancını yitirmeden mücadelesini
sürdürecektir.

Çünkü bu iktidar artık ülkeyi yönetemez duruma 
gelmiştir.

Halkta böyle yönetilmek istemediğini her fırsatta 
göstermektedir.

BEYLIKDUZU
AFETLERE HAZIR

beyLikdüzü Belediyesi tarafın-
dan 1 Haziran tarihinde başlatı-
lan Saha Çözüm Hareketi’nde
ziyaret edilen hane sayısı 100
bini aştı. 5 saha çözüm aracı ve
70 kişilik ekiple ilçe halkının
sorun ve taleplerine yerinde
çözüm bulmak amacıyla başlatı-
lan çalışma vatandaşlar tarafın-
dan büyük bir memnuniyetle
karşılanıyor. Titiz ve kapsamlı
bir takım çalışması yürüten
ekipler, ilçede yapılan ve yapıl-
ması istenen hizmetler konu-
sunda vatandaşların görüşlerini
alarak ilgili birimlere iletiyor.
Oldukça değerli çalışmalar

Beylikdüzü’nde yer alan tüm

hane ve iş yerinin tek tek kapısını
çalarak talep ve şikâyetleri ye-
rinde dinleyen ekipler; Adnan
Kahveci, Barış, Büyükşehir,
Cumhuriyet, Dereağzı, Gürpınar
ve Kavaklı mahallelerindeki çalış-
malarını tamamlandı. Şimdiye
kadar toplamda 100 bin 657 hane
ve 3 bin 158 iş yeri ziyaret edilir-
ken, Sahil Mahallesi’ndeki çalış-
malar da hummalı bir şekilde
sürüyor. Pandemi koşulları ve
sosyal mesafe kuralları gözetile-
rek devam eden çalışmada ayrıca,
Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki
yılda yaptığı tüm çalışmaları içe-
ren dergi ile birlikte dezenfektan
ve maske bulunan çantalar da va-
tandaşlara hediye ediliyor.

100 bin haneye ulaştılar

SüLeymanpaşa Belediyesi, yangınlarla
mücadele eden Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin
ardından, sel ve heyelan ile mücadele eden
Karadeniz Bölgesine de yardım elini uzattı.
Süleymanpaşa Belediyesi, ülkemizin kuze-
yinde meydana gelen sel ve heyelan sebebiyle
mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olan
Süleymanpaşa Belediyesi; Türk Kızılayı Te-
kirdağ Şubesi ve Tüm Kastamonulular Der-
neği Tekirdağ Şubesi işbirliği ile
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine yardım
elini uzattı. Süleymanpaşa Belediyesi, Türk
Kızılayı Tekirdağ Şubesi ve Tüm Kastamo-

nulular Derneği Tekirdağ Şubesi ile Süley-
manpaşalı vatandaşların destekleriyle topla-
nan yardımlar, afetzedelere ulaştırılmak
üzere yola çıktı. Konuyla ilgili olarak açıkla-
mada bulunan Süleymanpaşa Belediye Baş-
kanı Cüneyt Yüksel; “Süleymanpaşa
Belediyesi olarak Türk Kızılayı Tekirdağ Şu-
besi ve Tüm Kastamonulular Derneği Tekir-
dağ Şubesi işbirliğinde, şehrimizde yaşayan
hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle
topladığımız yardımları Kastamonu’nun
Bozkurt ilçesine ulaştırılmak üzere TIR’a
yükledik. Tüm dünyada yardımseverliği ile

bilinen aziz Türk Milleti, birlik ve beraberliği
ile her türlü felaketin üstesinden gelmiştir. Al-
lah’ın izni ile bu felaketlerin de üstesinden ge-
lerek yaralarımızı birlikte saracağız. Bu
bağlamdaafetzede vatandaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbimden ülke-
mizin ve milletimizin acılarını bir an önce
dindirmesini niyaz ediyorum,” ifadelerini kul-
landı. Süleymanpaşa Belediyesi yangınlarla
mücadele eden Muğla’ya 5 TIR saman ve 1
TIR hayvan yemi göndererek mağdur çiftçi-
lere yardım elini uzatarak büyük bir daya-
nışma örneği göstermişti. İrfAn Demİr

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Olası tüm afetlerde kayıpları en aza indirmek ve afet yönetimini iyileştirmek için hayata geçirilen Beylikdüzü Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı. Marmara Mahallesi’nde bulunan merkezin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nü afetlere hazırlama konusunda iyi bir yerdeydik, şimdi çok
daha iyi bir yere geliyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yaşanabilecek her duruma uygun tüm tedbirleri alıyoruz.” dedi

B eylikdüzü’nde afet yönetimini iyi-
leştirmek ve afet anında koordinas-
yonun sağlanması için hizmet

verecek olan Beylikdüzü Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi, Marmara Ma-
hallesi’nde açıldı. Arama-kurtarma eği-
timlerinin yanı sıra toplanma ve barınma
alanları ile ABİS (Afet Bilgi Sistemi) alt-
yapısının da yönetileceği merkezin açılış
törenine; Beylikdüzü Kaymakamı Mus-
tafa Altınpınar, Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, CHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın
Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Erol Karapınar, meclis üyeleri ve muhtar-
lar katıldı. Açılışın ardından Afet ve Acil
Durum Koordinatörü Beylikdüzü Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet
Esmer, merkezin çalışma planının yanı
sıra afet anı ve öncesinde izlenecek yol
haritasını da paylaştı. Sunumun ardın-

dan, 10 kişi ve arama kurtarma köpeği
Leo’dan oluşan ekip, Kastamonu’nun
Bozdağ ilçesinde etkisini gösteren sel bas-
kınıyla mücadeleye destek için yola çıktı.

Kaymakam Altınpınar’dan
teşekkür

Beylikdüzü’nde afet anında koordinasyo-
nun sağlanması için merkezin önemine
değinen Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa
Altınpınar açılış konuşmasında, “Belediye
Başkanımızla yaptığımız istişarelerde
böyle bir merkezin zorunlu olduğu ve
7/24 esasına göre çalışması gerektiği hu-
susunda hemfikir olduk. Yapılan çok
ciddi işler var. Duyarlılığı için Belediye
Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadele-
rine yer verdi.

Dayanışma köprüsü

Konuşmasına Türkiye’de etkisini göste-
ren orman yangınları ve sel baskınlarına
değinerek başlayan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Ülke-
mizin dört bir yanında gerçekleşen orman
yangınlarının daha tamamı sönmeden,
Karadeniz’de kentleri sular altında bıra-
kan sellerde çok sayıda insanımızı kaybet-
tik. Beylikdüzü Belediyesi olarak, bu zor
günlerde türlü desteklerle afet bölgelerin-
deki insanlarımızın yanında olmaya çalış-
tık. Afetlerde, Beylikdüzü’nden ülkemizin
her köşesine dayanışma köprüsü kur-
maya devam edeceğiz.” dedi.

Beylikdüzü güvenli bir kent

Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm afet-
lerde kayıpları en aza indirmek için büyük
bir seferberlik başlattıklarını da vurgula-
yan Çalık, “Beylikdüzü’nü dirençli bir
kent haline getirmek için yoğun çaba sarf
ediyoruz. Gürpınar Siteler Bölgesi’nde
kentsel dönüşüme başladık. Ayrıca, ilçe
genelinde riskli 54 bina ve 558 bağımsız
birimin kentsel dönüşümünü destekledik.
Toplanma ve geçici barınma alanlarımızı

belirledik. Yeşil alanlarımızı ve parkları-
mızı sürekli olarak artırıyoruz. Olası bir
deprem anında ilçemiz genelindeki birçok
noktada güvenli alanlar saptadık. 350 ba-
rınma çadırı temin ettik. 250 kişinin katılı-
mıyla Afet Sağlığı Çalıştayları düzenledik.
2 bin katılımcıya 15 Temel Afet Eğitimi
verdik. Bu seferberlik kapsamında, Bey-
likdüzü’ne üç de yeni merkez kazandırı-
yoruz” ifadelerini kullandı. Çalık, “Bugün
açılışını gerçekleştirdiğimiz Beylikdüzü
Afet ve Acil Durum Yönetim Merke-
zi’nde ise Kaymakamlığımız iş birliğiyle
ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde
afetle mücadele edeceğiz. Beylikdüzü’nü
afetlere hazırlama konusunda iyi bir yer-
deydik, şimdi çok daha iyi bir yere geliyo-
ruz. Afet öncesi ve sonrasında
yaşanabilecek her duruma uygun tüm
tedbirleri alıyoruz. Beylikdüzü’nü güvenli
bir geleceğe kavuşturmak için canla başla
çalışmayı sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini
noktaladı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 Haziran tarihinde baş-
latılan Saha Çözüm Hareketi’nde ziyaret edilen hane sayısı
100 bini aştı. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişiden oluşan ekip,
ilçede yapılan ve yapılması istenen hizmetler konusunda
vatandaşların görüşlerini alarak ilgili birimlere iletti

Afet bölgesine yardım eli Başkan mahalleyi süpürdü
LüLeburgaz Belediyesi’nin 2021 Çevre Yılı’nda çev-
reye karşı duyarlılığı artırmak için başlattığı Mahallede
Temizlik Var etkinliği kapsamında Başkan Gerenli
bugün Yılmaz, Yıldırım ve Dere Mahallesi sakinleriyle
bir araya geldi. Temizlik öncesinde mahallelinin talep
ve önerilerini dinleyen Başkan Gerenli, ardından ma-
hallelilerle birlikte sokakları süpürdü. Lüleburgaz Bele-

diyesi’nin “Mahallede
Temizlik Var” etkinliği tüm hı-
zıyla sürüyor. Yaklaşık bir ay
ara verilen etkinlik Yılmaz,
Dere ve Yıldırım Mahallele-
riyle gerçekleşen toplantıyla
kaldığı yerden devam etti.

HEP DAHA
İYİYE 

GİDİYORUZ



G ün ağarınca boynum bükülür. 
Uzaklara dalarım. 
Trabzon’u, İzmir’i, Kars’ı, Çanakka-

le’yi, Sivas’ı, Hatay’ı, Manavgat’ı, Bozkurt’u,
Çayeli’ni Gölcük’ü düşünürüm. Güneş, acaba
kızıl yüzünü oralarda nasıl gösteriyor? Toprak
nasıl kokuyor?

İstanbul’a Güneş bir başka doğar. Seçilmiş
şehirdir. Denize vurduğunda kızıllığı, suyu göre-
mezsin, gözlerin kamaşır. Tıpkı, Ege Denizinin
kurtuluş savaşında kandan görünmediği 
zamanlar gibi. 

Kuşların seslerini mevsim yaz olana kadar
bir daha duyamayacağım. Uzandığım yerden
bu güzelliğin tadını çıkartmak istiyorum. Demli
çay kıvamında. 

Ahırlarından sırayla çıkan koyunların, keçi-
lerin, ineklerin salınarak yürüyüşlerini bana
özel düzenlenmiş resmi tören geçişi gibi seyret-
meyi, onlara dokunmayı istiyorum.

Dalıp gittiğim uçsuz bucaksız yeşillikler
içinde, boğaların ağırlıklarına rağmen nazikçe
toprağa basarak salına salına yürüdüğünü ke-
yifle seyrediyorum. Bu yürüyüşü asil bir kadına
benzetirken, horozun başı dik, toprağı döverek

“buranın efesi” benim dercesine yürüyüşüne
hayran kalıyorum.  

Güneş doğmaya başladı. Anneler çocukla-
rını, eşlerini, kimileri ise kendilerini yeni güne
hazırlıyorlar.  

Birileri ekmeğini nasıl kazanacağını, diğer-
leri türlü dalavereleri, bazıları da nasıl uşaklık
yapacağının hesaplarını yapıyorlar. Fakat kim
avcı iken, av olacak bilinmez.    

Şöfor, sadece aracı kullanmaktan sorumlu
olmadığını bilmek durumunda ise, yolcu da şo-
förün sorumluluğunu anlamalıdır.  

Polis, koruduğu kadar korunmaya muhtaç
olduğunu bilmelidir.  

Otobüse tıkılarak öldüresiye döven, küfür-
lerle taciz eden adam ile dövülen kadının psiko-
lojisini bilmek zorundayız. 

Kadın ile Anne kelimelerinin ne anlam taşı-
dığını bilmeliyiz.  

Mini etek mi giyiyor? 
Gülümsedi mi? 
Ağzında sakız mı var?  ‘O…’ diye yaftayı ya-

pıştırmamalıyız.
Gereksiz korna çaldığında, 
Yayaya yol vermediğin de, 

Arabasından dışarı çöpünü
attığında,  ‘O.Ç’ dememeliyiz.  

Kadınlarımıza, işçilerimize, dilencimize, so-
kakta karşılaştığımıza, namaz kılan, görüşmeye
gelen insanların görünüşlerine bakarak ön yar-
gıda bulunmamalıyız. 

Hiçbir anne, evladınız kötü biri olarak yetiş-
tirmez. Bırakalım annelerimiz, yaşadıkları,
yattığı yerde rahat etsinler, huzur bulsunlar.
Yurttaş olmak ve Müslümanlık bunu başarabil-
mektedir.

Türbanlı ile tayt giyinmiş kadının günahkâr
veya mümin olduğunu bilemem. Lakin yürür-
ken, otobüste alenen tespih çeken şalvarlı, uzun
sakallı adamın amacının ne olduğunu tahmin
edebilirim.

Can dostlara eziyet edenler. Zevkleri için
oyuncak haline getirenler. Onlar da konuşuyor,
anlayabiliyorlar. Ve intikam alma duyuları var.
Sevmeyin, su, yem vermeyin. Eziyette etmeyin.
İnsan olmak bunu gerektirir.

Ve siyasilerimiz, canınız sıkıldıkça, gündem

değiştirmek için konu bulamadığınız da, bir
şeyleri el altından yapacaksınız diye oy kaygı-
nızla dinimi alet etmeyin. Cumhuriyetle yöneti-
len devletler din ve siyaseti ayırt etmelidir.
Laiklik bunun içindir. Beni kandırmaya 
kalmayın. 

Kumanya, çay dağıtın, öğrencilere burs
verin, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkın. Fakat asla
tutamayacağınız sözleri vermeyin. Söz 
namustur.  

Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sine-
maya uyarlanmış, yönetmenliğini Kartal 
Tibet’in, senaristliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı,
Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı ‘ZÜBÜK’ ü
hatırlatmak isterim.  Tekrar aynı filmi
izletmeyin.   

Yumuşak karnımla bana sakın bir daha yak-
laşmayın. Zira yüksek binalar da, otellerde, vil-
lalarda neler yapıldığını biliyorum.
Ağızlarından Allah’ı düşürmeyenlerin neler
yaptıklarını, kapalı kapılar arkasında nasıl film-
ler kaydettiklerini biliyorum. Artık kanmam. 

Annesinin, eşinin, kızının, kız kardeşinin ya-
nında küfür edilmesine tahammül edemeyen
sözüm ona delikanlı, bir başka kadının yanında
küfürle konuşuyor. Sonra dinimi alet ederek si-
yaset yapıyor. Hazıruna dinden, imandan bah-
sederek nutuk atıyor. 

Rol yaptığını, mensup olduğu partiye oy
almak, cebini doldurmak için kişiliğinden, onu-
rundan vaz geçtiğini gayet iyi biliyorum. Komik
değilsiniz, artık gülmüyorum. 

Yani güzel ülkemin insanları,
Çalmayan, 
Taciz etmeyen, 
İnsanları görünüşüne göre yargılamayan,
Adaleti, liyakati önemsen, 
İlime önem veren,
Hak yemeyen,
Kadın ve Hayvan haklarına duyarsız,
Çıkarını değil, yurttaşını düşünen yöneticiler

istiyorum.  
Sudan topraklarının ekilmesinin yanı sıra,

köylümüzün, çiftçimizin desteklenmesini
istiyorum. 

