
BAYRAM MESAJI

Yeter ki emanet 
ehil ellerde olsun!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, bayramların

insanlar arasında ayrım yapılma-
ması, yoksullukla mücadele edil-
mesi gerektiğini hatırlattığını
belirterek bu anlayışın yönetim bi-
çimi haline getirilmesi gerektiğini
bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin
tüm sorunlarını,
aklın ve bilimin
yol göstericili-
ğinde, birlik ve be-
raberlik içinde
aşabiliriz. Yeter ki
sevgili Peygambe-
rimizin de öğütle-
diği biçimde,
emanet, ehil el-
lerde olsun" dedi. 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bayram sevincine
özen gösterin!

Sağlık Bakanı Fahrettin
Bakan Koca, Twitter’daki he-

sabından yaptığı açıklamada,
Covid-19 salgınında vaka sayısın-
daki artışa dikkat çekti. Koca, “Bu-
laşın kolaylaştığı ortamlara bağlı

olarak, vaka sayısı
artıyor. Bir hafta
önce 5 bin 261
olan yeni vaka sa-
yısı dün 7 bin 680.
Biraz daha özen
bayram sevinci-
mizi sürdürür,
bayramdan sonra-
sını hasta geçirme-
mizi önler” dedi.
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Fahrettin Koca

KAPIMIZI AÇAMIYORUZ

Beykoz’da 
tırtıl istilası

Beykoz Akbaba Mahallesi'nde
tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık

bir ay önce yoğun şekilde görülmeye
başlayan tırtıllar mahalle sakinleri-
nin iddiasına göre önce meyve ve
fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de
bağ bahçede ekili ürünlere dadandı.
Mahalleli tırtıldan kurtulmak için
kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçla-
maya çalışıyor. Bahçesinde ve evinin
duvarlarında tırtıl saran Fatma Kılıç,
"Bizim bu duvarlar hep bembeyaz
kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyo-
rum" diye konuştu. I SAYFA 5
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Kemal Kılıçdaroğlu

BİRLİK ÇAĞRISI

Yeni bir uzlaşma 
süreci başlayabilir

MHP lideri Bahçeli, dini ve
milli bayramların kardeşlik

bağlarını güçlendiren anlar oldu-
ğunu vurguladı. Bahçeli bayram
vesilesiyle yepyeni bir uzlaşma sü-
recinin yollarının açılabileceğini
belirterek, "Karşılıklı saygı ve sev-
giye dayalı güçlü bir dönemin in-
şasını elbirliğiyle başarabiliriz"
dedi. Bahçeli; "Bu ülke hepimizin
müşterek hazine-
sidir. Türkiye, 84
milyon Türk va-
tandaşının has
bahçesidir. Tüm
odaklara verilecek
en etkili cevap tek
ses, tek nefes, tek
bilek halinde
duruş göstermek-
tir" diye konuştu. 
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Devlet Bahçeli

HERKESİ DİNLEMİŞLER

Dünya çapında 
casusluk iddiası

İsrail merkezli NSO Group
adlı şirketin ürettiği 'Pegasus'

isimli casus yazılımla gazetecilere,
hükümet yetkililerine ve insan hakları
aktivistlerine ait telefonları hacklediği
ileri sürüldü. 2018'de Türkiye'deki
Suudi Arabistan konsolosluğunda
suikaste uğrayan Cemal Kaşıkçı'nın
arkadaşı Yasin Aktay ile suikastle
bağlantılı olarak o
dönem 20 Suudi
sanığın ağırlaştırıl-
mış müebbet hap-
sini isteyen eski
İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcısı İrfan
Fidan'ın da telefon-
larının hedef alın-
dığı öne sürüldü.
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Yasin Aktay

ORTALIĞI KARIŞTIRMAYI ÇALIŞANLARI İYİ BİLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, KKTC Meclisi’nde

önemli açıklamalarda bulundu.
"Bu dava öksüz, garip, sahipsiz
değildir" diyen Erdoğan, "Birlik
ve beraberliğimizi hedef alan belli
çevrelerin kardeşliğimize fitne
mayası çalmasına müsaade et-
meyeceğiz. Kimi gafillerin zehirli
ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkı-
nın kalbine saplamasına fırsat

vermeyeceğiz. Her ne kadar 
bizlerin burada sergilediği birlik,
beraberlik, kardeşlik iklimi Ame-
rika'da birilerini rahatsız etmiş
olsa da, biz bu yolda kararlılıkla
yürüyeceğiz. Artık sıkıntı olmaya-
cak derken Amerika'da birileriyle
ortak mahfiller oluşturmak sure-
tiyle yeniden ortalığı karıştırmayı
çalışanları iyi biliyoruz" açıkla-
malarında bulundu.
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CUMHURBAŞKANLIĞI VE PARLAMENTO BİNASI YAPILACAK

Konuşmasında birkaç gün-
dür merak edilen müjdeyi de

açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne
doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı
binası veyahut da doğru düzgün
parlamento binası var. Bunu
KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'ndeki bina
malum İngilizlere ait bir gecekondu.
Külliye ile ilgili adımın proje çalış-

maları bitti. İnşasına da inşallah ya-
kında başlıyoruz. Metehan bölge-
sinde TSK ile görüşerek 500 dönüm
araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu ara-
zide külliyeleri yapacağız. Bir de
muhteşem bir millet bahçesini orada
yapalım, gerçekleştirelim. Devlet ol-
manın ifadesi budur. Bu projeyi ha-
yata geçirmek suretiyle nasıl bir
Kıbrıs Türkleri'ne ait devlet varmış,
bunu birilerinin görmesi lazım" dedi.
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Tarabya Hayat Çeşmesi Sokak'ta yaşanan
olayda, alışverişten dönen Gönül Emre

(67) sokak ortasında, komşusu F. E.'nin saldırısına
uğradı. Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldı-
ğını iddia ettiği komşusu tarafından darp edilip,
saçından tutularak yerlerde sürüklenen Emre, yar-
dımına koşan çevre esnafı tarafından kurtarıldı.

Yaşanılan saldırı sonrası dişleri kırılan ve üstü başı
yırtılan Gönül Emre, polis merkezine giderek F. E.
hakkında, saldırı ve sözlü taciz iddiasıyla şikayette
bulundu. Emre, "Ne zaman görse 'kız gel seni ka-
yıkla gezdireyim' diyor. Ya sen kimsin, beni kayıkla
gezdireceksin? Anam değilsin, babam değilsin,
kocam değilsin. Nesin sen ya?" diye konuştu.
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BABAM DEĞİLSİN, KOCAM DEĞİLSİN!

ABD’DE BIRILERI 
RAHATSIZ OLMUS!

İBB, İstanbul Vakfı eliyle Türkiye’de 12 bini aşkın bağış
kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, İBB Baş-

kanı Ekrem İmamoğlu da Balkanlar’da kurban kesim organi-
zasyonu gerçekleştiriyor. Üsküp ile Saraybosna’da 50
büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın kesileceği organizas-
yonda, kurban etleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Balkan coğrafyasına yönelik bir mektup yayınlayan İma-
moğlu, "Birbirinden binlerce kilometre uzakta olsalar da
tüm Müslümanlar gönüllerde buluşuyor, hepimizin kalbi
aynı dostluk duygusuyla atıyor" dedi. I SAYFA 9
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KALPLERIMIZ AYNI 
DUYGUYLA ATIYOR

Memleket Partisi Beylikdüzü
İlçe Başkanlığı 1. Olağan

Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kurucu
İlçe Başkanı Doğanay Köse kon-
grede “Çoban ateşini yakmış bulu-
nuyoruz” diyerek Beylikdüzü'nde
hedeflerinin yüzde 15 oy almak ol-
duğunu söyledi. Memleket Partisi

İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülse-
ver ise CHP'yi eleştirerek, “Ata-
türk'ün partisiyiz diye övündükleri
partiye ne kadar Atatürk düşmanı
varsa hepsini toplayıp getirdiler. 
O sebeple burdayız. Bu sebeple
Memleket Partisi'ni kurduk. Bize
haksızlık ettiler” dedi. I SAYFA 16
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sevdiklerinizle beraber
sağlıklı ve huzur

içinde geçirmenizi 
dileriz. Sevgi dolu 

ve huzurlu nice 
bayramlar geçirmek

dileğiyle...

KURBAN
BAYRAMINIZ
KUTlU OlsUN

TOSUNCUK’A SÜRPRİZ!

Haber vermeden
gıyabında boşadı

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank'
üzerinden binlerce kişiyi dolan-

dıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet
Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın 22 Hazi-
ran’da Mehmet Aydın’ı gıyabında
boşadı. Mahkeme Aydın'ın eski eşine
aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira
manevi tazminat ödemesine karar
verdi. Mehmet Aydın’ın boşandığını
kendisinden öğrendiğini ifade eden

avukatı Şehmus
Uluç, “Haberi
yoktu. Geçen cuma
biz kendisini gör-
meye gittiğimizde
ona bu durumdan
söz ettik. Buna iti-
raz etmememiz yö-
nünde bize talepte
bulundu" dedi.
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Sıla Aydın

SAYFA 6

KKTC'DE KONUŞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AMERİKA ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi
Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti. “Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının
kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, “Kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini 
rahatsız etmiş olsa da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Amerika’da birileriyle ortak mahfiller
oluşturmak suretiyle yeniden ortalığı karıştırmayı çalışanları iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı
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Konuşmasında Rum tarafına sert mesajlar veren Erdo-
ğan, "50 yılı aşkın süredir devam eden müzakereler bir
sonuca ulaşamadı. Konuşulmadık konu kalmadı. Rum 
tarafının kendilerini adanın tek sahibi olarak görmeleri 
çözümsüzlüğü getirdi. Adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk
var. Uluslararası toplum da bu gerçeği er ya da geç kabul
edecek. Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öne-
riye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz" dedi. 
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Sarıyer'de, bir kadın, uzun süredir sözlü tacizlerine maruz kaldığını
iddia ettiği komşusu tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi.
Üstü başı yırtılan ve dişleri kırılan kadın, komşusundan şikayetçi oldu

DISLERINI KIRDI Kamer Genç’in 
kabrine ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Doğu