17 Ağustos depreminde yaşananları ve 17
bin 480 yurttaşımızı kaybettiğimiz günler unu-
tulsun istemiyorum.

Vaatler yerine, önlemlerin alınmasını, olası
depremi en az can kaybı ve hasarla atlatmak
için tedbirlerin alınmasını istiyorum.  

Vatanımda, korkusuzca, refah içinde, in-
sanca yaşamak istiyorum.

Yani, Nergis kokulu güzel ülkemin, iyi yü-
rekli yurttaşları sesimi duyun sizlerle,

Güneşi seyretmek istiyorum.

Sesimi duyan var mı?

6 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

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

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK

Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

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

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBEYIL:16 SA YI: 5071

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

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

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

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Asker AVŞAR

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

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

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

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE

Müge Cesur öZMEN  

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

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

G eçen yıl vatandaşın kişi başı yıllık
makarna tüketimi yüzde 25 artar-
ken, kırmızı et tüketimi yüzde 33-

41 aralığında azaldı. Tüketimdeki düşüşte
artan pahalılığın etkisiyle alım gücünün
azalmasının etkili olduğu belirtildi.Kırmızı
Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği
(ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan,
sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada yıllık
kişi başı kırmızı et tüketiminin 2019’da or-
talama 12 kilo iken 2020’de 7-8 kiloya geri-
lediğini söyledi.
ETBİR’in tahminleri üzerinden yapılan he-
saplamaya göre, Türkiye’de dört kişilik bir
aile 2019’da yıllık toplam 48 kilo kırmızı et
tüketebilirken, 2020’de bu tüketimin 28 ki-
loya kadar gerilediği görülüyor.Makarna
Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir
Külahçıoğlu ise, kişi başı yıllık makarna tü-
ketiminin 2018’den 2019’a yüzde 5 artar-
ken 2020’de yüzde 25 artarak 8.2 kiloya
çıktığını, orandaki bu artışın 2021’de de
korunduğunu aktardı.

İş yerinde yiyorlar

ETBİR Başkanı Yücesan, kırmızı et tüketi-
mindeki düşüşün en önemli nedenlerinden
birinin artan fiyatlardan dolayı vatandaşın
alım gücünün düşmesi olduğunu söyledi.
TÜİK verilerine göre, 2019’dan 2020’ye
yüzde 10.3 zamlanan dana etinin kilosu
2021 Temmuz itibarıyla 65.2 TL’ye ulaşmış
durumda.
Gıda alışverişinde mevcut fiyatlardan do-
layı kırmızı etin ağırlığının yüksek oldu-
ğuna dikkat çeken Yücesan, “Kıyma,
kuşbaşı fiyatları bir pazar çantasının nere-
deyse yüzde 50’sine denk. Bu yüzden geliri
az olan insanlar kırmızı eti işyerlerinde,
öğle yemeğindeki tabldotlarda yiyebiliyor.
2020’de çoğunlukla evden çalışıldığı için
bu da olamadı” dedi.
Yücesan, tüketimdeki düşüşün bir diğer
nedeninin de pandemide restoran, otel,
okul yemekhaneleri gibi yerlerin iş yapa-
mamasına bağladı. Yücesan’ın verdiği bil-
giye göre, iç piyasada toplam tüketimin
yüzde 40’ını vatandaş, yüzde 30’unu resto-
ranlar ve turizm işletmeleri yapıyor.

Daha ekonomik vurgusu 

Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı
Abdülkadir Külahçıoğlu ise, makarna fi-
yatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık
yüzde 14 arttığını söyledi. Külahçıoğlu,
ülke genelinde ortalama makarna fiyatları-
nın pakette 3 TL, kiloda 6 TL olduğu bilgi-
sini verdi. Pandemide makarna tüketiminin
neden arttığına ilişkin ise Külahçıoğlu, şu
açıklamayı yaptı: “Makarna hem ekono-
mik hem de çok farklı çeşit yemekler yapı-
labiliyor. İnsanlar yeniden keşfetti
makarnayı. Tüketim alışkanlığında yakala-
nan yüzde 25 artış 2021’de de kalıcı oldu.
2021’de yeni bir artış olmadı ama 2020’de
yakalanan artışı kaybetmedik. Yılın ikinci 6
ayında turizm sektörünün etkisiyle artma-
sını bekliyoruz.”

ETBİR verilerine göre, dört kişilik bir aile 2019'da yıllık 48 kilo et
tüketebilirken, 2020'de 28 kilo tüketebildi. Pandemi yılında et tüketimi
yüzde 40'a yakın düşerken, makarna tüketimi yüzde 25 arttı
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Canlı yayında online satış
uygulaması Vidyodan
hizmete girdi. Online
alışverişte yeni dönemi
başlatan uygulama ile
kullanıcılar canlı yayınlar
aracılığıyla satıcılarla direkt
iletişim kurarak ürünleri
yakından inceleyebiliyor ve
soru sorabiliyor

Türkiye’deki ‘canlı ya-
yında online satış uygula-
ması’ Vidyodan, çevrimiçi

olarak düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
Lansman, Vidyodan CEO’su Yusuf
Mert Yılmaz ve Vidyodan’ın ana yatı-
rımcısı olan Onedio Kurucusu ve
CEO’su Kaan Kayabalı’nın katılımıyla
gerçekleştirildi.
Mayıs ayında başladığı test yayınlarıyla
yeni bir alışveriş deneyimi vadeden uy-
gulama bünyesinde dev markaların yanı
sıra, 300 butik ve yerel marka da yer alı-
yor. Kullanıcılar, kıyafetten gıdaya, kişi-
sel bakım ve spor & outdoor
ürünlerinden elektronik eşyaya kadar
geniş bir yelpazede sunulan ürünleri
canlı yayında inceleyerek satıcıya soru
sorabiliyor. Kullanıcılar satıcıyla direkt
temas kurarak ürünün özelliklerini daha
yakından görme fırsatını yakalıyor ve
alışverişini uygulama üzerinde, yayın-
dan ayrılmadan anında gerçekleştirebili-
yor. İnternette sadece ürün yorumu ve
fotoğrafı inceleyerek karar vermek zo-
runda kalmadan, görerek satın alınabili-
yor. Uygulama üzerinden alışveriş
yapanlara, aynı zamanda katıldıkları
canlı yayınlarda hayranı oldukları influ-
encerları da izleme ve yorum yaparak
sohbetlere katılma şansı sunuluyor.
Markaların yaptığı canlı yayınlar da kay-
dedildiği için söz konusu yayınlara katı-
lamayan kullanıcılar daha sonra da
videoları izleyip istediği ürünü satın 
alabiliyor. 

Diyolog e-ticaretle birleşiyor 

SLansman sonrası uygulama hakkın-

daki detayları paylaşan Vidyodan
CEO’su Yusuf Mert Yılmaz, uygulama-
nın yakın zamanda web formatına da
dönüşeceğini belirtti.
Yılmaz, “ Yaptığımız şey canlı yayın ve
videolarla ürünleri tanıtmak, öne çıkan
özelliklerini gösterebilmek. Canlı yayın-
lara katıldığınızda ürünlerin tüm detay-
larına bakabilirsiniz. Canlı yayını terk
etmeden ürünü satın alabilir, farklı ya-
yınlardan farklı ürünler de ekleyebilirsi-
niz. Burada on binlerce ürünün de arşivi
sunuluyor. Bu videolarla ürün kullanı-
mını öne çıkarıyoruz. Genelde fotoğraf
yorumlarına bakarak satın alma kararı
veriyoruz ama burada interaktif bir
yayın oluyor. Fotoğraflarda ürünün do-
kusunu vs. tam olarak bilemiyoruz ama
video ve canlı yayınlarda bir çantanın
içini açarak o deneyimi yaşatabiliyoruz.
Fiziksel mağazadaki satış danışmanıyla
olan ortamı e-ticaretle birleştiriyoruz”
ifadelerini kullandı.

Hedef milyonlara ulaşmak 

4 aylık süredeki deneyimlerini ve ciddi
bir geliştirme sürecinden geçtiklerini an-
latan Yılmaz, “Çin’deki örneği Türki-
ye’ye uyarlamamız ve içerik
geliştirmemiz çok önemliydi. Olay sa-
dece canlı yayın yapacak teknoloji alt
yapısı değildi ve bunların hepsini öğ-
renme sürecinden geçtik. Genel olarak
bu süreçten çok memnun olduk. Aylık
aktif kullanıcımız 50 bin civarında ve her
geçen ay artarak devam ediyor” dedi.

Alternatif gelir kapısı 

Ürünleri canlı yayında anlatabilmenin

çok önemli olduğunu söyleyen Yıl-
maz, kategorilerin ilerleyen zamanda
artış göstereceğine dikkat çekerek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herkes burada üye olup canlı yayın
açıp bir şeyler sunmaya başlayabilir.
Türkiye’den çok büyük markalar var.
Alternatif gelir kapısı sunmaya çalışı-
yoruz. Satıcının kendi ortamını gör-
meniz, şartlarını görmeniz büyük
güven sağlayacak. Satıcılarımızı ya-
yına açmadan önce ciddi bir kontrol
sürecinden geçiyoruz. Bizim de satış
üzerinden komisyon gelirimiz var.
Daha yolun başındayız ve elimizden
geldiğince yardımcı oluyoruz ve çok
rekabetçi komisyon oranlarımız oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 
Çok yakın zamanda başlayacak ve
Vidyodan’ın hiçbir gelir beklemeden
yapacağı canlı yayınlarda STK’ları-
mız için değer yaratmak arzusunda-
yız. Sunucu havuzu da bu işin kritik
noktalarından. Büyük influencerlarla
da beraber çalışıyoruz. Vidyodan
platformu kendi influencerlerını yara-
tacak diye düşünüyorum.”

20 Milyon dolarlık yatırım

Yatırım hedefleri hakkında bilgi veren
Kayabalı, “Hangi hizmetlerin satışına
aracılık edebileceğimizi düşünmek he-
pimizi heyecanlandırıyor. Vidyodan,
ana yatırımcısı Onedio, teknoloji or-
tağı VNGRS ve çok değerli diğer yatı-
rımcılarıyla birlikte 1 milyon dolarlık
ön tohum aşamasını tamamladı. İki
sene içerisinde 20 milyon dolarlık ya-
tırım yapmayı planlıyoruz. Burada
güvenli ödeme sistemi ile ödemeler
gerçekleşiyor. Ürün teslim alındıktan
sonra para satıcıya aktarılacak. Gelen
ürünü alıcı onaylamazsa para geri
iade ediliyor” dedi.
Kayabalı, canlı yayın ve telif hakları
ihlalleriyle ilgili de kısa sürede müda-
hale edebildiklerini söyledi.

Online alışveriste
canlı yayın dönemi

Pegasus da zarar
ettiğini açıkladı

CoronA virüs pandemisinin hava yolu taşı-
macılığına etkileri sürüyor. Havayolu taşı-
macılığı hizmeti veren Pegasus, yılın ikinci

çeyreğinde 662,5 milyon TL zarar açıkladı.Kamu Ay-
dınlatma Platformu’na bildirilen finansal raporda 662,5
TL zarar açıklayan Pegasus’un geçtiğimiz yıl aynı dö-
nemde açıkladığı zarar 927,1 milyon TL olmuştu. Şir-
ketin ilk çeyrekteki zararı ise 933,2 milyon TL olarak
açıklanmıştı. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte 1.5 milyar TL
gelir elde ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde
elde edilen gelir 151 milyon TL olarak
açıklanmıştı.Geçtiğimiz günlerde finansal raporunu
açıklayan Türk Hava Yolları da ikinci çeyrekte 497 mil-
yon TL’lik net zarara imza atmıştı. THY, 2020 yılının
ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon TL konsolide
zarar açıklamıştı.

Pandemi nedeniyle hava yolu şirketleri ikinci
çeyrekte zarar bildirmeye devam ediyor. Pega-
sus'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket yılın
ikinci çeyreğinde 662,5 milyon TL zarar açıkladı

Euro enflasyonu
yükseldi

AvrupA Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın
açıkladığı ve 19 üye devletin dahil olduğu
euro bölgesi temmuz ayı tüketici fiyatları en-

deksi yıllık bazda beklentilere paralelarttı.Euro bölgesi
Temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 2.2 olarak
açıklanarak, Haziran’daki yüzde 1.9’un üzerine çıktı.

Komşuda enflasyon sıfıra yakın 

En düşük enflasyon oranları Malta (yüzde 0.3), Yuna-
nistan (yüzde 0.7) ve İtalya’da (yüzde 1.0) görüldü.En
yüksek enflasyon ise Estonya (yüzde 4.9), Polonya
(yüzde 4.7) ve Macaristan’da (yüzde 4.7)
gerçekleşti.Temmuz’da euro bölgesindeki yıllık enflasyon
artışına en çok etki eden kalemler enerji (+1.34 puan),
gıda, alkol & tütün (+0.35 puan), hizmetler (+0.31
puan) ve enerji harici sanayi malları (+0.17 puan) oldu.

Haziranda yüzde 1,9 olan euro bölgesi yıllık
tüketici enflasyonu, temmuzda beklentilere 
paralel olarak yüzde 2,2'ye yükseldi

Et yErınE
makarna
YEDIK
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Doğal afetlere dair
TURKIYE HENDEK
HALINE GELDI

Büyümeye devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye’nin Suriyeli ve Afganistanlı mülteciler konusunda yanlış
politikalar izlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akşener Afganistan’dan
Türk askerinin çekilmesi gerektiğini yineledi ve  “Türkiye hendek haline geldi” ifadelerini kullandı

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Bodrum'un Yukarı Mazı köyünde in-
celemelere başladı. Yukarı Mazı köy

kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen
Akşener'i Muğla Milletvekili Metin Ergun,
İl Başkanı Davut Akmeşe, Bodrum İlçe
Başkanı Nevzat Kanber, Kamu Hizmetle-
rinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Meh-
met Tosun ve ilçe yöneticileri ve Mazı
köylüleri karşıladı.Akşener'in burada dü-
zenlediği basın toplantısındaki açıklamala-
rından satırbaşları şöyle:

Takipçisi olacağız

Ağır bir yangın geçirildi. Çok farklı dediko-
dular çıktı, şaibeler çıktı, öyle oldu, böyle
oldu… Onlarla ilgili olarak burada yaşa-
yan insanlarımızın talepleri var. Yanan yer-
lere dair herhangi bir yapılaşma,
betonlaşma istemiyor. Buna dair, devleti
yönetenler söz verdiler. Onun takipçisi ola-
cağız. Buradaki yaraların sarılması lazım.
O yaraların sarılıp sarılmadığına dair tes-
pitlerde bulunup; bu yaraların sarılması
için de takipçi olacağız.

Emasya Planı yerine konmalı

İyi Parti Lideri Akşener, İç İşleri Bakanlığı
yaptığı dönemleri hatırlattı ve EMASYA
yönergesinin yeniden hayata geçirilmesi
gerektiğini ifade etti: Ben İçişleri eski Ba-
kanı olarak şunu söyleyeyim: EMASYA
diye bir yönerge vardı.  Emniyet, asayiş,
yangın ve afet üzerineydi. Bu program kal-
dırıldı. Askerler için de, devlet görevlileri
için de bir plan programdı bu, eğitilirlerdi.
Bir yangında Mehmetçik ne yapacak, o
eğitimler verilirdi, depremde ne yapacak
(eğitimi) verilirdi. Şimdi ilk iş o kaldırıldı.
O EMASYA planının tekrar yerine konma-
sında büyük fayda var. Bunun üzerinde
durmamız gerekiyor.

Türkiye hendek haline geldi

Türkiye maalesef göç konusunda bir hen-
dek haline geldi. 2001'de Dışişleri Bakan-
lığı, İçişleri eski Bakanı olarak beni Avrupa
Parlamentosu'nda bir kararı engellemeye
gönderdi.Yani dünyanın birçok yerinden
Türkiye'ye gelip, oradan batı Avrupa'ya
göçmen olarak gidecek insanların Türki-

ye'de kalması için bir anlaşma, karar söz
konusu. Onu engellemek üzere 2001'de,
Dışişleri Bakanlığı'nın özel talebiyle gittim
ve büyükelçiliğin de gayretleriyle biz onu
engelledik. Sonra 2002 seçimleri oldu,
baraj altı kalındı ve 2007'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne tekrar dahil olduk. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Baş-
kanvekili oldum ve sayın Hayrünnisa
Gül'ün, sayın Esma Esad için verdiği bir
yemeğe katıldım.  Cumhurbaşkanlığı'nın,
hanımefendinin verdiği bir yemeğe katıl-
dım. Orada AK Parti'li bakanlar vardı. Bazı
STK'lar vardı ve orada yapılan konuşmada
anladım ki Türkiye hendek olmuş. Engelle-

mek için bizzat Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan gönderildiğim o karar, hayata geçmiş.
Tarihini bilmiyorum ama orada konuşu-
landan çıkardığım bu.”

Ne  işimize yaradı?

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suri-
yeli göçmenler konusunda yanlış politika
izlediğini söyledi: “Şimdi gördüğümüz şey
şu: Sayın Erdoğan ve iktidarı; ister Batı
Avrupa'yı tehdit amaçlı, ister başka se-
beple, neyse adı ama bir politik bakış açı-
sıyla Türkiye'yi bir hendek ve göçmenlerin
kalıp, Batı'ya geçmediği bir alan haline ge-
tirdi. Kimine göre 4 milyon, kimine göre 5

milyon (Suriyeli) göçmen var. Sadece Suri-
yeli göçmenlerin gelmesi, buraya yerleş-
mesi, sayın Erdoğan'ın zaman zaman
Avrupa'yı onlar üzerinden tehdit etmesi,
Türkiye'nin hangi işine yaradı? Sıfır. Şimdi
sayın Erdoğan'ın ağzından diyorlar ki, 65
milyar dolar para harcanmış bu süreç içeri-
sinde.  65 milyar dolarla ne olduğunu söy-
leyeyim size. Pandemi döneminde her evde
yaşayan her kişiye 800 dolar para verebilir-
dik. Yapılacak fabrikaları, yanan yerlerin
yanmaması için alınacak uçakları, çocukla-
rınızın iş imkanı için yapılacak işletmeleri,
istihdam alanlarını saymıyorum”

Çok çelişkili beyanları var 

Afgan göçü ile ilgili İran sınırının geç kal-
madan güvenlik altına alınmasını kayde-
den Akşener “Bu arada Afganistan'da
Taliban öne geçti, en son Kabil'i aldı. Ora-
dan bir göç var. Göç haline gelmeden; Af-
ganistan'la İran sınırdaş, Afganlı insanlar,
Afgan erkekler, gençler İran'a gidip çalışır-
lar, para biriktirirler sonra dönerler. Şimdi
çalışmak için İran'a gelmiş bir Afgan nüfus
var. Birden ‘hurra' bir Afgan göçüyle karşı
karşıya kaldık. İktidarı yönetenler ve sayın
Erdoğan'ın çok çelişkili beyanlarıyla karı-
laştık. Bugün öyle, yarın böyle. Şimdi
duvar yapmaya kalkışıldı. Duvar yapma-
sına yapın ama duvardan önce yapılacak
iş, İran büyükelçiliğinin çağrılıp, İran tara-
fının da kendi sınırını koruması, bizim de
sınırımızın bizim tarafımızdan korunması-
nın sağlanmasıdır. Geç kalmadan o sınırın
güvenliğinin sağlanması lazım.” dedi. 

Tezkerenin iptal edilmesi gerekiyor

Akşener son olarak Afganistan’dan Türk
askerinin derhal çekilmesi gerekitğini ve
tezkkere kararının bir an önce meclisten
geçmesinin aciliyetini vurguladı: Kabil
Havaalanı'nı korumak için zaten askeri-
miz var da, ayrıca da asker gönderilme-
sine dair; ya Afganistan mı kaldı kardeşim
de orada Mehmetçik duracak?  Dolayı-
sıyla derhal askerimizin geri çekilmesi
lazım. Bir tezkere var, o tezkerenin duru-
muyla ilgili olarak hemen Meclis'in 
toplanıp o tezkere ile ilgili yetkiyi iptal
etmesi lazım.”

CumhurbaşkanıErdoğan KKTC ziyareti öncesi yaptığı
açıklamada "Taliban'ın inancıyla ters yanımız yok" demişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıkla-
mada "Taliban'ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz
demedik" ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'ın Afganis-
tan'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Kabil Havaalanı konusu

"Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı koruma görevini iptal et-
tiği" iddiasıyla ilgili Çavuşoğlu, "Bunu söylemek için henüz

erken" dedi. Çavuşoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: Bunu
söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Kabil
Havaalanı’nda askeri kanattayız. Sivil kanatta ise kaos var.
Uçakların iniş kalkışlarında da problem oldu. Maalesef
bazı kişiler de öldü. Çok üzüldük. Buradan tahliyeler yapı-
lıyor, misyonlar tahliye ediliyor. Bir grup vatandaşımızı ge-
tirdik. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek
isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Şu
anda önceliğimiz farklı. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz."
Bir diğer tartışmalı konu olan Talibanla müzakere süreciyle
ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Taliban'ın yönetim anlayışını
savunmadıklarını" dile getirdi. "Taliban ile müzakere için
Afganistan içinde, Dr. Abdullah Abdullah, Karzai ve Hik-

metyar’ın da içinde olduğu bir komisyon oluşturdular.
Bunlar daha önce Taliban ile müzakere eden insanlar.
Şimdi Afganistan’ın yönetimi ile ilgili müzakere edecekler.
Kendi aralarında barışçıl yöntemlerle anlaşmaya varmala-
rını umuyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra, bu tür
şeyler konuşulabilir. Şu an bu tür şeyleri konuş-
mak için erken." Çavuşoğlu, Taliban’ın olumlu
mesajlar verdiğini, kendilerinin de gelişmeleri takip
ettiklerini fakat temkinli davrandıklarını söyledi:
"Amerika oturuyor, Taliban ile anlaşma imzalıyor,
onda sorun yok. Biz görüştüğümüz zaman sorun
var. Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek
lazım. Bu onları benimsediğimiz, onların yöneti-
mini ya da ideolojisini benimsediğimiz anlamına

gelmez. Çin, Rusya, İran, Taliban ile görüşüyor. Herkes
pragmatik davranıyor. Bunlar normal şeyler. Sosyal med-
yada ‘Türkiye laiktir, Taliban rejimini mi benimsedik?’ gibi
bazı ifadeler gördüm. Taliban, ‘Hiçbir yabancıya müda-

hale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, dip-
lomatik misyonlara da dokunmayacağız,
faaliyetlerini sürdürebilir’ gibi olumlu mesajlar
verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok.
Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı
söyledik. Yoksa, ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, re-
jimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ deme-
dik. Ayrıca ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik
ama temkinli yaklaştığımızı yani uygulamada da
görmek gerektiğini söyledik.”

AK Parti Grup Başkan Vekili
ve Çanakkale Milletvekili Bü-
lent Turan, Merkez İlçe Baş-
kanlığı'nı ziyaret ederek,
partililerle bir araya geldi. AK
Parti'li Turan, partililerle teşki-
lat çalışmalarını değerlendirdi.
Gündeme ilişkin açıklama-
larda da bulunan Turan, şöyle
konuştu: "Milletimizden aldı-
ğımız güçle Türkiye’yi büyüt-
meye devam edeceğiz. 84
milyon olarak en büyük zen-
ginliğimiz;birlik, beraberliğimiz ve kardeşli-
ğimiz. Türkiye’yi en üst liglere hep birlikte
taşımaya devam edeceğiz. Kabil Havali-
manı’nda tüylerimizi ürperten görüntüleri
gördük. Kendi ülkesinden kaçmak zorunda
kalan insanların yaşadığı dramın kısa bir
özeti o görüntüler. Asıl tartışılması gereken
ise 20 yıldır ülkede barış, huzur ve güven
için konumlandığını söyleyenlerin hali. İn-
sanlık bu sistemi, bu utanç görüntülerini
hak etmiyor. Dünya 5’ten büyük olmalı.
Türkiye, önemli, güçlü bir aktör. Joe
Biden’ın sözde soykırım çıkışını, Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığından du-
yulan rahatsızlıkları gördük. Adeta ülkemizi
kıskaca alarak, her şeye ‘evet’ diyen eski
Türkiye’ye dönülsün istiyorlar.” Salgının iyi
kontrol edildiğini ve Türkiye’nin bu or-

tamda bile yatırımlarına devam
ettiğini söyleyen Turan açıklama-
larına şöyle devam etti:  Milleti-
mizle beraber inandığımız
yoldan dönmeyeceğiz. Egemen-
lik haklarını savunan, teröre geçit
vermeyen, yerli ve milli üretime
odaklanmış Türkiye’yi geleceğe
taşıyacak konularda kararlı bir
irade var. 84 milyon için ülkemiz
için çocuklarımız için sorumlu-
luklarımız büyük. Çanakka-
le’mizde de hemşehrilerimizi

yatırımlarla hizmetlerle buluşturmaya
devam ediyoruz, devam etmeliyiz. Salgın
şartlarında dahi yatırımlara ve projelere
devam eden bir Türkiye var. Aşılamada 86
milyon doza ulaştık. Cumhurbaşkanı'mız
26 yeni fabrikanın daha açılışını yaptı. Sa-
vunma sanayisinde yüzde 80’e varan yerli-
lik oranıyla adeta devrim yaşanıyor. Her
geçen gün yeni adımlar atılıyor. Pakistan’a
ihraç edeceğimiz 4 MİLGEM korvetinin
ilki 2 gün önce denize indirildi. Yine ilk açık
deniz karakol gemimizin sac kaynağı ger-
çekleştirildi. Ekonomide salgının olumsuz
etkilerini en aza indirmek için adımlar atılı-
yor. Rekor ihracat rakamları bu kararlılığın
sonucu. Son 12 aylık ihracatımız, 201,5
milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tari-
himizin zirvesine çıkmış oldu."

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

D
ünya genelindeki doğal afetler ele alı-
nınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini
meteorolojik afetlerin oluşturduğu görü-

lür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülke-
den ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz
Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman
yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, don-
lardır. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik
karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don,
orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli
rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya
Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980'li
yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afet-
lerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999) 

DOĞAL AFETLER

Yavaş gelişen doğal afetler.
Şiddetli soğuklar.
Kuraklık.
Kıtlık vb.
Ani Gelişen Doğal Afetler.
Deprem.
Seller, su taşkınları.
Toprak kaymaları, kaya düşmeleri.
Çığ.
Fırtınalar, hortumlar.
Volkanlar.
Yangınlar vb.

İNSAN KAYNAKLI AFETLER

1. Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar.
2. Taşımacılık kazaları.
3. Endüstriyel kazalar.
4. Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar.
5. Göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.

İstanbul depremi için uyarılar

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,
büyük İstanbul depremine dair uyarılarda bulundu.

Deprem Uzmanı Ercan'ın söz konusu 
paylaşımları şöyle:

"Türkiye’de km kareye düşen ortalama kişi
oranı 110 kişi, İstanbul’da 3 000, Kocaeli 553,
İzmir 336, Yalova 326, Erzincan 20, Tunceli 11,
Konya 58 kişidir. Dolayısıyla, aynı büyüklükteki
Anadolu’da olan deprem İstanbul’da 300 kat
daha ölümcül olur.

553 kişi yoğunluklu Gölcük’te 1999 deprem
M7,5’da 17 bin 800 kişi öldürdüyse, İstanbul’da
aynı koşullarda 6 kat daha ölümlü olması bekle-
nir. Uyan Türkiyem

Türkiye’de toplam gelirin yüzde 6,2’sini en alt
yüzde 20, üst yüzde 20 ise yüzde 47,2’sini alıyor.
Yoksulluğu belirten Gini katsayısı 0,397’dir(0-
eşitlikçi, 1- eşitsiz). Kişi başına yoksulluk sınırı 7,
116 TL’dir. Yüzde 14,7 si yoksulluk sınırı altında
yaşamaktadır.

Ulusal gelir arttıkça, deprem ölümleri düşer.
2020 verilerine göre; Ermenistan (4 bin 300

dolar, >M4.0), İran (5 bin 800, >M4,5), Türkiye
(7 bin 714 dolar M5,7), Yunanistan (18 bin 200
M6,3), İtalya (30 bin M6,5), Japonya (39 bin
M7,3), İsrail (41 bin , M7,3), ABD (63 bin , M7,5)"

ERDOĞAN’A
SESLENDİ

Talibanla görüşmemiz lazım!



A şure günü dolayısıyla
Bağcılar Belediyesi tara-
fından 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli İrade
Meydanı'nda 20 bin kap aşure ilçe
sakinlerine ikram edildi. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, aşure dağıtımına katılarak va-

tandaşlara ikram etti. Etkinliğe
katılan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Hz. Hüseyin
ve 72 arkadaşının şehit edildiği
Kerbela olaylarının yıl dönümün-
deyiz. Öncelikle bir kez daha Ker-
bela şehitlerini rahmetle anıyoruz.
Rabbim bir daha böyle kötü olay-
ları yaşatmasın. Yüzyıllar geçmiş
olmasına rağmen unutmadığımız

bir olay. Komşuların evlerinde pi-
şirdikleri aşureleri birbirlerine
ikram ettiği güzel günleri yaşıyo-
ruz. Bağcılar Belediyesi olarak her
sene bu organizasyonu gelenek
haline getirdik. Bağcıların dört bir
yerinde etkinliklerimiz devam edi-
yor. Ülkemiz zor günlerde geçiyor.
Orman yangınları ve sel felake-
tinde hayatını kaybedenlere

Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke-
miz üzerindeki bu karabulutlar bir
an önce dağılır. Belediye olarak fe-
laketin olduğu bölgelere her türlü
desteği verdik" dedi.

aşure güzel bir gelenek

Aşure almak için sıraya giren Kez-
man Özdemir, “Allah kabul etsin.
Çok güzel bir etkinlik. Sıraya gir-

dik, aşuremizi aldık.  Her sene evi-
mizde yapıyoruz. Yaptığımız aşu-
releri komşularımla birlikte
paylaşıyoruz" diye konuştu. Aşure
almaya gelen Hacı Görsel ise,
“Allah kabul etsin, Güzel bir etkin-
lik oldu. Her yıl evlerimizde aşure
yapılıyor. Komşularımıza dağıtı-
yoruz. Aşure güzel bir gelenek"
dedi. 
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Bağcılar' da 
Muharrem ayının
10'ncu günü olan

aşure günü dolayısıyla
20 bin kişilik aşure

kazanı kaynadı

20 bın kıSılık aSure
kazanı kaYnadı
FaTİH POLaT

Afgan ailenin dramı!
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı

taliban,Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdi. Bu
süreçte çok sayıda kişi Afganistan'dan kaçtı. Kaçak
yollarla Türkiye'ye gelen Afganistanlılar yaşadıklarını

ve ülkede olan biteni anlattı. 1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için
yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türki-
ye'ye giriş yaptım, 2 haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem
1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde
çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Tali-
ban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor
ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'da geri
giderim. Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürü-
yor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapı-
yoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile,
onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öl-
dürüyor" dedi.