Anadolu Bölgesi gezisinin ikinci aya-
ğında Tunceli’de çeşitli temaslarda bu-
lundu. Kamer Genç’i kabri başında
ziyaret eden Çalık, Sungur Bey ve Çe-
lebi Ağa Camilerini de ziyaret ederek
incelemelerde bulundu. I SAYFA 9
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G ün içinde vücutta olağan bir sıvı
değişim döngüsü vardır. Solu-
num, terleme, idrar ve dışkı yo-

luyla sürekli sıvı kaybeder, diğer bir
yandan da sürekli besinler, su ve sıvı alı-
mıyla yerine koyarız. Sıvı ihtiyacımız yaş,
cinsiyet, beden hacmimiz, aktivite düze-
yimiz, bulunduğumuz ortamın ya da ha-
vanın ısı ve nem oranına göre değişkenlik
gösterir. İşte “Özellikle bu nemli ve sıcak
günlerde susamadan su içmenin yanı
sıra vücudun su ihtiyacını karşılamak
için bazı besinler ön planda olmalı”
diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Gü-
ven'in önerileri: 

çorba ve smoothie için 

Büyük ana öğünler yerine vejetaryen
ağırlıklı ve az ama sık aralıklarla beslen-
mekte sıcak havalarda vücudun kendini
rahat hissetmesini sağlar. Yaz aylarında
sıvı oranı yüzde 95‘lere kadar çıkan sebze
ve meyve seçenekleri ilk tercihlerimiz ara-
sında olmalı.Tahıl ve kurubaklagilli ayran
aşı ya da sıcak da olsa lif, vitamin ve mi-
neral zengini sebze çorbaları gerek hafif
bir ana öğün ya da ana yemeğin eşlikçisi
olarak düşünülebilir. Terle en çok kaybe-
dilen minerallerden olan sodyum, kalsi-
yum ve sıvı desteği sağlar. Soğuk
smoothieler hızlı bir gün yaşıyor ve otu-
rup öğün yapacak fırsatınız ya da iştahı-
nız yoksa en aranan seçeneklerdendir.
Sıvı azlığı ve terle kaybedilen elektrolitle-
rin eksikliğine bağlı yaşanan kas ağrıları
ve krampların önüne geçer.

ekmek yerine tahıl tüketin 

Kinoa, siyez bulguru, yulaf, karabuğday
pişerken bünyelerine su çektikleri için
sıcak günlerde besinler yoluyla aldığınız
sıvı miktarını artırırlar. Çözünebilir lifli
içerikleri ile kan yağlarının kontrol al-
tında kalmasını sağlarken bağırsaklar-
daki hareketliliği de artırarak kabızlık
sorunlarına da iyi gelir.

Vitamin eksikliğine dikkat 

C ve D vitamini eksikliği vücuttaki sıvı
kaybını artırır. Güneşin sıcak ve ultravi-
yole hasarını yazın cilt, saç ve tırnakları-

mızdaki değişikliklerden hissederiz. Bu
hasara karşı kalkan oluşturabilmek için
C vitamininden zengin beslenmek ihtiyaç
halini alır. Tatlı biberler, üzüm, çilek, bö-
ğürtlen gibi küçük taneli meyveler, may-
danoz, kivi, ananas, kavun, ıspanak,
domates, üzüm, kayısı, erik C vitami-
nince zengindir. D vitamini ve doğal ko-
lajen desteği için de yaz aylarında hafif et
seçeneklerinden olan balığı sofralarınız-
dan eksik etmeyin.

bol bol salata

Marul, semizotu, salatalık gibi besinler
yüzde 96-98 oranın da su içerir. Suyu yi-
yiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Salatalık
kabuklu tüketildiğin de silika denen silis-
yum dioksit içerir. Bu mineral eklem, saç,
tırnak, cilt için faydalıdır. Yaz aylarında
sıklıkla tercih edilebilen maden suyu da
silisyum dioksit içerir ve mukozal bütün-
lüğü destekler.
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SIVIYLA 
BESLENİN
Yaz aylarında sıvı tüketimini artırmak genel vücut sağlığı için çok
önemli. Uzm. Diyetisyen Ayşe Gül Güven sıcaklarda suyun yanı
sıra bol sıvı içeren besinlerin de tüketilmesini tavsiye etti

Yazın vazgeçilmezlerinden olan karpuz da kan
damarlarını genişletmeye yardımcı olan sitrü-
lin amino asidi bulunur. Su içeriğinin yüksek
olması da kanı sulandırarak vücudun soğuma-

sına destek olur.
ancak ölçülü tü-
ketmekte yarar
var. Yoğurdun iç-
eriğinde yüzde
85-88 su bulunur.
Sıcaklarda vücu-
dunuzun terleme
ile kaybettiği sı-
vıyı yerine koy-
maya destek
olurken içerdiği
potasyum ve
sodyum mineral-
leri ile vücudun
elektrolit denge-
sini sağlar.

KARPUZ 
OLMADAN OLMAZ

İzmİr Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ) Medical Park Hastanesi
Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem

Ertan, el ve parmaklarda derin yaralanma
vakalarının Kurban Bayramı döneminde
‘Acemi kasaplar’ nedeniyle arttığına dik-

kati çekti. Geçen yıllardaki örneklere
bakıldığında tüm uyarılara rağmen

kurban kesimi sırasında meydana
gelen yaralanmalarda azalma

olmadığını ifade eden Doç.
Dr. Cem Ertan, "Vatanda-

şın kendini kasap yerine
koyması, 'ben yapa-

rım babamdan
görmüştüm' di-

yerek kurban
kesmesi

karşılaştı-
ğımız

şey-

ler. Bıçak kayıyor, satır düşüyor. Bu ne-
denle en sık olarak el kesileriyle karşılaşı-
yoruz. Hem bir vecibenin yerine
getirilmesi hem de sağlık açısından pro-
fesyonellere bırakılması gereken bir iş.
Benim önerim; kimse kasaplığa soyunma-
sın. Kasaplığı kasaplara bırakalım, herkes
bildiği işi yapsın. Her sene görüyoruz, so-
nuçları kötü oluyor. Bu tür vakaları en sık
bayramın ikinci günü görüyoruz" dedi.

kanama kontrolü sağlanmalı

En sık el kesileriyle karşılaştıklarını belir-
ten Doç. Dr. Cem Ertan, böyle bir du-
rumda yapılması gereken ilk müdahalenin
önemine değinerek, "El çok önemli bir or-
ganımız. Çok iyi kanlanıyor, çok fazla
sinir ucu ve kas kirişi barındırıyor. Kesi-
lerde bizi en çok endişelendiren şey;
büyük damarlarda ve tendonlarda kesik
meydana gelmesi. O zaman iş ameliyat-

haneye gidiyor. Yüzeysel kesilerde ka-
nama kontrolü sonrasında cildi

kapatarak onarımı sağlıyoruz.
Daha çok satır yaralanmalarında

parmak ya da parmak ucu
kopması gibi vakalar görü-

yoruz. Böyle bir durumla
karşı karşıya kalan kişi-

nin, yüzeysel kesik
ya da organ kop-

ması da olsa ilk
olarak ka-

nama kontrolünü sağlaması gerekiyor.
Kanayan bölgenin temiz bir bezle baskı-
lanması, üzerinin kat kat sarılması, kanla
dolan bezin atılmaması ve bezden taşı-
yorsa ek bez konması gerekiyor. Üzerine
kuvvetlice baskı uygulanması yapılacak en
önemli şey. Filmlerde gördüğümüz tur-
nike uygulamaları, bir şeyler bağlayıp sı-
kıştırmalar son raddeye kadar istenilen
şeyler değil" ifadelerini kullandı.

uzuv parçası ıslanmamalı

Yaralanmalarının ardından uzuv kopması
yaşanması halinde dikkat edilmesi gere-
kenleri anlatan Doç. Dr. Cem Ertan,
doğru bilinen yanlışlar nedeniyle yaşanan
uzuv kayıplarına dikkati çekerek, "Eğer
uzuv kopması varsa dokunun yerine yeni-
den dikilebilmesi için uygun bir şekilde
hastaneye taşınması gerekiyor. 3-6 saat
kadar bir süresi var. Kopan organ parçası-
nın kuru bir beze sarılarak, ardından su
geçirmez bir torbaya yerleştirilmesi gere-
kiyor. İçinde organ parçası bulunan torba,
buz bulunan bir başka torbayla yan yana
taşınmalı. En önemli nokta uzuv parçası-
nın ıslanmaması. Ne yazık ki bunu da gö-
rüyoruz. Kişi kopan uzvu buza konulması
gerektiğini düşündüğü için direkt buzun
içine ya da bir kavanoz suyun içine atıp
getirebiliyor. Bu durumlarda ne yazık ki o
uzvun kurtarılması mümkün olmuyor"
diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)
Medical Park Hastanesi Acil Tıp
Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan,
kurbanlıkların kesimi sırasında
basit bir cilt kesisinden hayati
damarlara zarar verecek ya da
uzuv kayıplarına yol açabilecek
ciddi yaralanmalar
yaşanabileceğini belirterek 
Kurban Bayramı'nda
karşılaşılabilecek olası 
yaralanmalara karşı 
vatandaşları uyardı

2. DOZ AŞI ŞART!
Uzmanlar koronavirüsle mücadelede son dönemde Türkiye’de de görülen
delta varyantına karşı başarı için çift doz aşılamanın şart olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit,
"Delta varyantı oranı yavaş yavaş artıyor. Şu an aşılarımızı olup yeterli
bağışıklığı sağlayıp sonbahara o şekilde girmek zorundayız.” dedi. 
Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim kurulu Üyesi ve Türkiye’nin en
büyük pandemi merkezlerinden Feriha Öz acil Durum Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Türkiye’nin yeni bir tehlike ile karşı
karşıya olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yiyit, “Ülkemizde biliyorsunuz
hakim virüs alfa (İngiltere) varyantıydı. BioNTech tek dozunun buna
karşı yeterli bir koruma sağladığını söylüyorduk o dönem. Sinovac
için yine iki doz diyorduk. ama şimdi delta varyantında iş değişti. İki
doz BioNTech olunması ve Sinovac için de 3’üncü doz aşı olunması
noktasına geldik. Sonbaharda ülkemizde de hakim virüs olacak gibi
görünüyor Delta varyantı. Çünkü etrafımızdaki ülkelerde hızlı bir tır-
manış başladı. Özellikle Rusya, İran gibi ülkelerde şu anda delta var-
yantı baskın durumda. Belli ki bu bizim ülkemiz için de geçerli bir
tehlike” dedi.