Başörtüsü yakmasak öldürürler

Pervin Azizi, "Biz kaçak geldik. 4 senedir burada yaşıyoruz. Tür-
kiye'de hayat çok zor geçiyor, teyzem kocasını bırakıp geldi. Ka-
dınlara çalışma izni yok. Kadınlara hak yok. Teyzem de kadın
hakları için kaçtı. Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındakı
kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürü-
yor. Biz şu an bu röportaj için başörtüsü taktık, eğer olur da de-
port edilirsek, Taliban bizi televizyonda baş örtüsüz görürse bizi
öldürür" şeklinde konuştu. 2 sene önce Türkiye'ye gelen 20 yaşın-
daki İhsan Ahmedi, "Benim ailem de Türkiye'ye geliyor. Ben on-
lara dedim ki 'Neden geliyorsunuz buraya girişler kapalı' onlar da
bana dedi ki 'Yolda ölsem de Taliban'ın elinde ölmem'. Ben bu
dövmeleri Türkiye'de yaptırdım. Şu an Afganistan'a gidersem
kolumu keser. Bizim şehrimizde kızlarının kaçırılmasına izin ver-
meyen 5-6 aile öldürülmüştü" dedi. DHa

Yeşilçam dünyasının 
acı günü

Yeşilçam'da, Çöpçü-
ler Kralı filmi ile tanı-
nan, birçok filmde yan

rollerde ve kamera arkasında
görev yapan oyuncu Ali İnce, ya-
şadığı sağlık sorunları nedeniyle
62 yaşında hayata gözlerini
yumdu. İnce'nin Fatih Camii'nde
öğle namazına müteakip kılınan
cenaze namazına, Yeşilçam'da
oyunculuk yapan yakınları ve ai-
lesi katıldı. Kılınan cenaze nama-
zının ardından İnce'nin naaşı,
toprağa verilmek üzere Yeni Aya-
zağa Mezarlığı'na götürüldü. İn-

ce'nin arkadaşı ve Yeşilçam'da
Kemal Sunal filmlerinin 'Küçük
Ringo'su olarak tanınan Adnan
Karabacak, "45 sene birlikte ka-
mera önünde ve arkasında çalış-
tık. Yanıma davet etmeyi
düşünüyordum. Bu acı olayı duy-
dum, Kuşadası'ndan geldim. 45
senedir Yeşilçam'a her türlü hiz-
met etmiş biri. Allah rahmet eyle-
sin" dedi. Merhum İnce'nin
kardeşi Aziz İnce ise "Yeşilçam'a
beni getiren odur. Yıllarca birlikte
çalıştık. Çok istikrarlı bir çalışma
hayatı olmadı. Zaman zaman

sağlık sorunları da yaşadı. Hiç
kimseye zararı olmayan bir
adamdı. Sevenleri çoktur. Kim-
seye kötülüğü, art niyeti olmayan
bir adamdı" diye konuştu.

Çöpçüler Kralı filmi ile
hafızalarda yer edinen
Yeşilçam oyuncusu Ali
İnce, 62 yaşında hayatını
kaybetti. İnce'nin 
cenazesi, yakınları ve
sevenleri tarafından Fatih
Camii'nde kılınan cenaze
namazının ardından Yeni
Ayazağa Mezarlığı'nda
toprağa verildi

Halkalı’da
matem vardı

Kerbela'da şehit edilen Hz. Muham-
med'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını,
matemin 1382. yılında Küçükçekmece'de

"Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı. Caferi-
lik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği
(CAFERİDER) tarafından Hz. Muhammed'in to-
runu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da Yezid
tarafından şehit edilişinin 1382. yılında Yahya Kemal
Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem
Merasimi" düzenlendi. Bölgede sabahın erken saatle-
rinden itibaren güvenlik önlemi alan polis ekipleri,
Halkalı Meydan'a ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri
Merkezi'ne çıkan Halkalı Gümrük Yolu, Güneşli
Köprüsü çıkışı Fatih Caddesi ve Fulya Sokağı trafiğe
kapattı. Matem sembolü olan siyah kıyafet giyen va-
tandaşlar erken saatlerde kortejler halinde salona
geldi. Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkin-
liği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti. Protokol
konuşmalarının ardından Zeynebiye Tiyatro Ekibi,
Kerbela'da yaşananların anlatıldığı skeç sahneledi.
Yaklaşık bir saat süren skeci izleyenlerin gözyaşlarını
tutamadığı görüldü.

Fatih'te yabancı uyruklu çift ile evle-
rine gelen 2 misafir arasında bıçaklı
kavga çıktı. Kavgada misafir olarak

gelen kişilerden biri hayatını kaybederken diğeri
ise kolundan ve bacağından yaralandı. Olay,
sabah saat 07.00 sıralarında, Topkapı Mahallesi
Şeyhülislam Sokak üzerine bulunan 4 katlı
apartmanın bodrum katında meydana geldi. İd-
diaya göre, Filistin uyruklu İbrahim Ghamari ile
9 aylık hamile olan Cezayir uyruklu eşi Chiraze
Sofia Kebaili'nin yaşadığı eve, Cezayir uyruklu
Abdelkerim Mokhbi ile isminin Hüsam olduğu
öğrenilen kişi misafir olarak geldi. Sabah saatle-
rinde evli çift ile 2 misafir arasında henüz bilin-
meyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa
sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbe-
dede misafir olarak gelen Cezayir uyruklu
Hüsam isimli kişi, İbrahim Ghamari tarafından
bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer misafir Abdelkerim Mokhbi ise aldığı
bıçak darbesi ile kolundan ve bacağından yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sa-
yıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri, yaralıyı ve hamile kadını ambu-
lans ile hastaneye kaldırdı. 

Yine yabancılar

Yİne olaY



T ürkiye'nin en büyük pandemi merkezi
olarak salgının başından bu yana on
binlerce hasta tedavi eden Prof. Dr.

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Sancak-
tepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi ile Çekmeköy Devlet
Hastanesi'nin Başhekimi ve aynı zamanda
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşı takvimi ile
ilgili 4'üncü doz aşıların açılması ve çocukluk
çağındakilere Covid-19 aşılamaları ile ilgili
Demirören Haber Ajansı'na önemli açıkla-
malarda bulundu. Delta varyantının baskın
hale geldiğine ve asıl büyük dalganın sonba-
harda beklendiğine işaret eden Prof. Dr.
Yiyit, "Delta varyantına hazır olabilmek için
mRNA aşısının, yani BioNTech'in en az iki
doz yapılmış olması gerekiyor. Biz bu dalgayı
sonbaharda bekliyoruz eğer olacaksa. Son-
bahara kadar herkesin iki doz BioNTech aşı-
sının tamamlamasını istiyoruz. İnaktif virüs
aşısı yani Sinovac olmak isteyenlerin ise
Delta varyantından korunabilmek için iki
doz aşı olması şu an için yeterli görünmüyor.
Bu kişiler de üç doz Sinovac aşısı ya da iki
doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech aşısı
yaptırmalı" dedi.

Aşı yarıştırmak anlamsız

Önceki gün açılan 4'üncü doz aşı hakkıyla il-
gili oluşan kafa karışıklığına ise açıklama ge-
tiren Prof. Dr. Yiyit bunun, 'daha önce
yapılan aşıların işe yaramadığı' şeklinde bir
polemiğe dönüştürülmesinin çok yanlış ol-
duğuna vurgu yaptı. Yiyit, "Dünyada bazı ül-
keler inaktif virüs aşılarını kendi aşı
takvimlerinde kabul etmiyorlar. Bu ülkelere
gidecek vatandaşların da kendi aşı takvimle-
rine uyacak şekilde bir mRNA aşısı ya da
benzeri bir aşıyla aşılanmış olmasını istiyor-
lar. Ülkemizde de bazı vatandaşlar, eğitim ve

iş benzeri nedenlerle farklı ülkelere seyahat
etmeleri gerektiğini belirterek mağdur olduk-
larını ifade etmeye başlamışlardı. Bu vatan-
daşlarımızın mağduriyetlerini gidermek
adına, gerekçesi olanlara daha önce iki doz
Sinovac aşısı olup bir doz BioNTech aşısı
yaptırmış olanlara seyahat mağduriyetini gi-
dermek adına bir doz daha BioNTech aşı
imkanı tanındı. 4'üncü dozlar bu yüzden
açıldı. Gerekçesini beyan ederek insanlara
aşılarını olma imkanı verildi. Burada bilimsel
anlamda bir ihtiyaç söz konusu değil. Kati
surette inaktif virüs aşılarının verileri ile ala-
kası yok bu uygulamanın. Buradan yola çı-
karak aşıları yarıştırmak ya da bu aşılara
herhangi bir ithamda bulunmanın hiçbir
manası yok" diye konuştu.

İnaktif aşı ile korunduk

Geçtiğimiz iki pikte de inaktif aşıların işe ya-
radığının en başta salık çalışanlarındaki ka-
yıpların görülmemesinden anlaşıldığını
söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "İki doz Sinovac, biz
sağlık çalışanlarını çok iyi korudu. Özellikle
Alfa varyantında çok iyi korunduk. Hatta
son dalgada yaşlılarımızın yoğun bakıma
giriş ve yatışları oldukça düştü. Biz sağlık ça-
lışanlarının da kötü haberlerini duyamaz ol-
dunuz çünkü bizler iki doz Sinovac ile girdik
son dalgaya. Bunun etkilerini yatış yaş orta-
lamasında da gördük. O yüzden inaktif virüs
aşısı konusunda herhangi bir tereddütümüz
yok. Çoklu doz yapılması da zaten beklenen
ve doğal bir şeydi. İnaktif virüs aşıları zaten
böyledir, çoklu dozlar ister, çocukluk çağı aşı-
larından da biliyoruz bunu. Yola çıkarken de
zaten Sinovac için, 6 ay sonra üçüncü dozun
yapılması gerekeceğini hep konuşmuştuk.
İşte o vakit geldi şu an. Yani Sinovac'ı yok
saymadık” dedi. Üçüncü doz aşı olacakların
mRNA aşısı da olabileceğini, Sinovac'la da

devam edebileceğini belir-
ten Prof. Dr. Yiyit, dün-
yada da benzer
uygulamaların olduğunu
ve bu nedenle hatırlatma
dozunda alternatif sunul-
duğunu açıkladı. Prof. Dr.
Yiyit, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Dünyada da bili-
yorsunuz mRNA aşısı ile
vektör aşılarını çaprazla-
yan ülkeler oldu. Yani ha-
tırlatma dozlarını farklı
aşılarla yapan ülkeler oldu.
Bağışıklığı da güçlü uyardı-
ğını onlar da gösterdi"

Aşı takvimini tamamlamak gerek

Delta varyantıyla beraber hastaneye yatış ve
yoğun bakım hasta profillerindeki değişim-
lere de dikkat çeken Prof. Dr. Yiyit, Sinovac
aşısı olup üçüncü doz zamanı gelmiş olanla-
rın bir an önce aşılarını tamamlamaları ge-
rektiğini söyleyerek "Genelde yatan
hastalarımız, aşı olmayan ya da aşı takvimini
tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Aşı
takvimini tamamlamamış olandan kastımız
da şu, iki doz BioNTech aşısını tamamlama-
mış ya da iki doz Sinovac olup üçüncü do-
zunu Sinovac veya BioNTech ile
tamamlamamış kişiler. Delta varyantı bu şe-
kilde hakim virüs olacaksa ki öyle görünüyor,
bundan korunmanın tek yolu aşı takvimini
tamamlamaktan geçiyor. Bundan da kastı-
mız, ya üç doz Sinovac yaptırmak, ya iki doz
Sinovac üzerine bir doz BioNTech olmak ya
da iki doz BioNTech olmak" dedi.

İki doz aşı yetmez

Delta varyantıyla beraber yoğun bakımlarda
iki doz Sinovac'lı hasta sayısında da artış ol-

duğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yiyit, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Şu an yoğun bakımlarda iki
doz Sinovac olmuş hastalarımızın sayısı her
geçen gün artıyor. Bunun en önemli sebebi
de, bu hastaların üçüncü doz zamanı geldiği
halde yaptırmamış olması. İlk iki dozlarını
oldular, üzerinden uzun bir süre geçti ve an-
tikorları düşmeye başladı. Bu grup, ilk başı
olan grupta biliyorsunuz ve yüksek riskli
grup. 65 yaş üzeri, ek hastalığı olanlar. Ken-
dilerini iki doz aşının hala kurduğunu düşü-
nüyorlar. O yüzden de rahat hareket
ediyorlar. Aşıların etkisinin geçtiğinin far-
kında değiller. Üzerine yaş ve ek hastalıklar
da eklendiği için, yoğun bakım vakalarında
bu grup artmaya başladı. Bu grubun bir an
önce aşılanması lazım. Sonbahar mevsimi
onların kötü haberlerini duyacağımız bir
mevsime dönmesin lütfen. Şu an en riskli
grubumuz öncelikle aşısızlar (ağırlıkla genç
grup). Diğeri de iki doz Sinovac olup üçüncü
dozunun vaktinin geldiğinden hala bihaber
olan 65 yaş üzeri riskli grup. Bu iki grubu
şiddetle uyarıyorum, lütfen aşılarımızı ola-
lım, yoğun bakımlarımız ve servislerimiz bu
sayede boş kalmaya devam etsin"  DHA
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "İki doz Sinovac aşılı yoğun bakım
hastalarımız artıyor. Delta varyantına karşı mRNA veya inaktif farketmez, mutlaka üçüncü doz aşılarını
olmaları gerekiyor. Sonbahar mevsimi onların kötü haberlerini duyacağımız mevsime dönmesin" dedi

2 DOZ SINOVAC ASISI
BILE CARE OLMUYOR!

Çocuklar aşı
olacak mı?
Çocuklara 12 yaş üzerine aşı hakkı tanın-
masıyla ilgili durumu da değerlendiren Prof.
Dr. Yiyit, "Kronik ve altta yatan hastalığı olan
12 yaş üzeri çocuklara" aşı hakkı açıldığına
işaret ederek, bunun dışındakilerde 15 yaş
üzeri çocuklara aşı hakkının tanındığını söy-
ledi. Prof. Dr. Yiyit, "Çocuklarımız gözbebe-
ğimiz, onları korumak istiyoruz. Ülkedeki
bağışıklık oranının da artırılması istiyoruz.
Bu anlamda da Bilim Kurulu olarak dünya-
daki verileri göz önünde bulundurup bazı
düzenlemeler önerdik. Kronik hastalığı olan
12 yaş üzerindeki bütün çocuklara aşılama-
nın yolu açıldı. Dünya'da birçok ülke şu
anda 12 yaş üzerini zaten aşılıyor. Ama biz
yine de biraz temkinli bir ülke olarak 15 yaş
üzerine aşıyı açtık. 12 yaş içinse altta yatan
kronik hastalık şartı getirildi, iki doz aşı şek-
linde açıldı takvim. Amaç Eylül ayı gelme-
den çok büyük bir bağışıklık oluşturmak ve
çocuklarına eğitim ve hayatının sekteye uğ-
ratmadan yürütülmesi" diyerek sözlerini
noktaladı.

İstanbul, Marmara’yı kirletti
MüSilaja neden olan 3 tane etken olduğunu söyle-
yen Demir, "Birincisi küresel ısınma münasebetiyle
bütün denizlerde olduğu gibi Marmara Denizi’nin
de ısınıyor olması. İkinci etken Marmara Denizi’nin
jeolojik yapısı gereği su hareketliliğinin çok az ol-
ması. Üçüncü etken de Marmara Denizi’ne bırakı-
lan kirlilik, yani Marmara Denizi’nin insan faktörlü
kirlenmesi" diye konuştu. Araştırma komisyonu ola-
rak üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu-
nun kirliliğin önlenmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar
olduğunu vurgulayan Demir "Bugün kirliliğin önlen-
mesi, atık su arıtma tesislerinin yapılması, atık su
arıtma tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde çalıştırı-
labilmesi ve bunların kontrolü söz konusu oldu-
ğunda en önemli paydaşımız olan yerel yönetimlerle
beraberiz. Bu açıdan bu toplantıyı son derece önem-
siyoruz" diye konuştu.

Kirlilik oranı yüzde 76

Demir, şu ana kadar yapılan çalışmaların, bilim in-
sanlarının araştırmalarının asıl kirleticilerin evsel kir-
leticiler olduğunu gösterdiğini belirterek,
Marmara'ya atılan evsel veya kentsel atıkların yüzde

53'ünün birinci derece mekanik arıtmadan sonra
Marmara'ya deşarj edildiğini kaydetti. Mustafa
Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kir-
lilik yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu ne-
denle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece
önemli olduğunu söyledi.

Azot ve fosfor artığı var

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir,
müsilajın oluşumunda soğutma sularının da etkisi
olduğunu belirtti. Noktasal atık denilen atıkların 2
katı miktarda Marmara’ya soğutma suyu aktığını
söyleyen Demir, bu durumun ısınmaya neden oldu-
ğunu ifade etti. Demir Susurluk Havzası’ndan Mar-
mara’ya atılan azot ve fosforun evsel atıkların 2 katı
olduğunu da belirtti.

Arazi sorunları engel oldu

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ise, planladık-
ları arıtma tesislerinin arazi sorunu nedeniyle hayata
geçirilemediğini ifade etti. Mermutlu "Kadıköy gibi
bir bölgeye, alan açıp da bu tesisi sığdırabilir miyiz?

En büyük sorun bu. Oradaki halkın davranışları da
çok önemli. Çünkü biz ön arıtmayı dahi yaparken
oradaki insanlarla koordineli hareket ettik. Burada
bir ileri biyolojik arıtma tesisi yaptığınızda yansıma-
ları olacaktır" dedi. Mermutlu, Başakşehir’de bir
arazi talepleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığı
tarafından reddedildiğini söyledi.

Projelerin bedeli 10 milyar lira

Mermutlu arıtma tesisleri için ikinci önemli konu-
nun ise parasal durum olduğunu belirterek, "Bura-
dan ilgili birimlere de seslenmek istiyorum zar zor
bulduğumuz yerlerde bu arıtma tesislerine öncelik
verilsin. İstanbul'un 16 büyük tesise ihtiyacı var. Bu
tesisler tamamlandıktan sonra ancak İstanbul'un
arıtma ihtiyacı tamamlanmış olacak. Bunun dı-
şında tünel ihtiyaçları var. Silivri Gümüşyaka atık
su tüneli, Yenikapı derin deniz deşarjı-2, Ataköy
derin deniz deşarjı, Baltalimanı derin deniz deşarjı-
2, Kadıköy-Üsküdar derin deniz deşarjı, Ambarlı
deniz derin deşarjı. Bu projelerin toplam bedeli 10
milyar TL’ye İSKİ’nin önümüzdeki 4 yıl içinde ihti-
yacı var" dedi. DHA

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik
yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu nedenle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece önemli olduğunu söyledi

Demir, şu ana kadar yapılan çalışmaların, bilim insanlarının araştırmaları-
nın asıl kirleticilerin evsel kirleticiler olduğunu gösterdiğini belirterek, 
Marmara'ya atılan evsel veya kentsel atıkların yüzde 53'ünün birinci 
derece mekanik arıtmadan sonra Marmara'ya deşarj edildiğini kaydetti. 

Esenyurt’a
okul yapılsın
Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı yayımladığı
duyuru ile ilçe genelindeki eğitim sorunlarına
değinerek okul ihtiyaçlarının giderilmesini istedi

yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Ülkemizin kanayan yarası olan eğitim so-
runlarının en fazla yaşandığı ilçelerin ba-

şında Esenyurt gelmektedir. Elde ettiğimiz son verilerle
birlikte zamanlama açısından önemli olduğunu düşün-
düğümüz bilgilerin erkenden verilmesi ve imkan varsa
önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyoruz. Esen-
yurt'ta mevcut öğrenci sayımız güncel olarak 180 bin
civarındadır. Öğrencilerin 165 bini devlet, 15 bini ise
özel okullarda eğitim almaktadir. Devlet okulu sayısı
107 iken özel okul sayısı 100'dür. İlkokul sınıflarında
mevcut ortalaması 64, ortaokulda ise 75'tür. Anadolu
liseleri sınıf mevcudu ortalaması da 75 civarında bu-
lunmaktadır. 20 bin yabancı uyruklu çocuk da ilçe-
mizde eğitim almaktadır. Yeni dönemde 2 bin 500
dersliğe ihtiyaç var. her okul 32 derslikten oluşmakla
birlikte toplamda 79 adet okulun yapılması gerekiyor. 2
bin 500 derslikte 40 öğrenci ders gördüğünde ise 100
bine ulaşıyor. Acilen 100 bin çocuğumuzun okul ihti-
yacı giderilmelidir. Tüm bu saydıklarımız kapsamında
acilen Esenyurt'ta kaymakamlık, ilçe milli eğitim mü-
dürlüğü ve belediye başkanlığı bir araya gelerek çözüm
üretmelidir. Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı
olarak acil çağrımızdır. Geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımızın ihtiyacını gidermek en büyük sorumlulu-
ğumuzdur." BARIŞ KIŞ

Aşı seferberliği
devam ediyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda "Aşı Seferberliği"
toplantısı yapıldı. Toplantıya Sultanbeyli Kaymakamı
Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı,
kurum müdürleri, STK ve dernek başkanları katıldı

Sultanbeyli'de Şehit Ömer Halisdemir
Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte koronavirüs
aşılamasında gelinen son durum, aşının

önemi ve aşılama yüzdesinin arttırılması için neler ya-
pılacağı konuşuldu. Salgınla mücadelede en önemli
gücün aşılama olduğunun altını çizen Metin Kubilay
"Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak da aşılama seferber-
liği başlattık. Bu noktada tüm kurum ve kuruluşları-
mıza önemli görevler düşmekte ve özveriyle
çalışmamız toplum sağlığımız açısından büyük önem
taşımaktadır. Hastanelerimizde ve sağlık birimleri-
mizde yapılan randevulu aşılamaların yanı sıra bu se-
ferberlik randevusuz vatandaşlarımızı da aşılıyoruz"
dedi.  Kubilay, bugün 16.00 - 20.00 saatleri arasında
Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ve cuma günü 13.00-
16.00 saatleri arasında Abdurrahmangazi Camisi
önünde aşılama yapılacağını belirterek tüm vatandaş-
lara aşı çağrısında bulundu. Sultanbeyli İlçe Sağlık
Müdürü Dr.Burak Kaya ise, "Aşı toplumsal bağışıklığa
ulaşmada elimizdeki en önemli gücümüzdür. Sultan-
beyli'de 65 yaş üstü Covid-19 aşılama oranımız yüzde
89,34’e, genel aşılama oranımız ise yüzde 59,10’a yük-
selmiş durumdadır. Şu anda turuncu kategorideyiz,
Sultanbeyli ilçesi olarak amacımız bu seferberlikle bir
an önce yüzde 75’i geçerek mavi kategoriye ulaşmaktır.
Büyüklerimizde olduğu gibi gençlerimizin de yüksek
oranda aşı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu. 

ZAYİ İLANI 
VERA marka  RG 11199235 sicil numaralı yeni nesil yazarkasa

ve ruhsatnamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Özlem Kaynak

Prof. Dr. Nurettin Yiyit
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Ü niversite tercihleri 20 Ağustos’ta
son bulacak. Üniversite hayatı,
kişinin ilgi ve becerilerini geliştir-

diği, sosyal bağlarını kuvvetlendirdiği,
karakter gelişimini sürdürdüğü önemli
bir süreç. Adayların üniversite ortamını
seçerken doğru tercihte bulunmaları ise
büyük önem taşıyor. Bu nedenle, öğren-
cilerin gelişim basamaklarını belirleye-
cek olan üniversite ortamını seçerken
doğru bir tercihte bulunmaları büyük
önem taşıyor. İstanbul Rumeli Üniversi-
tesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım uygun
üniversite seçmede göz önünde bulun-

durulması gereken kriterleri, “Zengin ve
güçlü bir akademik kadro, uzaktan eği-
timdeki farkındalık, öğrenci danışmanlık
hizmeti, geniş kapsamlı burs imkanları,
yurt dışı imkanları, sosyal imkanlar, ya-
bancı dil eğitimin niteliği, sertifika prog-
ramları, öğrenci kulüpleri ve sosyal
aktiviteler ve teorik eğitimin yanında uy-
gulama olanakları” olarak sıraladı.

İstek sıranıza göre tercih yapın

Tercihler öncelikle istek sırasına göre
yapılmalıdır diyen Fulya Kıvılcım sözle-
rine şöyle devam etti: “İstek sıranıza

göre tercih edeceğiniz tüm program ve
bölümleri belirleyin. Belirlediğiniz prog-
ram ve bölümlerin burs, ücret, özel ko-
şullar vb. özelliklerini ve tercih edilen
bölüme bir önceki yılda giren adayların
başarı sıralarını çok dikkatli incelemenizi
tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluştu-
rabilseniz. Puanları fazla dikkate alma-
yın, puanlar değişkendir hele bu yıl çok
fazla değişecektir.”

Yetenekli olduğunuz alanı seçin

Kıvılcım, “Üniversite tercihlerinde yapı-
lan en önemli yanlışlardan biri de popü-

ler meslek seçmek. Çok büyük bir ço-
ğunluk yeteneklerine uygun olup olmadı-
ğına bakmaksızın, bölümle ilgili hiç fikir
sahibi olmadan popüler olduğu için ter-
cih ediyor. 
Tercih listenizi oluştururken ilginizi, yete-
neğinizi doğrultusundaki alanları düşü-
nerek tercih yapmanız önemlidir.
Sınavdan aldığınız puana göre bölüm
seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz is-
temedikleri bir bölümü puanınız tutuyor
diye listenize almamanızda fayda var’’
diyerek sözlerini tamamladı.
DHA

Ünİversİte seçİmİnde 
10 önemlİ krİter var

Üniversite
adaylarının 
tercih 
döneminin
bitmesine 
2 gün kaldı. 
Dr. Öğr. Üyesi
Fulya Kıvılcım
uygun üniversite
seçmede göz
önünde
bulundurulması
gereken 
10 önemli adımı
açıkladı

Gençler diş 
hekimliğini istiyor
Tercih sürecinde hedefindeki bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak
isteyen öğrenciler üniversitelerin yolunu tuttu. Sağlık bölümlerine
ilginin hiçbir zaman azalmadığını belirten Prof. Dr. Elif Sepet, diş
hekimliğinin ölmeyen mesleklerden olduğuna ve öğrencilerin bölüme
olan ilgisine dikkat çekerek tavsiyelerde bulundu

Üniversite tercih-
lerinin tamamlan-
masına sayılı günler

kaldı. İlk tercihlerinde istediği
bölümü merak eden öğrenciler
de üniversite ziyaretlerine
devam ederken, bir yandan da
kariyerleri hakkında uzman
isimlere danışmaya devam
ediyor. Kontenjanları bu yıl
yüzde 11 oranında artırılan diş
hekimliği fakülteleri hakkında
İstanbul Kent Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif Sepet ve Prof. Dr.
Halime Yegane Güven açıkla-
malarda bulundu. Aday öğ-
rencilere tercih günleri
kapsamında profesyonel des-
tek verdiklerine dikkat çeken
Prof. Dr. Elif Sepet, “Alanını

belirlemiş öğrenciler için ikinci
aşama hangi üniversiteyi seçe-
ceği, dolayısıyla burada öğren-
cilerin dikkat etmesi gereken
hususlar var. Gerek vakıf ge-
rekse devlet üniversiteleri
olsun, öncelikle tercih bursla-
rını çok iyi değerlendirmeleri
gerekiyor. Üniversitenin sun-
duğu fırsatları da aynı şekilde
değerlendirmeleri kendi yarar-
larına olacaktır. İstanbul Kent
Üniversitesi’nin ilk 5 ve Biz
Bize Tercih gibi iki birleşik
bursu bulunmakta. Fakülteyi
seçerken öncelikle akademik
kadronun da mutlaka dikkatli
bir şekilde incelenmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Fakültenin
müfredatı da son derece
önemli” dedi.

Sen misin
drift yapan!
Bağcılar'da otomobiliyle
drift yaptığı anları cep
telefonu ile kaydederek
sosyal medyada
paylaşan araç sürücüsü
yakalandı. Gözaltına
alınan sürücüye toplam 
6 bin 988 lira idari para
cezası uygulanırken,
sürücü belgesine de 
2 ay süre ile el konuldu

Bağcılar Hüseyin Kara-
arslan Caddesi'nde otomo-
bili ile drift yaparak trafiği

tehlikeye düşüren ve o anları cep tele-
fonu ile kaydederek sosyal medyada
paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sü-
rücüsü E.S., polis ekipleri tarafından
tespit edilerek yakalandı. Sürücü
E.S.'ye  otomobiliyle drift yaparak
trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin
700 lira; ses, müzik, görüntü ve ha-
berleşme cihazlarını yönetmelikte be-
lirtilen şartlara aykırı olarak
araçlarda bulundurmaktan 144 lira
ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri
belirtilen gereçleri, araçta bulundur-
mamaktan 144 lira olmak üzere top-
lam 6 bin 988 lira idari para cezası
uygulandı. Ayrıca E.S.'nin sürücü
belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sü-
rücü E.S., hakkında adli işlem yapıl-
mak üzere Bağcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis
Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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ABD’nin Ankara Büyükelçi-
liği, ABD Başkanı Joe Biden
ile Cumhurbaşkanı Tayyip

Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya
da göçmenler konusunda bir anlaşma

veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların
temelsiz olduğunu açıkladı. ABD An-
kara Büyükelçiliği twitter paylaşımında,
“ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında

Afgan mülteciler ya da göçmenler konu-
sunda bir anlaşma veya pazarlık yapıl-
dığına dair iddiaların tamamen temelsiz
olduğunu belirtmek ister” denildi. Erdo-
ğan ve Biden’ın Haziran ortasında ger-

çekleştirdiği baş başa ve heyetler arası
görüşmenin ardından sosyal medyada
ve medyada geniş şekilde Türkiye ve
ABD’nin mülteciler konusunda anlaştı-
ğına dair iddialar yer almıştı.

J ohnson, 11 Eylül saldırıları sonrasında
NATO müttefiklerinin ülkeyi istikrara
kavuşturmak amacıyla Afganistan’a gir-

mesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçtiğini
söyleyerek, “Afganistan misyonunu başardık,
ülkedeki eğitim kampları yok edildi. Askerleri-
miz orada olduğu için planlar suya düştü. Af-
ganistan topraklarında 20 yıldır Batı’ya
yönelik terör saldırısı düzenlenmedi” ifadele-
rini kullandı.Başbakan Johnson, hükümetin
İngiliz vatandaşların Afganistan’dan tahliye-
sinin yanı sıra Birleşik Krallık misyonuna yar-
dım eden Afganları da desteklemek için
elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Taliban bile bunu beklemiyordu

Başbakan, Afganistan’daki olayların ve hükü-
metin çöküşünün, Taliban’ın bile beklediğin-
den hızlı olduğunu ifade ederek, Afganistan
hükümetinin mevcut durum karşısında hazır-
lık yapacak fırsatı olmadığı eleştirilerinin adil
olmadığını belirtti. Boris Johnson, Afganis-
tan'da bulunan İngiltere vatandaşlarını geri
çekme planlarının aylardır devam ettiğini,

Kabil Havaalanı'nda bir acil durum merkezini
devreye sokma kararının ise 2 hafta önce alın-
dığını söyledi.“Bildiğiniz gibi İngiltere hükü-
meti, bu yıl yeniden yerleştirmek üzere 5 bin
kişiyi İngiltere’ye getirecek” diyen Johnson,
ülkede kalmaya devam edecek 15 bin mülteci-
nin idam edilmeyi mi bekleyeceği sorusuna
ise, “Çabaların büyük kısmı daha ciddi bir in-
sani krizi önlemek için Afganistan'dakileri
destekleme yönünde olacak” şeklinde cevap
verdi. Johnson, Afganları daha ciddi bir in-
sani krizden koruma kanaatinde Fransa ve
Almanya liderlerinin desteğine sahip oldu-
ğunu da ekledi.