Delta oranları artıyor

Türkiye’de de delta varyantı sayısında artış yaşandığını belirten Prof.
Dr. Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bizim kendi hastanemizde yatan
hastaların yüzde 10’u delta varyantı ile enfekte olan hastalar. Bunla-
rın çoğunluğunun genelde aşısız grup olduğunu görüyoruz. İkinci
grup ise aşısını olmuş ama henüz aşı takvimini tamamlamamış kişi-
ler. Yani bir dozu olduktan sonra hastalığa yakalanmışlar ya da ikinci
dozu olup henüz üzerinden yeterli vakit geçmemiş olan grup. İki doz
aşı olup da hastalığı kapan çok az bir grup var. Bunlar da genelde
inaktif virüs aşısı olup henüz 3’üncü dozunu yaptırmamış olan-
lar. Bu rakamlar aslında şunu gösteriyor; eğer biz bunu teh-
like olarak görmek istemiyorsak, tekrar o film başa sarsın
istemiyorsak, bir an önce Bilim kurulu’nun da önerileriyle
şekillenmiş olan aşı takvimimizi tamamlamamız gereki-
yor. Şu an aşılarımızı olup yeterli bağışıklığı sağlayıp
sonbahara o şekilde girmek zorundayız. Yoksa tekrar en
başa dönüp o yasaklı, kısıtlı, işimizden, okulumuzdan
ayrı günlere geri döneriz.”

okulları açamayabiliriz 

Prof. Dr. Balık, delta varyantının Türkiye'de de görüldüğüne

vurgu yaparak, "Özellikle bayram ha-
reketliliği ile birlikte tedbirlere eğer uy-
mazsak yine turizm mevsimi rehaveti
nedeniyle de deltaya bağlı olarak bizi önümüz-
deki günlerde yeni bir dalga bekliyor olabilir. Eğer
biz tedbirlere uymazsak sonbaharda okullarımızı
gönül rahatlığı ile yüz yüze eğitime açma konusunda
zorlanmak durumunda kalacağız" dedi.

Delta çabuk yayılıyor 

Deltanın neden olabileceği dalgayı engellemek için iki şey yapıl-
ması gerektiğini kaydeden Balık, "Birincisi tedbirlere uymaya mu-
hakkak devam etmemiz gerekiyor. Delta varyantı çok kolay bulaştığı
için sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmamız gerekiyor. kalabalıklara
girmememiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene delta varyantın-
dan dolayı devam etmemiz şart. İkincisi aşılama elimizde önemli bir
silah. ama aşıda deltaya karşı başarılı olabilmek için mutlaka çift
doz aşı yapmak zorundayız. Çift doz aşılı iseniz deltaya karşı ağır en-
feksiyon ve ölüm görülme ihtimali tüm Covid ölümleri içinde yüzde
1’in altında. Bu, aşının ne kadar yüksek oranda etkili olmaya devam

ettiğini gösteriyor. Nitekim dünyadan rakamlar da bunu
gösteriyor. Şu ana kadar delta yayılmaya

başladıktan sonra ve aşılama başla-
dıktan sonra ağır enfeksiyonların

ve ölümlerin yüzde 99’dan fazla-
sının aşısız olanlar arasında ol-
duğu görülüyor. Demek ki aşı
delta varyantına karşı da eli-
mizde önemli bir silah; ama
çift doz olmak kaydıyla" diye
konuştu.

2. Dozu olun

Prof. Dr. Balık, son zamanlarda
2'nci doz aşısını yaptırmaktan im-

tina
eden,
korkan
kişilerin ora-
nında bir artış
gözlemlediklerine
dikkat çekerek,
"Bunun nedeni de özel-
likle Biontech aşısının
2'nci dozunun ağır geçirildiği,
daha fazla yan etki yaptığı ile il-
gili birtakım söylentiler. Bu 2’nci
doz yan etkileri kesinlikle tolere edile-
bilir. Bu nedenle kişilerin 'aşı beni çarptı,
yatağa düşürdü' gibi söylentilerden etkilen-
meden mutlaka 2'nci doz aşısını yaptırması
gerekir. 2'nci doz aşınızı yaptırmazsanız delta var-
yantına karşı kendinizi de güvende hissedemezsiniz.
ayrıca 2 doz aşınızı olsanız bile maske, mesafe ve te-
mizlik kuralına uymaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü
aşılar ağır hastalığı ve ölümü engelliyor. ama enfeksiyonu
alıp başkalarına bulaştırmamızı engellemiyor" diye konuştu. 

ACEMi KASAPLARA

DiKKAT!
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sakarYa'dan İstanbul'a su getiren
TIR'ın dorsesindeki yüzlerce dolu dama-
cana yola devrildi. 5 saatlik çalışmanın

ardından damacanalar yoldan kaldırıldı. Olay,
07.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler Yolu'nda
meydana geldi. Sakarya'dan yola çıkan su damaca-
nası yüklü 06 BCK 768 plakalı TIR, Arnavutköy-
Habipler Yolu'ndan Tekstilkent istikametine doğru
seyrettiği sırada TIR'ın şoförü dorsedeki yükün ha-
reket ettiğini fark etti. Sürücü TIR'ı yol kenarında
durdurmaya çalıştığı sırada dorsedeki yüzlerce su
dolu damacana yola düştü. Plastik damacanaların
bir kısmı ezilirken cam olan damacanalar da kırıldı.
Litrelerce içme suyu yola döküldü. Kaza nedeniyle
iki şerit trafiğine kapanınca trafik yoğunluğu oluştu.
Yola devrilen damacanalar kaza yerine gelen başka
bir TIR'a yüklendi. Damacanaların yoldan kaldırıl-
ması yaklaşık 5 saatte tamamlandı.  

Fatİh, Samatya Sahili'nde tekne ile de-
nize açılan 4 kişiden İsa Baydal kaybol-
muştu. Sahil güvenlik ve itfaiye su altı

arama kurtarma ekiplerinin kaybolan Baydal'ı
arama çalışmaları ikinci gününde sabahın erken sa-
atlerinde devam etti. Samatya Sahili'nde İsa Baydal
(25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle
birlikte tekneyle denize açılmış, İsa Baydal, tekne-
den denize atladıktan sonra gözden kaybol-
muştu.  Dün gün boyu Sahil güvenlik, deniz polisi
ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin arama
çalışmaları sonucunda Baydal bulunamamış ailesi-
nin bekleyişi sürmüştü. Suda kaybolan Baydal'ı
arama çalışmaları ikinci gününde sabahın erken sa-
atlerinde devam etti.

Yangın, sabah 08.00'de Ba-
şakşehir Ziya Gökalp Ma-
hallesi TOKİ Ayazma

Konutları sitesinde bulunan apartma-
nın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye
göre sabah saatlerinde binanın elek-
trikleri tamamen kesildi. 10 dakika
sonra çatıdan alevler yükselmeye baş-
ladı. Bina sakinleri yangını fark ettikten
sonra dışarı çıktı. 8 katlı binanın üst
katlarında kalanlar yoğun duman ne-
deniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık
ekibi sevk edildi.

İki kişi etkilendi

Mahsur kalanların bir kısmı vatandaş-
lar tarafından kurtarılırken olay yerine
gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mah-
sur kalanları da tahliye etti. Alevlerin

yükseldiği çatıya müdahale eden ekip-
ler bir saatlik çalışmanın ardından
yangını tamamen söndürdü. Duman-
dan etkilenen 2 kişi de ambulansla Ka-
nuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bina sakinlerinden biri olan ve mahsur
kalanları kurtaran Emre Rugala,
"Sabah uykudaydık. 'Bina yanıyor' de-
diler kalktık. Çocukları kurtardık ikinci,
üçüncü katlardan. Yangın elektrik pa-
nosundan çıkmış. Elimizden gelen yar-
dımı yaptık, mahsur kalanları
çıkardık." dedi. Yangına ilk müdahale
edenlerden biri olan bina sakini Fikri
Kaynar ise, "Sabah elektrikler gitti
geldi. Elektrik akımından dolayı yangın
çıktı. İlk müdahaleyi biz yaptık sonra
itfaiyeyi aradık. Çok şükür can kaybı
yok." dedi. DHA

İtfaiye son anda yetişti

Yüzlerce damacana 
yola devrildi

Baydal aranıyor

ŞİŞlİ'de aracına binen turistlerin para ve
cep telefonlarını çalan taksici yakalandı.
Şişli'de taksici İ.Ç., farklı tarihlerde aracına

binen turistlerden yankesicilik yöntemiyle 350 avro,
bin lira para ve cep telefonu çaldı. Şikayet üzerine ça-
lışma başlatan polis, taksici İ.Ç.'yi geçen cumartesi
gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli
kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Pendİk'te evin bahçesinden hurda 2
kadın gözaltına alındı. Şüpheliler tutukla-
nırken, evin bahçesine gelme anları kame-

ralara yansıdı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan
evin bahçesine geçen cumartesi saat 10.00 sıralarında
gelen 2 kadın hurda malzemesi çaldı. Şikayet üzerine
harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit
etti. H.S. ve D.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı
tarihlerde iki farklı adresten kaynak makinası, hilti,
spiral motoru, iki matkap, takım çantası, el arabası,
kablo, çekyat ve çeşitli el aletleri çaldıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık
için bahçeye geldikleri anlar kameralara yansıdı.

Hırsız taksici

2 kadın gözaltında

S ultangazi Yunus Emre Mahalle-
si'nde 2019 aralık ayında lise öğ-
rencileri arasında çıkan kavgada

15 yaşındaki Yasin Yağız bıçaklanarak
öldürüldü. Cinayetin ardından Yasın Ya-
ğız'ı bıçakladığı iddiasıyla C.Ç ve azmet-
tirici olduğu iddiasıyla Z.Demir
gözaltına alındı. İki liseli tutuklanarak
cezaevine gönderildi.  İddiaya göre cina-
yetin ardından Yasin Yağız'ın ailesi
Z.Demir'in ailesini tehdit etmeye başladı.
Z.Demir'in babası Hüseyin Demir, başka
kan dökülmesin kimse ölmesin diyerek
ailesiyle birlikte işyeri ve evini Bağcılar'a
taşıdı. Ancak Yağız ailesi cinayetten so-
rumlu tuttukları Z. Demir'in ailesinin pe-
şini bırakmadı. Cinayetten 13 ay sonra
Z.Demir'in babasının işyerini bularak ar-
kasından kurşun yağdırdılar. Yaralı şe-
kilde bir dükkana sığınan Hüseyin
Demir'e ateş etmeye devam eden saldır-
gan daha sonra kaçtı. Hüseyin Demir
hayatını kaybetti. Bağcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri
yaptıkları çalışmada cinayeti Yasin Ya-
ğız'ın kuzeni Serkan Yağız'ın işlediğini
belirledi. Gözaltına alınan Serkan Yağız
tutuklandı. 

Görüntüleri izlediler

Demir ailesi bu cinayeti tek kişinin plan-
layarak gerçekleştirmiş olamayacağını
düşünerek civarda bulunan güvenlik ka-
mera görüntülerini topladılar. 160 saatlik
görüntüyü izleyen aile daha önceden de
belirledikleri Yağız ailesinden Kamuran
Yağız ve Nevzat Yağız'ı tespit etti. Gö-
rüntüleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı-
lığı'na teslim edilmesinin ardından
Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri ta-
rafından gözaltına alınan iki şüpheli tu-
tuklandı. Ailenin avukatı Bahaeddin

Özdemir, "Hüseyin Demir'in 2019 yı-
lında oğlunun yaşamış olduğu bir kavga
nedeniyle bir ölüm olayı vardı. Olay yar-
gıda. Oğlunun masum olduğunu düşü-
nüyoruz. Keşke görüntüleri izleselerdi.
Hüseyin Demir ve oğlunun cinayetle ala-
kası olmadığını göreceklerdi. Olay bura-
lara kadar hiç gelmeyecekti" diye
konuştu. 

O sokaktan geçemiyorum

Hüseyin Demir'in babası Abdülhakim
Demir, "İki sene önce Sultangazi Yunus
Emre'de öğrenci kavgası vardı. Torunum
başka arkadaşla kavga ediyorlar. Öğret-
menleri barıştırıyor. Sıkıştırmaya devam
ediyorlar. Bir arkadaşını arıyor torunum.
Beni öldürecekler. Yanımda olup beni

eve götürebilir misin diye mesaj atıyor.
Okul çıkışında ölen çocuk torunumun is-
miyle sesleniyor. Arkasını dönünce ke-
merle vuruyor. Yaralanıyor. Diğer ikizi
hastaneye götürüyor. Daha sonra toru-
numun çağırdığı çocukla kavga ediyorlar
ve bıçaklama sonrası ölüm oluyor. Bu
olaydan sonra biz taşındık Bağcılar'a
geldik. Ancak bunlar peşimize düşmüş-
ler. Ocak ayında da oğlum Hüseyin De-
mir'i öldürdüler. Kimin parmağı varsa
cezasını çeksinler. Adalete güveniyoruz.
Bu sokaktan geçemiyorum. Oğlum bu
sokakta öldürüldü. İlk defa geldim" diye
konuştu. 

Peşimizi bırakmadılar

DHA'ya konuşan acılı aile, "Kan dökül-

mesini istemiyoruz. İlk kavgada da her-
hangi bir suçumuz yoktu. Ancak aile bizi
dinlemedi. Başka kan dökülmesin husu-
met olmasın diyerek Sultangazi'den Bağ-
cılar'a taşındık. Ancak peşimizi
bırakmamışlar. Hüseyin Demir'e pusu
kurarak arkasından ateş etmek suretiyle
öldürdüler. Adalete güveniyoruz. En ağır
şekilde cezalandırılmalarını ve cinayetle
ilgili başka birileri de varsa yakalanarak
adalete teslim edilmesini istiyoruz. Hu-
kuken bu işin sonunu bırakmayacağız"
diye konuştular. Hüseyin Demir'in öldü-
rülmesinin ardından toplanan güvenlik
kameralarında şüphelilerin olay yerinde
Demir'i bekledikleri daha sonra S.Y'nin
Demir'i arkasından ateş ederek vurması
an an kaydedildi. DHA

DEDEKTIF GIBI 
CALISTILAR!

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki
sitede bulunan apartmanın elektrik pano-
sunda başlayan yangın çatıya sıçradı. 
Binada mahsur kalanları tahliye edildi

Sultangazi'de 2 buçuk yıl önce lise öğrencisi Yasin
Yağız (15) bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra 16

yaşındaki iki kişi tutuklandı. 13 ay sonra, çocuklardan
Z.Demir'in babası silahlı saldırıda öldürüldü. Yasin 

Yağız'ın amcasının oğlu Serkan Yağız, tutuklandı

Serkan Yağız'a yardım edenlerin olduğunu düşünen
Demir ailesi cinayetten sonra olay yeri civarında bulu-
nan 160 saatlik kamera görüntülerini topladı. Görüntü-
lerin incelenmesinin ardından Demir'in öldürülmesi
olayıyla ilgili Kamuran Yağız ve Nevzat Yağız tutuklandı

Jandarma Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya çalışanlara
operasyon düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 bin adet sahte 100 lira ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, Fatih'te kalpazanların
yaklaşan Kurban Bayramı nede-

niyle sahte para basarak kurban satıcılarını
dolandıracakları bilgisini aldı.Yapılan araş-
tırma ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin
sahte paraları Fatih'te bulunan adreslerinde
sakladığı tespit edildi. Söz konusu adrese

baskın düzenleyen jandarma, Y.A. ve S.A.'yı
gözaltına aldı. Operasyonda, evde sebzelerin
altında, maskelerin arasında ve zarfların içine
yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülmeye hazır
hale getirilmiş değeri 50 bin adet sahte 100 lira
ile para sayma makinası ele geçirildi. Ele geçi-
rilen sahte paraların kalpazanlar tarafından
ustaca hazırlandığı, destelerin arasına konul-

ması durumunda gözle ve elle yapılan kontrol-
lerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, kal-
pazanların sahte paraları özellikle Kurban
Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan
alanlarda piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit
edildi. Y.A. ve S.A. jandarmadaki işlemlerinin
ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Kalpazanlara operasyon



A skeri ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin
865 TL yoksulluk sınırı 9 bin 332 TL

Enflasyon yüzde 14,55 seviyesinde
İşsizlik oranı 4 milyon 511 bin kişi
Cari açık 3 milyar 81 milyon dolar
Euro 10,15 TL Dolar 8,62 TL
Batan şirket sayısı 2 milyon 446 bin
Benzin 7,75 TL mazot 7,26 TL
Merkez bankası Faiz oranı yüzde 19
Tarım arazisi zengini ülkemde hububat itha-

latı yüzde 48'le yine bir dünya rekoru kırıyor.
Petkim, Tüpraş, Türk Telekom başta

olmak üzere satılan kurum sayısı 89. Yazı
ile seksen dokuz.

Özelleştirilmeden önce üst üste 4 yıl en
fazla Kurumlar Vergisi ödeyen, 2004 yı-
lında 2.2 milyar TL net karı olan, 60 bine
yakın çalışanı bulunan Türkiye’nin en köklü
kurumlarından Türk Telekom’un 2020 
yılında borcu 15,4 milyar

Uluslararası koruma altında 116 bin 400

Afgan göçmenimiz bulun-
makta

Suriyeli mültecilerin sayısı 3.688.238 kişi
Gidin bir çölden 100 tane kırmızı ateş

karıncası yakalayın. Daha sonra bir başka
topraktan 100 tane bildiğimiz siyah karın-
cayı alın ve bunların hepsini bir kavanozun

içine koyun.
İlk başta hiçbir şey olmayacaktır. Daha

sonra kavanozu elinize alın, oldukça şiddetli
bir şekilde sallayın ve tekrar yerine koyun.
Kavanozun içinde bir anda karıncaların 
birbirlerini öldürmek için savaştığı bir 
kaos ortamı göreceksiniz.  

Kırmızı karınca bunu yapanın siyah 
karıncalar olduğunu düşünürken siyah 
karıncalar bu kaosun nedeni olarak kırmızı
karıncaları görmektedir.

Oysa çok iyi bildiğiniz üzere kaosun asıl
nedeni sizin ellerinizdir. 

Kendinize şu soruyu sorun; Kavanozu 

sallayan kim?
Bu kadar dert tasa varken, kavanozu sü-

rekli sallayan birileri varken bayram gelmiş
neyime. Buyurun doya doya bayramı
yaşayın bakalım.

Mümkünse ben 30-40 yıl öncesine dönüp
yamalı elbiselerimle elimde, bezden dikilmiş
torbamla ev ev dolaşıp şeker toplayan çocuk
olmak istiyorum.

Çok değil mümkünse 20 yıl öncesine 
ışınlanmak istiyorum.

Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin
gözlerimden öpüyorum. İyi bayramlar

Sağlıcakla…

BAYRAM GELMİŞ NEYİME
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Yaralarımızı
birlikte saralım

Drone destekli 
trafik denetimi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
yayımladığı bir mesajla, tüm İslam alemi-
nin Kurban Bayramı’nı kutladı. Mesajında
dünyanın her yerindeki Müslümanlar için
bağlılık, şükran ve hayırseverlik değerlerini
tekrarlamak için önemli bir zaman oldu-
ğunu vurgulayan Yüksel, “Sevgi, nezaket ve
dayanışma değerlerinin en üst düzeyde his-
sedildiği Kurban Bayramı'na ulaşmanın
huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyo-
ruz" dedi. Gökhan Yüksel bayram mesa-
jında, "Paylaşmanın, omuz omuza
durmanın, ortak bir duyguda buluşmanın
adı olan Kurban Bayramı’na ermiş bulunu-
yoruz. Dünyanın ve ülkemizin zorlu bir sü-
reçten geçtiği şu günlerde bayramlar
kavuşmaya, hasret gidermeye ve birbirimiz-
den güç almaya vesile oluyor. Kurban Bay-
ramı’nın insanlarımızın birbirine daha çok
kulak verdiği, dargınlıkların ortadan kalk-
tığı, huzurun ve bereketin bizlerle olduğu
bir atmosfere yol açmasını yürekten te-
menni ediyorum" ifadelerine yer verdi. 

Her türlü tedbiri aldık

Temmuz ayı itibariyle pandemi kısıtlamala-
rının kaldırıldığı ve yeni bir normale adım
attıklarını hatırlatan Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel, normalleşme süreci-
nin başlamasıyla yaşanan zor günlerin
ardından yaraları birlikte sardıklarını vurgu-
ladı. Başkan Yüksel mesajında, "Kartal Be-
lediyesi olarak komşularımızın bayramlarını
en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbir-
leri aldık. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süre-
since hizmetinizde olacak. Bu duygu ve
düşüncelerle; tüm komşularımın Kurban
Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; il-
çemize, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm
dünyaya mutluluk getirmesini temenni edi-
yorum" ifadelerini kullandı. 