ABD olmasaydı Batı yapamazdı 

İngiltere'nin birliklerini Afganistan’dan çekme
konusunda zor bir seçim yaptığına değinen
Johnson, “Çöküş beklenenden çok daha hızlı
oldu. Bu da ABD’nin operasyondaki önemli
rolünü özetliyor. ABD'nin lojistik desteği ve
gücü olmadan Batı bu görevi sürdürmeye
devam edemezdi” dedi. Johnson, geçtiğimiz
günlerde Batı’daki birçok liderle Afganis-

tan'daki durumu görüştüğünü belirterek,
Batı'nın Kabil’deki herhangi yeni bir rejimi
“erken ve iki taraflı tanımasının” hata olacağı
konusunda mutabık kaldığını söyled

Kalıcı bağlarımız var

Johnson, Afganistan’ın geleceğini önemseyen
ülkelerin böyle bir tutum yerine ihtiyatlı dav-
ranması gerektiğini belirterek, “Yeni rejimi
(Taliban), sözlerinden çok yaptığı seçimlere
ve eylemlerine göre yargılayacağız. Teröre,
suça ve uyuşturucuya karşı tutumunun yanı
sıra insani yardıma erişim izni ve kızların eği-
tim hakkına yönelik tutumlarına göre yargıla-
yacağız” ifadelerini kullandı.Johnson,
Birleşmiş Milletler'i (BM) çatışma ve şiddet
tehdidinden kaçanları desteklemek için böl-
gede yeni bir insani çabaya öncülük etmeye
çağırırken, İngiltere'nin “tüm Afgan halkına
kalıcı bir bağlılığı” olduğunu vurguladı.Önü-
müzdeki günlerde G7 toplantısına başkanlık
edeceğini söyleyen Johnson, ulusal güvenlik
konusunun tüm NATO müttefikleri için bir
endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Taliban güçlerinin, Afganistan’da
kontrolü ele geçirmesinin ardından
Taliban Sözcüsü Suhail Shahe-

en’den, ülkede Taliban’a kimin liderlik edeceği
konusunda açıklama geldi.Sözcü Shaheen
yaptığı basın açıklamasında, Afganistan’da
kadınların çalışması ve okumasına ilişkin ko-
nulara ve ülkede Taliban güçlerine kimin lider-
lik edeceğine yönelik kararlara
değindi.Kendisine yöneltilen Afganistan’da
Taliban’a kimin liderlik edeceği konusundaki
soruları yanıtlayan Shaheen, bir istişarenin
gerçekleştirileceğini ve 2 ila 3 gün içinde bir
sonuca varılmasının beklendiğini
duyurdu.Ayrıca Sözcü Shaheen, 90’lı yıllarda
Taliban’ın kurucularından biri olan ve Taliban
Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Bira-
der’in ne zaman olduğunu söyleyemese de
Afganistan’a gitmeyi planladığını da sözlerine
ekledi. Taliban güçleri tarafından yapılan açık-
lamalarda, eski Afgan hükümetinde çalışmış
kişilere genel af çıkarıldığı duyurulmuş ve gö-
revlerine geri dönmeleri için çağrıda bulunul-

muştu. Açıklamasında, eski hükümet çalışan-
larına da değinen Shaheen, eski hükümet çalı-
şanlarının hayatlarının güvende olduğunu
belirterek, “Malları kurtarılacak, onurları ve
hayatları güvende” ifadelerini kaydetti.

Afgan kadınlar çalışacak

Açıklamasında, Afganistan’daki kadınların
üniversite düzeyine kadar eğitim görme ve ça-
lışma hakkına sahip olacağını belirten Sha-
heen, Taliban’ın kontrolü devralmasının
ardından ülkede “binlerce” okulun faaliyete
devam ettiğini ifade etti. Kadınların başörtüsü
takmasının isteneceğini, fakat çarşaf giymele-
rinin istenmeyeceğini aktaran Shaheen, “Bun-
lar bizim kurallarımız değil, bunlar İslami
kurallar. Bu onların güvenliği içindir” dedi.

Başbakan Johnson’a çağrı 

Konuşması sırasında, İngiltere Başbakanı
Boris Johnson’a ve uluslararası topluma
“Afgan halkının isteklerine saygı duymaları”
mesajı veren Sözcü Shaheen, “Bu onların yü-

kümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganis-
tan’ın yıkımının arkasında onlar vardı. Afga-
nistan’ın yeniden inşasına ve insanların
Afganistan’da yeni bir hayata ve yeni bir say-
faya başlamasına yardım etmek de onların ah-
laki yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Shaheen, hiçbir “grup veya bireyin” te-
rörist faaliyetler düzenlemek için “Afganistan
ilticasını kullanmasına” izin verilmeyeceği ko-
nusuna dikkat çekti. Kabil Havaalanı’nda
uçaktan düşen insanların görüntülerine ilişkin
ise Shaheen, Taliban’ın olayda sorumlu olma-
dığını ve insanların Afganistan’ı “fakir bir ülke”
olduğu için terk etmek istediğini ifade etti.

Afgan kadınlar
çalışacak ve okuyacak

Anlaşma ve pazarlık yok

Afganistan
misyonunu
başardık!

Afganistan
misyonunu
başardık!

Afganistan
misyonunu
başardık!

Afganistan
misyonunu
başardık!

Afganistan
misyonunu
başardık!

Afganistan
misyonunu
başardık!

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik
edeceğinin 2 ile 3 gün sürmesi beklenen istişareler sonucunda belirleneceğini 
ve ülkede kadınların çalışma ve okuma haklarına sahip olacağını duyurdu.
Kadınların başörtüsü takmasının isteneceğini belirtilirken bu kuralların Tal-
iban’ın değil; kadınların güvenliği için İslamiyet’in kuralları olduğunu söylendi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan
mülteciler ya da göçmenler konusunda 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi

Kabil uçağında insan 
kalıntıları bulundu!

Sudokunun  mucidi
hayatını kaybetti

Sudokunun yaratıcısı Kaji
Maki 69 yaşında hayatını kay-
betti. Japonya'nın ilk bulmaca

dergisini kurmadan önce, üniversite öğ-
renimini yarıda bırakan ve bir matbaa
şirketinde çalışan Kaji, daha sonra "su-
doku" adını verdiği bulmacayı yaratmak
için mevcut bir sayı bulmacasından ipuç-
ları aldı.  Böylece, 80’li yılların ortala-
rında, Japonca'da "her sayı tek olmalı"
anlamına gelen sudoku doğdu. Bul-
maca, insanları 9x9 bloktan oluşan bir ız-
garayı doldurmaya zorluyor, yani hem
dikey hem de yatay tüm sütunlar tekrar
olmadan birden dokuza kadar rakamlar
içeriyor. Bulmacanın başındaki bir ızgara
için doldurulan rakamların sayısı, bul-
macanın ne kadar zor olduğunu belirli-
yor. Kaji’nin şirketi Nikoli tarafından
yapılan açıklamada, "Sudoku'nun büyük
babası olarak bilinen Kaji’ye  dünyanın

dört bir yanındaki bulmaca severler tara-
fından hayranlığımızı ve şükranlarımızı
sunuyoruz" denildi.

Milyonlarca insanın hayatındaydı

Diğer taraftan Sudoku, denizaşırı gazete-
lerin bulmacaları basmaya başlamasın-
dan yaklaşık 30 yıl sonra dünya çapında
100 milyondan fazla insanın günlük ha-
yatından yer etmiş durumda. Bulmaca,
uzmanlar tarafından zihinsel yetenekleri
keskin tutmanın bir yolu olarak övülüyor.
2006'dan beri her yıl sudoku dünya şam-
piyonası düzenleniyor. Öte yandan Kaji,
üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinin
okuyucularının yardımıyla bulmacalar
yaratmaya ve iyileştirmeye devam etti.
Temmuz ayında sağlık sorunları nede-
niyle şirketinin başkanlığından istifa etti
ve 10 Ağustos'ta safra kanalı kanserinden
yaşamını yitirdi.

ABD Hava Kuvvetleri tara-
fından yapılan açıklamada,
Hava Kuvvetleri Özel Soruş-

turma Dairesi'nin Kabil Havaalanın-
dan kalkan bir C-17 Globemaster tipi
askeri kargo uçağının iniş takımında
bulunan insan kalıntılarıyla ilgili so-
ruşturma başlattığını bildirildi.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele
geçirmesi sonrası tahliye operasyonla-
rının yürütüldüğü Kabil Havaala-
nında insanlık dramı yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ülkeden ayrılmak
isteyenlerin kalkışa hazırlanan uçak-
lara tırmandığı ve bazılarının ise uçak-
lardan yere düştüğü görülmüştü.ABD
Hava Kuvvetleri tarafından yapılan

açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel So-
ruşturma Dairesi’nin Kabil Havaala-
nından kalkan bir C-17 Globemaster
tipi askeri kargo uçağının iniş takı-
mında bulunan insan kalıntılarıyla il-
gili soruşturma başlattığını bildirildi.
Açıklamada, kalıntıların uçağın
Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’ne
inişinden sonra keşfedildiği aktarılır-
ken, “Uçağa, kalıntıları toplamak ve
geri dönmeden önce incelemek için
zaman sağlamak için şu anda el ko-
nuldu” denildi. Öte yandan bugün or-
taya çıkan ve uçağın içinden çekilen
görüntüde, uçağın kanadına tutunan
bir Afgan'ın cansız bedeni sosyal
medyanın gündemine oturmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye ettiğini
belirterek, batı ülkelerinin ABD olmadan Afganistan görevine devam edemeyece-
ğini söyledi. Afganistan’da 150 bin personelin hizmet verdiğini belirten Johnson,
“Afganistan misyonunu başardık. Ülkeyle artık kalıcı bağlarımız var” dedi İngiltere Başbakanı

Boris Johnson
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2 019 yılının sonbaharında çalış-
malara başladıklarını belirten
Alican, “Projenin başkanlı-

ğını Prof. Dr. Adnan Çevik yürütü-
yor. 10 üniversiteden 30
akademisyenle çalışmalara başladık.
Disiplinler arası bir projeden bahsedi-
yoruz. Bu proje kapsamında, tarihçi,
antropolog, arkeolog, jeolog ve jeofizik
mühendisinin yanı sıra farklı birçok
alandan uzmanla çalışıldı. İki aya
yakın bir süredir Malazgirt bölgesinde
incelemelerde bulunduk. Bu süre içeri-
sinde öncelikle Malazgirt şehriyle ilgili
çalışmalar yaptık. 18-35 arası vatandaş-
lara Malazgirt şehri ile ilgili sorduğu-
muz sorularda gördük ki o bölge
yeterince bilinmiyor. Buradan alınan taş-
lar ev ve değişik inşaat yapımında kulla-
nılmış. Tamamen harabeye dönmüş bir
bölgeden bahsedebiliriz” dedi.

Yeni bilgiler var

Malazgirt Savaşı neden orada olduğu-
nun cevabını verebilmek için öncelikle
kendilerinin de az da olsa Malazgirt böl-

gesini bilmeleri ve tanımaları gerektiğini
vurgulayan Mustafa Alican, şu şekilde
konuştu:“O bölgedeki surların çizimleri
yapıldı. Tarihi

kaynaklar-
dan alınan bilgilerle birtakım değerlen-

dirmeler yaptık. Şehrin içerisinde nere-
lerde tarihi eserlerin olduğuna dair çalış-
malar yürütüldü. Çalışmalar esnasında

bir han tespit ettik. Eski yol ve hamam-
ların olduğu yerlere yönelik çalışmalar
yapıldı. Projenin ilk etabında Malaz-
girt şehrinin fiziksel olarak nasıl bir gö-
rüntüye sahip olduğuna dair bir
çalışma gerçekleştirdik. Daha önce
hiç bilinmeyen bilgiler elde edildi. Ya-
zılı kaynaklar ve gözlemlerden hare-
ketle şehri canlandırabilecek bir
duruma geldik. Uzmanlar şehrin içe-
risindeki yapılara ilişkin çizimler
yaptılar. Şehirle ilgili ortaya çıkan
perspektif aynı zamanda bize Ma-
lazgirt Savaşıyla ilgili bir fikirde or-
taya koydu. Malazgirt Savaşı
neden burada oldu? Sorusunun
cevabı daha netleşti.”

Savaş yerine bakış açısı

Daha önce literatüre bile girme-
yen ilkel yerleşim, antik mezar ve
höyükler tespit edildiğini anlatan
yazar Alican “Urartu uygarlığı,

Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparator-
luğu ile daha eski dönemlere ait seramik-

ler bulundu. Bu malzemeler üzerinden
analizler yapıldı. Savaşın olduğu dö-
nemde olan ama şimdi olmayan köy ve
nehirleri jeolog ve coğrafyacılar tespit et-
meye çalıştı. Bu çalışmalarla biz Malaz-
girt’in savaşın olduğu dönemde nasıl bir
yer olduğunu ilişkin bir bakış acısı oluş-
turmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Günlüğümden kitap oluştu

Savaşın olduğu alanı gezdiklerinde Ma-
lazgirt Savaşı ile ilgili bilgilerin olduğunu
ancak o bölgeyle ilgili bilgilerinin olmadı-
ğını söyleyen Yazar Mustafa Alican söz-
lerini şöyle noktaladı: “Kitaplara
geçmeyen ve tarihçilerin tespit etmediği
birçok bilginin olduğunu gördük. O ara-
zide gezerken bu bilgilerin bir kitap ha-
line getirilmesi gerektiği düşüncesi
oluştu. O bölgede gezdiğimiz süre bo-
yunca her gün elde edilen bilgileri not
ettim. Tuttuğum günlüğü kitaba dönüş-
türdüm. Malazgirt Günlükleri kitabını
Ketebe yayınlardan çıkarttık. Bölgedeki
fiziksel mekan, efsane, hikaye ve savaş
döneminde yaşanılanları harmanlayarak
belgesel niteliğinde bir kitap haline getir-
meye çalıştım.”

SEMANUR POLAT
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Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama
Merkezi'nin temeli atıldı

yaKlaşıK 9 bin 400 yıl öncesine
ışık tutuyor. Binlerce yıl öncesinin
hayat anlayışını, inançlarını, sosyal

ve kültürel yapılarını anlatıyor.Çatalhöyük Neo-
litik Antik Kenti zaman ve mekan yolculuğunun
kapısını ardına kadar açıyor.Konya'da turizm
zenginliğine güç katacak Çatalhöyük Tanıtım ve
Karşılama Merkezinin temeli atıldı. Törene
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
da katıldı.

Ciddi katkılar sunacak

Bakan Ersoy, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşı-
lama Merkezi barındıracağı tüm imkân ve özel-
liklerle inanıyorum ki bu dünya mirasının
bilinirliğine, temsil ettiği tarih, medeniyet ve kül-
tür döneminin doğru şekilde öğrenilmesine

ciddi katkılar sunacaktır" dedi. Ersoy, kazı ala-
nında incelemelerde bulundu. Türkiye’nin sahip
olduğu arkeolojik varlık seviyesine yakın ikinci
bir ülke bulunmadığını vurguladı.Bakan Ersoy,
"Çatalhöyük, keşfedildiğinde bir çığır açmıştır.
Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Arslantepe ve
daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali
Türkiye’nin dört bir yanına serpilmiş gibidir"
açıklamasını yaptı.