İstanBul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şu-
besi ekipleri, Maslak Büyükdere Caddesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) binası
önünde trafik denetimi gerçekleştirdi. Ehli-
yet ve evrak kontrollerinin yapıldığı dene-
timde drone ile de sürücülerin emniyet
kemerleri ve kural ihlali yapıp yapmadıkları
kontrol edildi. Drone ile yapılan kayıt sıra-
sında emniyet kemeri takmadığı tespit edi-
len sürücüye 144 lira ceza kesildi.

K adıköy’de, pandemi nedeniyle ara
verilen açık hava buluşmaları,
Kadıköy’ün farklı noktalarında

Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan
kültür sanat etkinlikleriyle yeni normale
uygun olarak kaldığı yerden devam edi-
yor. Yaz boyu sürecek kültür sanat buluş-
malarının ilk sürpriz konuğu tiyatro ve
sinema dünyasının duayen isimlerinden
Metin Akpınar oldu. Metin Akpınar, 18
Temmuz Pazar günü, Selamiçeşme Öz-
gürlük Parkı’nda sevenleriyle buluştu. 

Alasya’yı özlemle andı

Program, Metin Akpınar’ın hayatını konu
alan “İyi ki Yapmışım” belgesel gösteri-
miyle başladı. Selçuk Metin’in yönettiği,
Zeynep Miraç’ın senaryosunu yazdığı
belgeselde seslendirme Tilbe Saran’a,
müzik Murat Evgin’e ait.  Belgesel’de
sanat hayatı boyunca birlikte anılar birik-
tirdiği sanatçı dostları Metin Akpınar’la
ilgili anılarını paylaşıyor. Metin Akpı-
nar’ın da kendi anılarını anlattığı belge-
sele Perran Kutman, Ahmet Gülhan,
Umur Bugay, Ferhan Şehsoy, Nevra Se-
rezli, Demet Taner, Demet Akbağ, Zeynep
Oral, Suat Sungur, Cihat Tamer, Kande-
mir Konduk, Selma Sonat, Dikmen
Gürün ve aile dostları anlatımlarıyla katkı
sunuyor. Belgesel gösterimi sonrası, yö-
netmen Selçuk Metin’in moderatörlü-
ğünde Akpınar’la söyleşi gerçekleşti.
Akpınar, hayatını anlatan belgesiyle ilgili
bilgiler verdi ve Türkiye’ye Kabare Tiyat-
rosu’nu ilk nasıl getirdiklerini anlattı. Ak-
pınar, uzun süreler birlikte çalıştığı sahne
arkadaşı Zeki Alasya’yı da özlemle andı. 
Kadıköy Belediyesi’nin 3 Temmuz’da Ka-
lamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kala-

mış Yaz Festivali, toplam 33 konser, 17 film
gösterimi ve spor etkinlikleriyle 30 Ağus-
tos’a kadar devam edecek. Festivalin kesin-
leşmiş programının dışında sürpriz
konuklar da sanatseverlerle buluşacak. Ka-
dıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal
medya hesaplarından duyurulan etkinlikle-
rin biletlerine, sosyal mesafe düzenini sağla-
mak için sembolik olarak belirlenen 1 TL
üzerinden Mobilet'ten satışa sunulan bilet-

lerle katılım sağlamak mümkün. Ayrıca Ka-
dıköy Destek Kampanyası kapsamında, da-
yanışmanın bir parçası olmak isteyenler
yardım paketi veya sokak hayvanlarına
mama paketi satın alarak da festivale katı-
lım sağlayabilir.   

Özel tiyatrolar açıldı

Sanata ve sanatçıya destek olmak, sanatse-
verleri sanatçılarla buluşturmak için Selami-

çeşme Özgürlük Parkı’ndaki sahneler  1
Temmuz itibariyle özel tiyatroların kullanı-
mına açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından
tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısın-
dan, sesçisine ve güvenliğine kadar her yö-
nüyle hazırlanmış bir şekilde tiyatro
gruplarının kullanımına açılan sahnelerde 1
Ekim’e kadar oyunlar sahnelenecek. Oyun-
ların biletleri, tiyatro grupları tarafından on-
line bilet kanallarında satışa sunuldu.

Metin Akpınar, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sevenleriyle buluştu. Program, Metin Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi
ki Yapmışım” belgesel gösterimiyle başladı. Akpınar, uzun süreler birlikte çalıştığı sahne arkadaşı Zeki Alasya’yı da özlemle andı. 

IYI KI YAPMISIM!

850 personel görev yapacak

Bağcılar Belediyesi her bayram ol-
duğu gibi bu bayramda ilçe sakinleri-
nin mutlu ve huzurlu bir bayram
geçirmesi amacıyla çalışmalarını sür-
dürüyor. 4 günlük bayram süresince
çeşitli müdürlüklerden toplam 850
personel hizmet için görev başında
olacak. Böylece güvenlikten temizliğe
kadar her türlü konuda en hızlı şekilde
vatandaşların yardımına koşulacak.

36 noktada kesim

Belediye kontrolünde komisyonca
belirtilen 36 adreste kurban kesim
yeri oluşturuldu. Kurban kesim alan-
larında güvenli kesimin ve hijyenik
şartların sağlanması için bütün ön-
lemler alındı. Belirlenen otopark, oto
yıkama alanı ve noktalar dışında kur-
ban kesilmesine müsaade edilmeye-
cek. Zabıta memurları ve motorize
tim kaçak kurban kesiminin önüne
geçmek ve meydana gelebilecek
olumsuzlukları önlemek için görev
yapacak. 32 çöp aracı, 8 yıkama tan-
keri ve 6 kamyonetle kurban kesim
noktalarında temizlik, dezenfeksiyon
ve çöplerin alınması işlemleri yapıla-
cak. Kurban atıkları da çöp kontey-

nırlarında toplanacak.

400 ev temizlendi

Öte yandan engelli, kimsesiz ve yaşlı
400 ev temizlenerek pırıl pırıl hale ge-
tirildi. Bu mekanlarda oturan vatan-
daşlar, bayramı temiz evlerinde
karşılayacak. İlçede bulunan 100
cami ve mescidin temizlenerek hijye-
nik bir ortam olması sağlandı. Sağlık
ve güvenlik olmak üzere önleyici ted-
birlerin alındığını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“İlçemizde Kurban Bayramı’nın hu-
zurlu bir şekilde geçirebilmeleri için
mesai arkadaşlarımızla birlikte bay-
ram boyunca görev başında olacağız.
İnşallah hep birlikte güzel bir bayram
yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimin
bayramını kutluyorum” dedi. Bağcı-
lar Belediyesi Çevre Kulübü de temiz
bir bayram geçirilmesi amacıyla şu
uyarılarda bulundu: “Görevlilerin
ulaşamadığı binaların bodrum katla-
rını, apartman boşluklarını ve arka
bahçelerimizi temizleyip dezenfekte
edelim. Kurban atıklarını ağzı kapalı
poşetlerde belediyemizce tahsis edil-
miş konteynırlara bırakalım.”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim
Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; Türki-
ye’de bulunan yabancı kadınlar ile yerel toplum ka-
dınları arasında ortak bir yaşam kültürü
oluşturularak uyum sürecinin desteklenmesi ama-
cıyla düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları”nın
9’uncusu Esenyurt’ta gerçekleştirildi. Yerel ve ya-
bancı toplumdan kadınların bir araya geldiği prog-
rama; İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın,

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok
ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kes-
kin Kkadıoğlu katıldı.

Kadın varsa umut var

Programa ayrıca, İl Sağlık, İl Milli Eğitim ile İl Aile
ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden katılan konuş-
macılar çeşitli alanlarda bilgilendirici sunumlar ger-
çekleştirildi.  "Kadın Varsa Umut, Umut Varsa

Yaşam Var" sloganıyla yola çıkan “Yerelde Kadın
Buluşmaları” etkinliğine farklı uyruklardan 150 kişi
katıldı. Moderatörlüğünü Göç İdaresi Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve Uyum ve İletişim Dai-
resi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun gerçek-
leştirdiği etkinlik yaklaşık 5 saat sürerken, sivil
toplum kuruluşlarından gelen kadınların yapmış ol-
dukları ürünler kermes alanında sergilendi.  Etkinlik,
Suriyeli kadınların müzik dinletisi ile son buldu.

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için bütün hazırlıklarını
tamamladı. 850 personelin görev yapacağı 4 günlük bayramda vatandaşlar için 36 kurban kesim
noktası oluşturuldu. Ayrıca ihtiyaç sahibi 400 kişinin evi ve camiler temizlenip bayrama hazırlandı

Kadınlar UNİCEF işbirliğinde bir araya geldi



KURBAN Bayramı’nda en çok
hastaneye başvurma nedenleri
arasında kesikler, kırıklar ve

uzuv kopmaları olabiliyor. Bir anlık dal-
gınlık ve dikkatsizlikten kaynaklı kurban
kesim kazalarına hızlı müdahale edileme-
diği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.

Böyle durumlarda ilk yardımın hayat
kurtardığını ve doğru müdahalenin

çok önemli olduğuna dikkat çeken
İstanbul Gelişim Üniversite-

si’nden İlk ve Acil Yardım
Programı Öğr. Gör. Nur-

can Esin, kurban kesim
kazalarında ilk müda-

hale olarak neler
yapılması gerekti-

ğini, kanama-
lar ve riskli

uzuv ha-
sarla-

rına

acil müdahalede uygulanacak yöntemleri
paylaştı.

Bezi kaldırmayın

Basit bir kesi oluştuğunda temiz bir bez
parçası ile baskı uygulamanın önemli ol-
duğunu belirten Esin, “Bu baskıyla 1-2
dakika geçmesine rağmen kanama hala
devam ediyorsa mutlaka bir kliniğe ya da
hastaneye başvurmak lazım. Bu toplarda-
mar kanaması ya da atar damar kanaması
demektir” dedi. Hızlı ya da fışkırır tarzda
kanamaların müdahale edilmediği tak-
dirde ciddi sonuçlar oluşturabileceğini
söyleyen Esin, “Böyle durumlarda buldu-
ğumuz temiz bir bezle kanamanın üzerine
sıkı şekilde baskı yapıyoruz. Kanama hala
devam ediyor ve bez de oldukça kanlıysa
bu bezi kaldırmamalıyız. Çünkü vücudu-
muz kesik olan yerleri onarmak üzere ha-
rekete geçiyor. Bu nedenle üzerine yeni bir
bez parçası ekleyip baskı uygulayacağız.
Yine durmadıysa üzerini sarmamız gereki-
yor ki bölgede basınç oluşturalım. Ardın-
dan kolu aşağıya sarkıtmadan kalbin üst
seviyesine baskı uygulayarak kaldırmamız

gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Batan cismi çıkarmayın

Kurban kesimi esnasında kişiye
bir cismin de batmış olabile-

ceğini dile getiren Esin, bu
durumda yapılacak mü-

dahaleyi şu sözlerle
anlattı: “Saplanan

malzemeyi asla
çekip çıkarmı-

yoruz. Cis-

min etrafını sarıp hareket etmesini engelle-
yerek sargılayıp hızlıca hastaneye götürü-
yoruz. Hastane öncesi acil müdahaleler
hayatta kalma açısından çok önemli. İlk
yapılacak doğru ve zamanında müdahale
sakat kalmayı engelliyor." Uzuv kopması
durumunda hem atar hem de toplarda-
marlardan kanın hızlıca boşalacağını vur-

gulayan Nurcan Esin, “Uzuv kopması
elde ise en üst bölgedeki omuz ve dirsek
arasındaki pazu kemiğinin olduğu yere 8-
10 cm genişliğinde bir malzemeyle bağla-
mak yani turnike yapmak lazım En az 6-8
saat içerisinde uzuv dikilebildiği için en az
2 saat içerisinde hastayı hastaneye yetiştir-
mek gerekir” dedi. DHA

B eykoz'un Akbaba Mahallesi yakla-
şık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor.
Neredeyse mahallenin tamamında

yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve
meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe içindeki
bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar
geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık
ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış du-
rumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaç-
ların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek
ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise
ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede ya-
şayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, laha-
nalara da tırtılların dadandığını
belirtiyor.  Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç

ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin
verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçla-
yarak durumla baş etmeye çalıştıklarını 
anlattı.

Tam bir felaket

Yüksel Kılıç, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne du-
rumu bildirdiğini ve kendisine insan sağlı-
ğına zararlı olmayan ilaçları önerdiklerini
belirterek, "O ilaçlardan biz aldık, kullan-
maya başladık. Bin lira ile bin 500 lira arası
fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İBB
yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracı
bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz

ettim ilacın tesir edip etmediği konusunda.
Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ila-
cımı kendim yapayım diye yola çıktım" diye
konuştu.  Mahallede yaşayan Hüseyin Öz-
türk ise, "Ağaçlara kurt sardı, kiraz ağacı,
erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var yani
şu anda. Bir ay falan oldu, felaket oldu
yani, o zamana kadar olsa da gözükmü-
yordu, şu anda felaket gözüküyor. Evlere
girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaç-
larında, her şeyde var, lahana da falan"
dedi. 

Fırçayla temizliyor

Bahçesinde ve evinin duvarlarında tırtıl

saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarlar hep
bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamı-
yorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramı-
yoruz. Hortumla su tutuyorum, araba
fırçalarıyla yere döküyorum, elimden gel-
diği kadar bir şeyler yapıyorum. Elbise yıkı-
yorum, asıyorum balkona, topluyorum hep
kurt, sirkeliyorum, bazen yeniden makineye
atıyorum" dedi.

Birçok yerde görülüyor

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Ka-
pıkıran, "İklim değişikliğinin etkisiyle dün-
yada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı
türlerinin farklı bölgelerdeki uygun ekolojik
şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç
ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle fındık za-
rarlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin
Türkiye'ye gelişi. İstanbul'da ve Türkiye'nin
birçok yerinde görülmeye başlanan bu tırtıl
sorunu aslında kısmen iklim değişikliğinin
etkisiyle, uygun hava koşullarının dar bir
zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir
popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz"
dedi. DHA

Halit Çelikbudak
damgaweb@gmail.com
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Çağımızın toplumsal
hareketi ‘çevrecilik‘tir

Hüseyin Remzi 
Gökbulak

CHP BüyükçekmeCe İlçe Başkanı 

Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık
bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar 

mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık
ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere

dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi 
imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor

Y aşadığımız 21. Yüzyıl’ın tarihi yazılırken en
önemli ‘toplumsal hareket’ olarak ‘çevrecilik‘ ya-
zılacak sanırım… Çünkü çevreyi, doğayı tahribat

alarm verici boyutlarda… 
Bu tahribat kriz olmaktan çıkıp yaşamı tehdit eder

hale geldi… Önceleri sadece Amerikan filmlerinde gö-
rülen felaket senaryoları nerdeyse gerçek olmak
üzere… Çevre kirliliği veya iklim değişimi yıllarca
küçük bir aydın grubunun veya marjinal bir grubun uğ-
raştığı bir sorun gibi algılandı… Ama artık değil…

* * * *
Çevreye, ekolojik sisteme müdahalenin ‘tarımda dev-

rim‘ ile başladığı biliniyor… Bu müdahale ‘sanayi dev-
rimi‘ ile büyük boyutlara ulaştı… Çevrenin sınırsız
olmadığı ancak 20. Yüzyıl‘ın ikinci yarısından itibaren
anlaşılabildi… Türkçe ‘Yeşil Barış‘ dediğimiz ‘Green-
peace‘ konu ile farkındalık yaratmak üzere 1971’de ku-
ruldu.  1972’de  Stockholm‘de düzenlenen ‘BM İnsan
ve Çevre Konferansı‘ çevre konusunda bir ilk adım
oldu…

* * * *
Yaşanılan çevre sorunun kaynağını araştırmak için

derin analizlere gerek yok… Kaynaklar gayet açık…
İnsan’ın kendisi, iktisadi sistem ve üretim ilişkileri…
Örneğin, Marmara Denizi’ndeki deniz salyası sorununa
bakalım…  Marmara’nın etrafındaki belediyeler atık
suları kaba bir  önarıtmadan sonra yıllardır denize veri-
yorlar… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfalarında
arıtma tesislerinin durumuyla ilgili detaylı bilgi mev-
cut… Pek içaçıcı değil… Merak edenler bakabilir…

* * * *
Fabrikalar, sanayi tesislerinin durumu da belediyeler-

den farklı değil… Çevreyi kirletmeyen, doğa ile uyumlu
üretim için çaba göstermek yerine ‘ne kadar fazla kar
edebilirim‘ sorusu çevreyi arka plana itmekte… Türki-
ye’de sağduyusuna önem verdiğim, çevresi geniş dost-
larla görüşüp düşüncelerini dinlerim… Bu konuyu
sorduğumda şöyle cevaplar alıyorum… ‘Arıtma tesisi
olan sanayiciler, bu tesislerin enerji giderlerinin maliyet-
lerini artırmasından çekiniyor, çalıştırmıyor. Yani daha
az kara razı değiller‘ diyorlar…

* * * *
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, ekonomi gazetesi

Dünya‘daki köşesinde ‘ekolojik toplum‘ başlıklı yazı-
sında şöyle diyor… ‘Üniversitelerin iktisat/iktisada
yakın bölümlerine giren öğrencilere iktisada giriş der-
sini almaya başladıklarının beşinci/altıncı haftasında,
hoca piyasaları anlatmaya başlar; hedef açıklanır, mali-
yet minimizasyonu, kar maksimizasyonu. Bunu yapar-
ken doğa kirlenmiş, sosyal değerler aşınmış gibi
konular anlatılmaz, anlatılsa da veri olarak alınır…‘

* * * *
Örnekleri çoğaltmak mümkün… Ama karamsar ol-

mayalım…Türk edebiyatının ‘İnce Memed’i‘ Yaşar
Kemal, ‘Ben hiçbir zaman karamsar olmadım. Beni
okuyanlar da karamsar olmasın‘ diyordu hep… 28
Şubat 2015’de vefat eden Yaşar Kemal ile Cumhuriyet
gazetesinde sohbet etmiştim… İkibinli yılların başların-
daydı… Değerli meslektaşım Yalçın Bayer ile beraber
gazeteye gitmiştik… Büyük usta da oradaydı… Soh-
bette bir kez bile karamsar düşünceler dile getirmedi…
Hep umut dolu konuşmuştu…

* * * *
Türkiye de genç bir nüfusa sahip… İklim değişimi ve

çevre kirliliği üzerine eğilenlerin sayısının arttığına ina-
nıyorum… Kar hırsıyla zehirli kimyasal atıklarını, ne-
hirlere, derelere, çaylara boca etmeye devam eden
sanayiciler olsa bile karamsar olmayalım… Belediyeler
atık suları Marmara‘ya boca etmeye devam etse bile
karamsar olmayalım… Çünkü ihracatının yüzde 40-
50’sini AB’ye yapan bir Türkiye eninde sonunda bun-
lara son vermek zorunda…  Çünkü Avrupa artık çevre
ve iklim konusunda yön değiştiriyor… Türkiye eğer Av-
rupa ile beraber yürümek istiyorsa ekolojik bir topluma
doğru yol almak zorunda… Bu yolun alternatifi yok…

hcelikbudak@gmail.com
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En başarılı 25 Türk
ABD’de eğitim almak isteyenlere rehberlik eden
www.studyinamerica.com sitesi tarafından 2021
yılının en başarılı 25 Türk mezunu açıklandı

ABD’DE üniversite eğitimi almak isteyen Türk
gençlerine rehber olan
www.studyinamerica.com, ABD üniversiteleri-

nin  2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk mezunu
açıkladı. Stanford, Princeton, Yale, Brown, Chicago Üni-
versitesi, Maryland Üniversitesi gibi saygın kurumlardan
mezun olan gençler, çok yönlü çalışmaları ve güçlü karak-
terleri ile başarılı bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil
etti. Site tarafından “en başarılı 2021 mezunları” seçilirken
yalnızca akademik başarılar değil, üstün liderlik özellikleri
de değerlendirildi. Başarı listesine seçilen öğrenciler, sınıfla-
rının ilk sıralamalarında yer alıyor ve minimum 3,7 not or-
talamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum
Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Bu öğrenciler,
gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, çevre-
lerine ilham veriyor ve edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşla-
rından ileride bir olgunluk sergiliyor. DHA

Darülaceze’ye 
bayram ziyareti

ARAS Kargo, çevre, toplum gibi çeşitli alanlarda
yürüttüğünü belirttiği gönüllülük çalışmaları kap-
samında Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

gerçekleştirdi. Ziyarete Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ay-
yarkın ve Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen’in yanı sıra

şirketin genel
müdür yardım-
cıları ve çeşitli bi-
rimlerinden
yöneticilerin katıldığı

belirtildi. Da-
rülaceze Baş-

kanı Hamza
Cebeci’nin ev

sahipliğinde
gerçekleşen
buluşmada Da-
rülaceze sakinle-
riyle sohbet eden
Aras Kargo yönetici-
leri, birlikte açık havada
kurulan dev ekranda Türk
filmi izlediler, konser dinledi-
ler ve bayram yemeğine
katıldılar. DHA
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Kimi zaman ağır yaralanmalar ve uzuv kayıplarıyla sonuçlanabilen Kurban Bayramı için Öğr. Gör. Nurcan Esin uyarılarda bulundu.
Kurban kesim kazalarında hayati önem taşıyan ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi veren Esin, “Hastane öncesi acil müda-
haleler hayatta kalma açısından çok önemli. İlk yapılacak doğru ve zamanında müdahale sakat kalmayı engelliyor” dedi

Müdahale 
zamanında yapılmalı
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türkiyE İstatistik Kurumu (TÜİK), Tem-
muz ayı Tüketici Güven Endeksi’ni bugün
açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesap-
lanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven
endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde
2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks,
Temmuz ayında 79,5 oldu.