Dünya miras listesinde

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi 28
bin 500 metrekare Özel Proje Alanı üzerine inşa
ediliyor. Çatalhöyük Neolitik Dönem’e ait en
eski yerleşimlerden bir tanesi olarak tanımlanı-
yor.2012 yılından bu yana UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer alıyor.

konya'da Çatalhöyük tanıtım ve karşılama Merkezi’nin temeli atıldı. temel atma törenine katılan kültür ve 
turizm Bakanı  Mehmet nuri ersoy, merkezin dünya mirasının bilinirliğine önemli katkı sunacağını söyledi

‘Malazgirt günlükleri’
tarihe ıSık tutacak

Malazgirt Savaşı’nın tarihte çok
önemli bir yere sahip olmasına
rağmen akademik olarak yeterince
işlenmediğini dile getiren yazar
Mustafa Alican, hayata geçirdikleri
projenin, söz konusu ihmalin 
giderilmesini amaçladığını söyledi.
Yazar ‘Malazgirt Günlükleri’
kitabıyla da savaş hakkında 
hiç bilinmeyen bilgileri de 
gün yüzüne çıkarıyor

Afgan yönetmenden Türkiye’ye teşekkür
Ünlü Afgan yönetmen Sahraa Karimi, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde çektiği ve sosyal medyadan
paylaştığı videosuyla dünya çapında ses getirmişti. "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yaşadığı korkuyu anlatan
Karimi, Afganistan dışına çıktığını aktarırken kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti

afganiStan'ın
ünlü yönetmeni Sah-
raa Karimi, Tali-

ban'ın başkent Kabil'e girdiği
sırada sosyal medya hesapların-
dan kentte yaşananlarla ilgili bir
bir video paylaşmıştı. Afganis-
tan'da devlet destekli film şirketi
Afgan Film'in başına getirilen
ilk kadın olan Karimi, Kabil so-
kaklarında hakim olan dehşet
verici havayı dünyayla paylaşır-
ken, "Bizi öldürmeye geliyorlar"
demişti.
Çekya ve Slovakya'da eğitim
gören ve 2012 yılında Afganis-
tan'a dönen 35 yaşındaki yönet-
men, Instagram hesabından
paylaştığı videoyla Taliban'ın

girdiği Kabil sokaklarındaki ola-
ğanüstü havayı yansıtmıştı. Vi-
deoda Karimi'nin "Taliban şehre
girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes
korkuyor" dediği duyuluyordu.

‘Öldürmeye geliyorlar’
demişti

Karimi, Twitter hesabından
yaptığı bir paylaşımda ise şun-
ları aktarmıştı: "Taliban Kabil'i
kuşattı. Biraz para çekmek için
bankaya gidecektim, kapatmış-
lar ve tahliye etmişlerdi. Bunun
yaşandığına hâlâ inanamıyo-
rum, bunu kimi yaptı. Lütfen
bizim için dua edin. Tekrar çağrı
yapıyorum: Bu büyük dünyanın
insanları, lütfen sessiz kalma-

yın. Bizi öldürmeye
geliyorlar."Sahraa Karimi'nin
yaptığı çağrılar sosyal medyada
ses getirip tüm dünyada yankı-
landıktan sonra devreye giren
elçilikler ve uluslararası kuru-
luşlar ünlü yönetmeni Kabil'den
kurtarmayı başardı. Karimi,
Twitter'dan "Sağ ve güvende-
yim" paylaşımı yaparken, kur-
tulması için acil şekilde devreye
giren Türkiye ve Türk Büyükel-
çiliği'ne, Ukrayna Devleti ve
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na
ve Slovakya'ya teşekkür etti. Ka-
rimi, üç ülkenin kendisiyle bir-
likte 11 kişinin daha Kabil'den
kaçmasına yardımcı olduğunu
belirtti.

Zerzevan’da 
gözlem etkinliği
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır
Antalya'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin
yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre; TUG’un koordinasyonunda dü-
zenlenecek olan 2021 Uluslararası Diyarbakır

Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde profesyonel ve
amatör astronomlar inceleme yapacak. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye
Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir
yanından binden fazla gökbilim meraklısı bir araya gelecek.
Etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel
astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme
fırsatı bulacaklar.

Uzaya ilgiyi artırmak için

Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi’nde yer alan ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapıla-
cağı en iyi 10 noktadan biri kabul edilen 3 bin yıllık tarihi
Zerzevan Kalesi’nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleye-
cek. Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Ta-
pınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi
çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyo-
nuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı et-
kinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili
birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek. Etkinliğin açılışı, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi
Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek. Her yaş gru-
bundan katılımcıya açık olan ve katılımın ücretsiz olduğu Di-
yarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği’ne kayıtlar
20 Ağustos’ta sona erecek. Etkinliğe katılım hakkı kazananlar,
yapılan değerlendirme sonrasında açıklanacak. Başvurunun
fazla olması halinde katılımcılar kura ile belirlenecek.

Neden Geldim
Amerika'ya!
Uzun yıllar ABD'de yaşayan gazeteci Anıl Sural'ın "Neden
Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı
kitabı Kopernik Yayınevinden çıktı

Kitapla ilgili konuşan Gazeteci - Yazar Anıl
Sural, ''Amerika'ya Türklerin göçleri 1890'larda
başlamışsa da en hızlı göç 1900'lerin başında ger-

çekleşmiştir. 1960'lı yıllardan
sonra Türkiye'den ABD'ye
göçlerin de oldukça çeşitlen-
diğini, çok farklı meslek grup-
larından Türklerin ABD'ye
yerleştiğini görmekteyiz. Türk
göçmenlerin ABD'de, aynı
İtalyanlar veya Polonyalılar
kadar uzun geçmişleri olma-
sına rağmen ABD'deki Türk
diasporasının dağınıklığı, Tür-
kiye hükümetlerinin göçmen-
lerle etkili iletişiminin oldukça
geç başlaması gibi nedenlerle
Türkler bir toplum olma bilin-
cine oldukça geç ulaşmıştır'' ifa-
delerini kullandı.

Mustafa 
Alican
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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşti-
rilen imza törenine; Fenerbahçe Kulübü Genel
Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Kemal Danabaş ile Getir Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ka-
tıldı. Konuşmasına ülkemizde yaşanan yangın
ve sel felaketleri nedeniyle üzgün olduğunu be-
lirterek başlayan Fenerbahçe Kulübü Genel
Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Getir ile 1,5
sene önce başladığımız 'Zaman Sponsoru'
olarak beraber yol aldığımız serüvende bu
sezon da beraberiz. Kadın Basketbol takımı-
mızın şort sponsorluğuna imza atıyoruz.
Kadın basketbol takımımız geçen sene sezonu
namağlup tamamladı. EuroLeague'de üstün
başarı elde etti. Bu sene EuroLeague kupasını
da Getir markasıyla beraber kazanmak iste-
mekteyiz Ortaklığımızın her iki taraf için ha-
yırlı olmasını diliyorum" dedi. DHA

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Tuz-
laspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, Türk
ve Avrupa futboluna kazandırdığı isimlerle
adından sıkça söz ettirirken, son yıllarda adeta
kaleci fabrikasına döndü. Bu sezon başında
Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL karşılığında
Bursaspor'a veren kırmızı-lacivertliler, Erce Kar-
deşler, Berke Özer, Taha Tepe ve Ozan Can'ı da
vitrine çıkarıp sattı. Altınordu 2018-2019 sezo-
nun başında Berke'yi 1 milyon 250 bin Euro
bonservisle Fenerbahçe'ye gönderdi. Ardından
Erce Kardeşleri 2.5 milyon TL, Taha'yı da 2
milyon 400 bin TL'ye Trabzonspor'a satan kır-
mızı-lacivertliler, Ozan Can'ı da 200 bin Euro
bedelle Konyaspor'a gönderdi. Mevcut kadro-
sunda Ali Emre Yaşar, Mertcan Dağlı, Serhat
Öztaşdelen, Emirhan Emir ve Enes Kalyon-
cu'yu barından İzmir ekibinde ilk haftada dep-
lasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan
maçta 23 yaşındaki Ali Emre görev aldı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem
Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen
29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık
sözleşme imzaladı. Atakaş Hatayspor, son
olarak Hannover forması giyen tecrübeli sto-
per Simon Falette'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni
Hatay Stadyumu’nda gerçekleşen imza töre-
nine kulüp başkan vekili Prof. Dr. Mustafa
Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyele-
rinin katıldığı bildirildi.

Avrupa futbolunda hareketli
geçen transfer döneminde
sessiz kalan Juventus sessiz-
liğini bozuyor. EURO
2020'de gösterdiği başarılı
futbolla devlerin dikkatini
çekmeyi başaran Locatelli,
Torino ekibinin radarına
girdi. Juventus ile Sassuolo
arasındaki anlaşma detayla-
rına göre genç orta saha, 35
milyon Euro zorunlu satın
alma opsiyonuyla 2 yıllığına
kiralanacak. Öte yandan bir
diğer sözleşme detayına

göre Juventus, gelecek
sezon Şampiyonlar Ligi'ne
katılmaya hak kazanırsa
satın alma yükümlülüğü
devreye girecek.

Arsenal da peşindeydi

Manuel Locatelli ile ilgile-
nen tek kulüp sadece Juven-
tus değil. İngiltere Premier
Lig ekibi Arsenal de, pe-
şinde olduğu oyuncunun
durumunu yakından takip
etmiş ve Sassuolo Teknik
Direktörü Giovanni Carne-

vali, İngiliz ekibinin oyuncu-
suyla ilgilendiğini doğrula-
mıştı. Locatelli'nin
Juventus'ta oynamak iste-
mesi süreci hızlandırdı ve
Londra ekibinin elini zayıf-
lattı. Manuel Locatelli
geçen sezon Serie A'da 34
maça çıkıp 4 gol, 3 asistle
kaydetmişti. 23 yaşındaki
oyuncu, ayrıca EURO
2020'de ise İtalya forma-
sıyla 5 maçta 2 gol atarak
takımını kupaya taşıyan
isimlerden birisi olmuştu.

Dün akşam oynanan GZT Giresunspor
- Galatasaray mücadelesinde Kerem Ak-
türkoğlu'na kafa atan ve ardından yum-
ruk savuran Galatasaray'ın Brezilyalı
oyuncusu, yaşananlarla ilgili olarak bir
açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya he-
sabından bir video paylaşan deneyimli
oyuncu, yaşananlardan dolayı çok
üzgün olduğunu vurguladı. Kerem Ak-
türkoğlu'ndan ve ailesinden özür dileyen
Marcao, hakkında verilecek tüm karar-
lara saygı duyduğunu ifade etti. Haklı
olduğunu düşündüğü bir pozisyonda öf-
kesine yenik düştüğünü ifade eden Mar-
cao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi
kolay kolay unutamayacağınızı ve belki
bu yüzden beni affetmeyecek Galatasa-
raylılar olacağını biliyorum. Biliyorum,
diyorum çünkü bu kulübün taraftarını
yakından tanıyorum. O nedenle asıl acı-
sını çektiğim, kırmızı kart, maç oyna-
mama, idari ve maddi cezalardan çok
bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet
verdiğim bu camiada yönetilmesi zor
olan bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak.
Bu çok ağırıma gidiyor çünkü ben Gala-
tasaray'a gelene kadar tahmin ettiğiniz-
den daha zor durumda olan bir gençtim.
Eğer beni sahiplenip bana emek verme-
seydiniz belki de kaybolabilirdim. Kay-
bolmama izin vermeyenleri hayal
kırıklığına uğratmak da canını acıtıyor.
Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok

şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz.
Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı
olduğumu düşündüğüm bir durumda o
anki öfkeme yenik düştüm" diye konuştu.
Bedelini ben ödemeliyim

Hakkında verilecek tüm kararlara saygı
duyduğunu belirten Brezilyalı stoper,
"Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana
dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi
bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle
ailesi için yaşayan bir evlat olarak önce-
likle Kerem'in anne ve babasından onla-
rın ellerini öperek af diliyorum. Ondan
sonra kardeşim Kerem'den dünkü dav-
ranışımdan ötürü çok çok özür diliyo-
rum. Bana güvenen, bana yatırım yapan,
eleştiren ve destek veren başta Fatih
Terim hocam olmak üzere tüm hocala-
rımdan, başkanımızdan, yönetimimiz-
den, camiamızdan ve çok çok değer
verdiğim Galatasaray taraftarından çok
özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi,
beni artık istemiyor olmanızı anlayabili-
rim. Hakkımda verilecek tüm kararlara
da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir
isteğim var. Bu konunun bedelini ben
ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil.
Lütfen onları daha fazla acıtmayın
çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepi-
nizden başta Kerem olmak üzere çok
çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
DHA

Son pişmanlık neye yarar!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve EURO
2020'deki performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki
İtalyan oyuncu Manuel Locatelli, Juventus ile anlaşmak üzere

Juventus, Locatelli'de sona yaklaştı

S üper Lig’e Malatya deplasma-
nında 5-1’lik galibiyet ile iyi başla-
yan Trabzonspor, başarılı

performansını UEFA Konferans Li-
gi’nde de sürdürmek istiyor. 3’üncü
eleme turunda Norveç ekibi Molde
FK’yı eleyen bordo-mavililer, yarın saha-
sında İtalya Seri A’nın güçlü ekibi
Roma’yı konuk edecek. Trabzonspor,
güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi

avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da
başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı
hakem Matej Jug yönetecek. Karadeniz
ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Ab-
dülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz ta-
kımla çalışmalara başlarken, eksik
oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör
Abdullah Avcı’nın ligde Yeni Malatyas-
por ile oynadıkları karşılaşmadaki 11’ini

koruyarak Roma karşısına da aynı 11 ile
çıkması bekleniyor.

138'inci randevu

Bu arada Trabzonspor, yarın ki Roma
karşılaşmayla birlikte Avrupa kupaların-
daki 138’inci maçına çıkacak. Bordo-
mavililer, geride kalan 137 karşılaşmada
50 galibiyet ve 36 beraberlik alırken, 51
müsabakadan ise yenilgi ile ayrıldı. Söz

konusu karşılaşmalarda 176 gol kayde-
den Trabzonspor, kalesinde ise 188 gol
gördü.
Muhtemel kadro:Bordo-mavililerin
muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Serkan,
Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik,
Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, 
Djaniny
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

EURO 2020'de
gösterdiği başarılı
futbolla devlerin
dikkatini çekmeyi
başaran Locatelli,
Torino ekibinin
radarına girdi.

Fırtına tur aSkına
oynayacak

Fırtına tur aSkına
oynayacak

Fırtına tur aSkına
oynayacak

Fırtına tur aSkına
oynayacak

Fırtına tur aSkına
oynayacak

Fırtına tur aSkına
oynayacak

UEFA Avrupa Konferans
Ligi Play-Off turu ilk ma-
çında yarın sahasında
İtalya Seri A ekiplerinden
Roma’yı konuk edecek
olan Trabzonspor, güçlü
rakibi karşısında rövanş
öncesi avantajlı bir skor
elde etmek istiyor

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile dün yaşadığı olayla ilgili olarak, "Hakkımda
verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini
ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da
bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" dedi

Kişisel sosyal medya he-
sabından bir video pay-
laşan deneyimli oyuncu,
yaşananlardan dolayı
çok üzgün olduğunu vur-
guladı. Kerem Aktürkoğ-
lu'ndan ve ailesinden
özür dileyen Marcao,
hakkında verilecek tüm
kararlara saygı duydu-
ğunu ifade etti.