Beklentinin altında kaldı 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi
durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken,
Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8
oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik
durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken,
Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2
oldu.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dö-
nemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma
düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz
ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97,0 oldu.

PandEmi dönemiyle birlikte alternatif tatil
arayışlarına giren tatilcilerin artan karavan
ilgisi karşısında aralıksız çalıştıklarını belir-

ten Pendik'teki karavan firması ortağı Tarık Irmak,
artan karavan talebindeki son durumu anlattı. Tüm
dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19
pandemisi nedeniyle tatilciler kalabalık tatil planların-
dan uzak durmayı tercih ediyor. Kalabalık tatil belde-
lerinden kaçan tatilciler çözümü karavan tatilinde
buldu. Karavan sayesinde kalabalıktan izole olarak
ulaşım ve konaklama imkanını bir arada elde eden ta-
tilciler, istedikleri konumda ve zaman diliminde tatil
yapabiliyorlar. Tatilcilerin karavana olan ilgisindeki
artış karavan üreticilerinin de yüzünü güldürdü. 

H azine ve Maliye Bakanlığı'nca
hazırlanan yasa çalışmasında
kripto varlık çeşitleri tanım-

landı, ihraç ve dağıtılması, alım satım
yapanların uyması gereken ilkeler, varlık
saklama hizmetinin hangi şartlarda
kimler tarafından yapılacağı belirlendi.
Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piya-
sası Kurumu özetiminde faaliyette bu-
lunması, asgari sermaye şartının
getirilmesi planlanıyor.
Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum
için süre verilecek. Aracı kurum sahiple-
rinde belirli kriterler aranacak, güvenlik
soruşturmaları, teminat gösterilmesi
gibi koruyucu adımlar devreye girecek.
Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma
Kurulu'na verilirken, BDDK finansal tü-
keticinin korunması, piyasa bütünlüğü
ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik
gözetim mekanizmasını oluşturacak. 

Daha sıkı düzenleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyo-
nu'nda kripto para düzenlemesine yöne-
lik milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Japonya başta olmak üzere bir ülkede
kripto paranın tamamen serbest oldu-
ğunu belirterek, "Yasaklayanlar genelde
demokrasi problemi olan ülkeler. Batı
Avrupa, Amerika'da serbest mekaniz-
malar var.  Biz biraz daha sıkı bir dü-
zenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo
rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş
yukarı Batı Avrupa veya Amerika ben-
zeri düzenleme yapma arayışı içerisin-
deyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili
esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi.
Gül, çalışmanın hazır olduğunu ve yeni
yasama yılında Meclis'e geleceğini söy-
ledi. 

Lisanslılar hizmet verecek

Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piya-

sası Kurumu'ndan lisans alması, teknik
yeterlilik aranması da düzenlemeler ara-
sında bulunuyor. Vergilendirmenin, gelir
vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla
mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği
ağırlık kazanıyor. Amerika kripto para
sahiplerinden vergi alıyor. Amerika'da10
bin doların üzerindeki kripto para trans-
ferlerinin ABD Vergi Dairesi'ne bildiril-

mesi öngörülürken, Almanya başta
olmak üzere Batı Avrupa'da 600 Euro
üzerindeki değerler altından vergi alın-
maması gibi uygulamalar bulunuyor. 

Kullanmak yasak

Merkez Bankası'nın kripto paraların
ödemelerde kullanımını yasaklayan yö-

netmeliği Nisan ayında yaşama geç-
mişti. Merkez Bankası, kripto paranın
herhangi bir düzenleme, denetime tabi
olmaması, piyasa değerinin aşırı oynak-
lık göstermesi, yasadışı faaliyetlerde kul-
lanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez
nitelikte olması nedeniyle ödemelerde
kullanımının büyük risk olduğuna dik-
kat çekmişti. 

Altında performans artabilir
Ekonomist Atilla Yeşi-
lada YouTube kanalında
katıldığı programda atın

fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Yeşilada daha önce altın fi-
yatı konusunda kısa vadede bir
hareketlilik beklemediğini ifade
ederken bu konudaki tutumunu
değiştirdi. Yeşilada altın fiyatının
kısa zamanda yükseleceğini açık-
ladı.eşilada bir hafta önce yine Ar-
tunç Kocabalkan’ın kanalında
altın fiyatlarının sonbahar ayla-
rında harekete geçeceğini “Altın fi-
yatlarında aşağı veya yukarı
büyük hareketin sonbahar ayla-
rında bekliyorum. Çünkü o
zaman ABD’de enflasyon manz-
arası belli olacak” açıklamasında
bulunmuştu.Yeşilada bu fikrini,
son açıklamalar ve veriler ışığında
değiştirdi. Altın fiyatlarının daha
kısa süre içerişinde yükselişe geçe-
ceğini bunun en temel nedeni ola-
rak da kripto paralara olan talebin
azalması olarak gösteren Yeşilada
kripto paralara gelen regülasyon-

ların altın fiyatlarını yukarıya
doğru iteceğini açıkladı.

Kripto para rakipti

Yeşilada altın fiyatı konusundaki
görüşlerini şu sözlerle anlattı:
“Kripto paralara regülatörler yani
bizdeki BDDK ya da SPK’ya te-
kabül eden denetim kurumları
fena halde taktılar. Siz böyle kafa-
nıza göre para işi yapamazsınız.
Gelip bir şekilde kayıt olacaksınız.
Şeffaf olacaksınız ve bizim kural-
larımıza uyacaksınız. Tabi kripto
paranın cazibelerinden bir tane-
sini ortadan kaldırıyor. Kripto
para, altına en büyük rakipti. Altın
fiyatlarının yavaş seyretmesi ya da
hakettiği değere gelememesi ne-
deni kripto paraydı. Bitcoin 60 bin
dolara çıkarken millet altına değil
onun peşine takıldı. Şimdi ben
altın fiyatlarında birkaç aylık dö-
nemde iyi bir performans bekliyo-
rum. Belki ons altın bazında 1900
dolar görebiliriz daha yukarısını
söylemek istemiyorum”

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada altın fiyatı konusunda son günlerde verilerin değiştiğini bu sebeple altın hakkında kısa süreli
beklentilerini revize ettiğini açıkladı.  Bitcoinin altın fiyatlarını etkilediğini söyleyen Yeşilada “Bitcoin 60 bin dolara çıkarken
millet altına değil onun peşine takıldı. Şimdi ben altın fiyatlarında birkaç aylık dönemde iyi bir performans bekliyorum” dedi. 

KRIPTO PARADA 
TARIH NETLESTI
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi,
kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e
sunulacağını açıkladı. Gül, Batı Avrupa, Amerikabenzeri bir düzenleme olacağını belirterek, "Biz serbest
kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi. 

Ekonomist Atilla Yeşilada YouTube kanalında katıldığı programda atın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Tüketicinin 
güveni azaldı

Karavana
talep patladı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında
bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında
azaldı; Haziran ayında 81,7 olan en-
deks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

Bu yıl Kurban Bayramı 20
Temmuz Salı günü başlıyor ve
23 Temmuz Cuma günü sona

eriyor. Böylece 2021 Kurban Bayra-
mı’nda 4 buçuk gün resmi tatil bulunu-
yor. Hafta sonları ile birleşen Kurban
Bayramı tatili, kamu kurum ve kuruluşla-
rında çalışan milyonlarca kişi için 9 güne
uzadı. Ancak idari tatiller bir yana özel
sektörde çalışan pek çok kişi bayramda

da çalışmak durumunda. Konuyla ilgili
açıklamada bulunan uzmanlar, işçinin
bayramda çalışma zorunda olup olma-
dığı konusunda, iş sözleşmesinde veya
toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunup
bulunmadığına bakılması gerektiğine
dikkat çekiyor.Eğer, çalışanın iş sözleş-
mesinde ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde işyerinde çalışılacağına dair
bir hüküm varsa, işverenin istemi üzerine

işçinin bayramda çalış ması gerekiyor. İş-
çinin iş sözleşmesinde veya toplu iş söz-
leşmesinde bayramda çalışma
konusunda detaylar var ve işçi haliha-
zırda bu sözleşmeye imza atmışsa işve-
ren istediği halde bayramda işe gelmeyen
işçiyi işten çıkartabilir.Ancak iş sözleş-
mesi veya toplu iş sözleşmesinde bay-
ramda çalışılacağına dair bir hüküm
yoksa bayramda çalışılması için, mutlaka
işçinin rızası gerekiyor. İşçi istemezse
bayramda çalışmaz. İşveren de bu ne-
denle işçiyi işten çıkartamaz.