Getir bir
sponsorluk

Kaleci
fabrikası

Falette artık
Hataysporlu

Fenerbahçe Kulübü ile Getir markası
arasında sponsorluk anlaşması
imzalandı. Sponsorluk anlaşmasının
detayına göre Getir, Fenerbahçe Kadın
Basketbol Takımı'na 1 yıllığına şort
sponsoru olacak. Ayrıca Getir ile
Fenerbahçe arasında 1,5 yıl önce
imzalanan 'Zaman Sponsorluğu'
anlaşması da 1 yıl daha devam edecek



R anders Stadı'nda
oynanacak maç,
TSİ 20.00'de baş-

layacak. Müsabakayı İs-
panya Futbol
Federasyonundan Jesus Gil
Manzano yönetecek. Manza-
no'nun yardımcılıklarını
Diego Barbero ve Angel Ne-
vado yapacak. Mücadelenin
dördüncü hakemi ise Jose
Maria Sanchez olacak. Karşı-
laşma, Star TV'den yayımlana-
cak. Süper Lig'de geçen sezonu
averajla ikinci tamamlayarak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
eleme oynama hakkı kazanan
sarı-kırmızılı takım, 2. eleme tu-
runda Hollanda temsilcisi PSV'ye
takıldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi
elemelerinde devam eden Galata-
saray, 3. eleme turunda İskoçya'nın
St. Johnstone takımını geçti. Sarı-
kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek
için son olarak Danimarka'nın Ran-
ders takımıyla eşleşti. Randers ile ilk
olarak deplasmanda karşılaşacak
Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstan-
bul'da oynanacak rövanş maçı öncesi
avantajlı bir skor elde etmek için mü-
cadele verecek.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğul-

can Çağlayan ile yeni transferler Ale-
xandru Cicaldau ve Victor Nels-
son'dan karşılaşmada
yararlanamayacak. Süper Lig'deki Gi-
resunspor maçında takım arkadaşı
Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şid-
det nedeniyle dünkü antrenmana
alınmayan ve sarı kart cezalısı olan
Marcao, UEFA'ya bildirilen listede
bulunmayan Alexandru Cicaldau, li-
sansları çıkarılamayan Oğulcan Çağ-
layan ile yeni transfer Victor Enok
Nelsson, Randers'a karşı forma 
giyemeyecek.

Kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda,
Giresunspor maçında takım arkadaşı
Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şid-
det nedeniyle dünkü antrenmana
alınmayan ve sarı kart cezalısı olan
Marcao, UEFA'ya bildirilen listede
bulunmayan Alexandru Cicaldau, li-
sansları çıkarılamayan yeni transfer
Victor Enok Nelsson ile Oğulcan
Çağlayan yer almadı. Karşılaşma için
bugün özel bir uçuşla Danimarka'nın
Aarhus kentine gidecek Galatasa-
ray'ın kamp kadrosunda şu futbolcu-
lar bulunuyor: Fernando Muslera,
DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Al-
paslan Öztürk, Patrick van Aanholt,
Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Ra-
damel Falcao, Mustafa Muhammed,

İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre
Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan,
Christian Luyindama, Aytaç Kara,
Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç,
Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye
Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Fatih Terim yönetiminde 
86. kez

Galatasaray, teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde Avrupa arena-
sında 86. müsabakasına çıkacak.Sarı-
kırmızılı takımın başında önemli
başarılara imza atan Terim, Avrupa
kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çe-
kiyor. Fatih Terim yönetiminde Av-
rupa kupalarında 85 karşılaşmaya
çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 be-
raberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu
müsabakalarda 117 kez fileleri hava-
landıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise
129 gol gördü. 
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde
"Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sa-
dece 3 kez mağlup oldu. UEFA Ku-
pası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim
yönetiminde 18 maç yapan sarı-kır-
mızılılar, bu müsabakaların 8'ini kaza-
nırken 7'sinde ise berabere kaldı.
Terim'in öğrencileri, futbolda Avru-
pa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numa-
ralı organizasyonunda 29 kez rakip
fileleri havalandırırken, kalesinde 19
gol gördü. DHA

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜM CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1434338)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçüm Cihazları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/457781
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

Binası-Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
No:5 Kat:4 34146 - BAKIRKÖY / İSTANBUL 
BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494163
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçüm Cihazları 

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

b) Teslim yeri : İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın 
İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere 
şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır 
vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında 
idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu 
malın tamamının teslimatı tek parti halinde yapılacak 
olup teslimat süresi 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

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

b) Tarihi ve saati : 09.09.2021 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; Teklif ettikleri malların tamamı için marka, model ve üretici veya ithalatçısının belirtildiği,
imzalı ve kaşeli “Teklif Edilen Ürünler” listesi  vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale
İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 
Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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AslAn’ın rAkıbı
VıkınglerGalatasaray 

Futbol Takımı, UEFA 

Avrupa Ligi play-off turu 

ilk maçında bu akşam 

Danimarka temsilcisi 

Randers'a konuk 

olacak

Fenerbahçe UEFA
için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu
akşam Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak kar-
şılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Süper
lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle
başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek
avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan
Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve enner
Valencia, HJk Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Müsa-
bakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oy-
nanacak.

910 gün sonra Avrupa

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi kar-
şılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 se-
zonunda teknik direktör ersun Yanal yönetiminde UeFA Avrupa
ligi son 32 turunda rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı. Fe-
nerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşı-
laşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında
boy gösterecek.

Pereira ile 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Av-
rupa maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini
geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezo-
nunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti. Söz konusu
sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Por-
tekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede
kulübede yer almıştı. Fenerbahçe, uluslararası alanda 231.
müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu ge-
çiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada
84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenil-

giyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fe-
nerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

"Kupa 2"de 116 maç

Fenerbahçe, "kupa 2" olarak adlandırılan UeFA kupası ve
UeFA Avrupa ligi'nde daha önce 116 maça çıktı. Bu kulvarda
daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 gali-
biyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz ko-
nusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken,
kalesinde 150 gole engel olamadı.

1 hayal uğruna 13 yılımı verdim
2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, kendilerinden çok
fedakarlıklar ettiklerini belirterek, “Evimde çok duramadım, aileme vakit ayıramadım, arkadaşlarımla gezip dolaşamadım.
Benim yaşımdaki gençler hep dışarıdalar, geziyorlar ama ben bir amaç, hayal uğruna 13 senemi verdim” dedi
2020 TOKYO Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda
finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın
madalya kazanan Trabzonspor’un sporcusu Busenaz
Sürmeneli ile antrenörü Cahit Süme, Türkiye Spor
Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nde dü-
zenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, ülkeye
ve kente bu gurur ve sevinci yaşattıkları için Sürme-
neli ile Süme’ye teşekkür etti. Burada açıklamalarda
bulunan Busenaz Sürmeneli, hazırlık süreci ve olim-
piyatlarda yaşadığı zorlukları anlatarak, “Çok çalıştık,
çok dua ettik, çok istedik, Allah bize nasip etti. Bu
madalya benim çocukluk hayalimdi. Sabah, akşam
rüyalarıma giriyordu. Çok zorlandım, antrenman-
larda çok acılar çektim. Siz bakınca madalya görü-
yorsunuz ama ben bakınca emek ve fedakarlık
görüyorum. Bu bireysel bir spor ama biz ekip olarak
bu madalyayı kazandık. Hepsine teşekkür ediyorum.
Trabzon’da da çok güzel ve coşkuyla karşılandık.
Trabzon’un ve Trabzonspor’un olimpiyatlarda ilk
altın madalyasıydı. O yüzden çok mutlu ve gururlu-
yum. Şehir turu atarken herkes, ‘ağladık’ diyor. Ben
de ağladım. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak.
Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var.

Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi bi-
liyor. İyi ki Türküm. İnşallah daha güzel başarılar alıp
ülkeme, şehrime ve bu kulübe gelmek istiyorum”
dedi.

Yaşıtlarım eğlendi ben çalıştım

Küçükken çok iyi sporcu olmak istediğini kaydeden
Busenaz, şöyle devam etti: “Adımdan söz ettirebilecek
bir sporcu olmak istiyordum çünkü sporu çok sevi-
yordum. Her sporu denedim ama karakterimle uğra-
şan, gerçek Buse’yi sergilettiğim dal boks oldu. Cahit
hocamla 13 sene önce bir yola baş koyduk. Ailemden
çok Cahit hocamlayım. Ona da teşekkür ediyorum,
çünkü birlikte başardık. Sadece ben üstlensem nan-
körlük etmiş olurum. Çok fedakarlıklar ettik. İşimi
saygı duyarak yapıyorum. Randevuma göre spo-
rumu değil, sporuma göre randevumu ayarlıyorum.
Evimde çok duramadım, aileme vakit ayıramadım,
arkadaşlarımla gezip dolaşamadım. Benim yaşım-
daki gençler hep dışarıdalar, geziyorlar ama ben bir
amaç, hayal uğruna 13 senemi verdim. Bunu kazan-
dım, mutluyum, gururluyum. Bu moral bana hepsini
unutturdu. Bir daha olsa yine aynı şeyleri yaşamak is-
terdim.” DHA



s abah sporu etkinliğine
Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Ba-

hadır, Engelli Spor Birim
Koordinatörü Ramazan
Sincar, engelli masa tenisi
sporcuları ve aileleri katıldı.
Uzman antrenörler eşliğinde
yapılan sabah sporu eşli-
ğinde masa tenisi sporcuları
hem sosyalleşiyor hem de
tanışıyorlar. Sabah sporu et-
kinliğinde konuşan Bahçeli-
evler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır, “Bakış açı-

mız; sizleri dışarı almak, so-
kağa almak, hayatın içine
almak ve hayatla sizi bütün-
leştirmek” dedi.

Her konuda
yanlarındayız

Başkan Dr. Bahadır’ın ko-
nuşması sırasında tekerlekli
sandalyesinin çalındığını dile
getiren 29 yaşındaki yürüme
engelli Seçil Ocak, tekerlekli
sandalye isteğinde bulundu
ve isteği geri çevrilmedi. Ya-
pılan sürpriz üzerine teker-

lekli sandalyesine kavuşan ve
mutluluğu gözlerinden oku-
nan Ocak, “Çok teşekkür
ederim. Allah razı olsun.
Çok heyecanlandım” dedi.
Her konuda engellilerin ya-
nında olduklarını dile getiren
Başkan Dr. Bahadır, “Biz be-
lediye olarak elimizden ge-
leni yapıyoruz. Başta
Cumhurbaşkanımız olmak
üzere, tüm Müslümanlara
dua edelim. Her konuda biz
engellilerimizin yanındayız”
diye konuştu.
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EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hü-
seyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit
edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
“Aşura Kardeşlik” programına katıldı. Hz. Mu-
hammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberin-
deki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl
dönümü nedeniyle Esenyurt’ta, ‘Aşura Kardeş-
lik’ programı düzenlendi. Esenyurt sefinet-ün
necat Gençliği ve Muhammed Mustafa Kur’an

Eğitimi İlim ve Kültür Merkezi tarafından düzen-
lenen programda, birlik beraberlik mesajları ve-
rildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra Esenyurt Kay-
makamı Vural Karagül, belediye başkan yar-
dımcıları, ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Esenyurt Cumhuriyet
Meydanı’nda gerçekleşen anma programında
Kerbela şehitleri için ilahiler söylendi, sineler
dövüldü.

Bahçelievler Belediyesi, 
engelli masa tenisi sporcularına
kahvaltılı sabah sporu etkinliği
düzenledi. Bahçelievler Belediyesi
Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın
katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte, 29 yaşındaki yürüme
engelli olan Seçil Ocak, çalınan
tekerlekli sandalyesi üzerine
tekerlekli sandalye isteğinde 
bulundu. Başkan Dr. Bahadır,
Ocak’a tekerlekli sandalye 
sürprizi yaptı

Kerbela şehitleri
esenyurt’ta anıldı

bahCeLIevLer
sUrprIz yaptI

22 yeni park
daha geliyor

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, “Kentimize tasarım
yönünden fark yaratacak

birbirinden farklı donanım
ve fonksiyonları içinde 

bulunduran 22 yeni park
daha kazandırıyoruz. 

‘Burada park olur mu?’
denen her yerde park 

yapmaya devam 
ediyoruz ve yakında 

komşularımızın hizmetine 
sunacağız.” dedi

daha yeşil ve daha yaşanabilir Beylikdüzü
için çalışmalarına hız kesmeden devam eden
Beylikdüzü Belediyesi, kentin dört bir yanına
yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İl-
çede çalışmaları eş zamanlı olarak devam
eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiği-
nin müjdesini veren Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldö-
nümünde 23 parkımızı çocuklarımıza arma-
ğan etmiştik. Şimdi ise kentimize tasarım
yönünden fark yaratacak, birbirinden farklı
donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran
22 yeni park daha kazandırıyoruz. ‘Burada
park olur mu?’ denen her yerde park yap-
maya devam ediyoruz ve yakında komşuları-
mızın hizmetine sunacağız.” dedi.

İBB ile işbirliği içinde

Çocukların güvenle koşup oynayacakları, ye-
tişkinlerin ise keyifli vakit geçirecekleri park
alanlarından 4 tanesinde ise çalışmalar İBB
iş birliğiyle yürütülüyor. Parkların içerisinde;
çocuk oyun alanları, amfiler, temalı bahçeler,
etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, yürüyüş
yolları, bisiklet yolları, spor alanları, oturma
ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Adnan
Kahveci Mahallesi’nde 6, Yakuplu Mahalle-
si’nde 5, Kavaklı Mahallesi'nde 4, Marmara
Mahallesi’nde 3, Sahil, Barış, Büyükşehir ve
Dereağzı Mahalleleri’nde ise birer adet
olmak üzere yenilikçi ve modern tasarımıyla
dikkat çekecek toplam yirmi iki yeni park
alanı yakın zamanda Beylikdüzü’nde hayat
bulacak. ZEHRA ÇELİK

Tekirdağ’da sıkı
denetim yapıldı
tEkirdağ’da gerçekleştirilen ortak ça-
lışma ile iller arası yolcu taşımacılığı yapan
firmalar denetlenirken diğer taraftan da
gelen yolcu taşımacılığı taleplerine yönelik
olarak sahada yolculuk analizi çalışması da
gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı 1. Bölge Müdürlüğü denetim ekipleri ile
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkan-
lığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Başkanlığı temsilcileri ile birlikte Tekirdağ’ın
Süleymanpaşa İlçesi’nde yapılan saha ça-
lışmasında, D4 Yetki Belgesi talepleri ile il-
gili olarak yolculuk analizleri yapıldı.
Çalışmalar kapsamında ayrıca, Tekirdağ il
sınırları dahilinde D2 Yetki Belgesi ile grup
taşımacılığı kapsamında hizmet vermesi ge-
rekirken belge ihlali yaparak amacı dışında
yolcu taşımacılığı yapan ve haksız rekabet
ortamı oluşturan, trafik can ve mal güvenli-
ğini tehlikeye sokan firma araçlarına da ge-
rekli cezai müeyyideler uygulandı.

EsEnyurt Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü, yaralı
leyleklere sahip çıktı. Bir va-
tandaşın barınağa getirdiği
iki yaralı leyleğe ilk müdaha-
leyi yapan ekipler, tedavileri-
nin tamamlanması için
Orman Muhafaza Müdür-
lüğüne sevkini gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, bir vatandaşın Modern

Hayvan Bakımevi’ne getir-
diği iki yaralı leyleği tedavi
altına aldı. Merkezde yapı-
lan muayenenin ardından
birinin ayağının diğerinin ise
kanadının kırıldığı tespit
edildi. Yaralı leyleklere ilk
müdahaleyi yapan hekimler,
tedavilerinin tamamlanması
ve ardından doğal yaşamla-
rına bırakılmaları için leylek-
leri Orman Muhafaza

Müdürlüğüne teslim etti.
Leyleğe ilk müdahaleyi
yapan Esenyurt Belediyesi
Veteriner Hekimi Ali Mu-
hammed Alagöz, “Barınağı-
mıza getirilen leylekleri
muayene ettik. Muayene-
mizde birinin kanadının kırık
olduğu diğerinin de ayağının
kırık olduğunu tespit ettik.
İlk müdahalelerini yaparak
Orman Muhafaza Müdür-
lüğüne teslim edeceğiz”
dedi.
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