Çalışmak zorunda değilsiniz
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CuMHurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bay-
ramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında şunları
kaydetti: "Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış,
normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama
biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Aşılamada, dünya orta-
lamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konu-
sunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Tüm
vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifade-
sine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet
ediyorum.Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında
sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali
ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir."
Trafik kurallarına uyulması yönünde de çağrıda bulunan
Erdoğan, mesajını şöyle sonlandırdı: "Her bayramda ol-
duğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücüleri-
mize, trafik kurallarına harfiyen
uymaları, yola yorgun çıkmama-
ları, varacakları yere yaklaştıkça
dikkatlerini artırmaları çağrısında
bulunarak bitirmek istiyorum.
Bayram sevincimizin, maddi ka-
yıplarla, yaralanmalarla, vefat-
larla yürek yangınına
dönüşmemesi için hep birlikte
daha sorumlu davranmamız ge-
rekiyor. Bu duygularla, bir kez
daha Kurban Bayramının hepi-
mizin kurtuluşuna, gönlümüzden
geçenlerin gerçekleşmesine vesile
olmasını diliyorum. Bayramınız
mübarek olsun. Kalın sağlıcakla"

GeleCek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti-
sinin Trabzon Akçaabat 1. Olağan İlçe Konresi’nde açık-
lamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin, ‘Siyasi ahlak yasası çıkması lazım' çağrısını
anımsatan Davutoğlu şunları söyledi:Biz diyoruz ki ‘siyasi
ahlak yasasını çıkaracağız.' İşte hepimiz beyaz gömlekler
giyiyoruz her yerde temiz siyaset dönemini başlatacağız.
Üç hafta önce sayın Bahçeli, ‘Siyasi ahlak yasası çıkmaz
lazım' dedi. Nihayet beş yıl sonra buna ‘günaydın’ denir.
Sayın Erdoğan'dan şu ana kadar hiçbir cevap yok.Sayın
Bahçeli'ye buradan sesleniyorum, madem sözünün eriy-
sen siyasi ahlak yasasını çıkarmak için Erdoğan'la keyif
çayı içtiğin bir vakitte ona söyle. De ki nasıl infaz yasa-
sında söylediysen arkadaşlarını çıkarmak için dışarıya, ‘si-
yasi ahlak yasası çıkmazsa ben koalisyonu bozuyorum' de. 

Ayrılığımızın sırrı burda 

Hemen Erdoğan gereğini yapar başka alternatifi yok. Ama
bunu demezsen riyakarlık yapıyorsun demektir. Eğer baş-
bakanlığım engellenmeseydi siyasi ahlak yasasını gönder-
miştik, TBMM'ye çıkaracaktık.Siyasi ahlak yasasında şu
olacaktı; siyasete girenler mal varlıklarını beyan edecekler
milletvekilleri, ayrıldıklarında da beyan edecekler. İzah
edemeyecekleri tek bir kuruş varsa da hesap verecek. O
zaman milletvekili olanlar bilir hepsini toplamıştım AK
Parti Genel Merkezi'ne şimdi AK Partili kardeşlerime ses-
leniyorum, niye ayrıldığımızın sırrı buradadır.”

CHP Grup Başkanvekili Özel,  Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kibir, büyüklenme, bö-
bürlenme milletle arasına aşılmaz duvarlar örme,
bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde
milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek,
milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz ko-
nusu değildir" sözlerini anımsatarak, "Erdoğan, va-
tandaşın AKP'yi kibirle suçladığını, 'Yanlarına
yanaşılmıyor, bize tepeden bakıyorlar' sözlerini gö-
rüyor ve bunu teşkilatlarına söylüyor. Ama bunu Er-
zurum'da söylerken, şu saraydaki etrafındaki
kibirliler ordusunu, kendi ailesinin, damadının kib-
rini görmüyor mu?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan sıkışacak 

Gündemi değerlendiren Özel toplantıda asın men-
suplarının sorularını da yanıtladı.  Özel, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un"Se-

çime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız
kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda
azaltmış oluyor"sözleri anımsatılarak, erken seçime
ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, erken
seçim kararını siyasetçilerin değil, milletin verdiğini
dile getirdi.Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifa-
kı'nın oy oranının, gelecek seçimi kaybettiğini ortaya
koyduğunu savunan Özel:"Erken seçim, Recep Tay-
yip Erdoğan'ın iktidarını bitirir. Muhalefet partisi li-
deri olarak görev yapar mı onu bilmiyoruz, kendi
kararı olacak. Bu anketlerle, sokaktaki bu tepkiyle,
bu geriye gidişle, Erzurum'da kendi teşkilatına 'Kibir
yapmayın' uyarılarını okuduğunuzda, kazanamaya-
cakları bir seçimi erken yapmayacaklarını, seçimi
gününde veya gününe çok yakın bir zamanda yap-
mak için direneceklerini düşünüyorum. Bu kadar
erken seçim gündeminin olduğu bir yerde de Erdo-
ğan ikili bir basınç arasında sıkışmış olacak" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı do-
layısıyla yayınladığı videolu mesajında “Tüm
vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki her-
kesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetin-
den yararlanmaya davet ediyorum” dedi.
Erdoğan mesajında bayram tatili dolayısıyla
yollara düşecek vatandaşlara da trafik kuralla-
rına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Erken seçim Erdoğan’ı bitirir
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantı-
sında, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Erken seçim, Recep
Tayyip Erdoğan’ın siyasi ömrünü, daha doğrusu iktidarını bitirir" dedi

MUHALEFET DEGIL 
FETO’YE HIZMET!

Aşı ve trafik
mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ekonomi ve terörle mücade-
leye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanuna ilişkin muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Turan, "Gözaltı
süresinin uzatılmasından niye rahatsızsın, FETÖ'cü memurların atılmasından sen niye rahatsızsın Allah aş-
kına? Bunun adı muhalefet değil, bunun adı FETÖ'ye hizmet diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı

A K Parti'li Turan, muhalefetin di-
renmesine rağmen TBMM'de
kabul edilen 'Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi'ne ilişkin DHA'ya değerlendir-
mede bulundu. Turan, örgütlü suçlarda
gözaltı süresinin uzatılmasına ve kamu-
dan ihraçlara ilişkin OHAL yetkisini 1
yıl daha uzatan 26 maddelik torba ka-
nunun çok farklı kesimlerin uzun süre-
dir beklediği ve özellikle pandemi
sürecinde esnafın ve işverenin yükünü
azaltmak, ekonomiyi canlandırmak
amacıyla önemli düzenlemeler içerdi-
ğini söyledi. Turan, en önemlisi FETÖ
ile mücadele anlamında iki konuda
OHAL yetkisinin uzatıldığını hatırlata-
rak, muhalefetin aksine düzenlemenin
toplumun merakla beklediği bir kanun
olduğunu söyledi.

Bu yasayı bekliyorlardı

Turan, 26 maddeden oluşan torba yasa
görüşmeleri sürecinde muhalefetin sa-
dece birkaç maddeyi öne çıkarmasın-
dan kaynaklı, OHAL ithamından
kaynaklı bir gündem oluştuğuna vurgu
yaparak, "Oysa bu kanun çok farklı sos-
yal kesimlerin ilgilendiği, çok farklı sos-
yal kesimlerin beklediği farklı konular
içeriyordu. Örneğin, köy korucularımı-
zın maaşlarının revize edilmesi, tütün
üreticilerimizin cezalarının ertelenmesi,
çek yasasından kaynaklanan bazı so-
runların giderilmesi gibi birçok konuyu
revize eden, düzenleyen bir kanun tek-
lifi. Hatta depremde evleri zarar gören
vatandaşlarımıza destek içeren bir
kanun teklifiydi. Ancak muhalefet tara-
fından dön-dolaş-gel üç konu varmış
gibi değerlendirildi" dedi.

OHAL'i kaldırmış insanlarız 

Turan, hak etmedikleri bir ithamla kar-
şılaştıklarını kaydederek, "Bu kanun
güya OHAL'i getiriyordu. Oysa, AK
Parti kurulduğu günden bugüne kadar
hep OHAL tarzı olağanüstü dönemlere
şerh olmuş, hep karşısında durmuş bir
parti. Bizi kıymetli kılan demokrasinin 

yanında olmak, bu ülkenin özgürlü-
ğüne, refahına iş yapmak. Biz 2002 yı-
lında iktidar olduğumuzda, ilk iş
Güneydoğu Bölgemizde OHAL'i kal-
dırmış insanlarız. Biz, FETÖ’den başka
hiçbir zaman olağanüstü hali gündeme
getirmemiş insanlarız. Hatta FE-
TÖ’nün hain darbe girişiminden sonra
Meclisimizin ilan ettiği OHAL'in ilk im-
kanda 2018'de kaldırılmasını sağlamış
nsanlarız. Ama önümüzde bir gerçek,
bir problem var; bu problemleri değer-
lendirerek adımlar attık. OHAL'i süresi
kadar kabul edip, süresinde kaldırma
imkanı bulduk" diye konuştu.

FETÖ mü talimat veriyor? 

Muhalefet partilerinin torba kanunda
yer alan ve özellikle FETÖ ile mücadele
kapsamında getirilen iki düzenlemeye
karşı çıktıklarının altını çizen Turan, "Bu
işin iki ihtimali var. Bir; klasik iyi niyetli
yaklaşımımız; o da sürekli iktidarın yap-
tığı her şeye karşı çıkan bir anlayış. Ne
yaparsak yapalım ne dersek diyelim hep
karşı çıkan, hep bizi eleştiren bir anlayış.
Buna saygı duyuyoruz. Ama bu başarılı
bir muhalefet değil. Kötü olan hiçbir
kanuna olağanüstü direnç gösterme-
yen, hiçbir kanununda sabaha kadar 

Meclisin çalışmasını engellemeyen 2-3
parti maalesef, FETÖ ile mücadelede
çok önemli kriter olan, önemli imkan
sağlayan 2 madde ile ilgili sabaha kadar
bizi uğraştırdılar. Acaba diyorum; klasik
muhalefet ötesinde FETÖ mü talimat
veriyor, FETÖ mü 'direnin' diyor?
Yoksa akıl karı değil. Gözaltı süresinin
uzatılmasından niye rahatsızsın, aynı
şekilde FETÖ’cü memurların atılma-
sından sen niye rahatsızsın Allah aş-
kına?Bunun adı muhalefet değil, bunun
adı FETÖ’ye hizmet diye düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

FETÖ’YE Mİ TESLİM EDECEĞİZ? 
Muhalefetin, FETÖ’ye yönelik
mücadelede atılan her adıma
karşı çıktığını savunan Turan,
"Biz eski yıllarda MİT yasası çı-
kardık; muhalefet karşı çıktı.
Güvenlik kanunu çıkardık;
muhalefet karşı çıktı. Biz bu
adamın bankasını kapattık,
karşı çıktılar gazetelerini ka-
pattık karşı çıktılar, dershane-
lerini kapattık karşı çıktılar.
'Gazeteyi kapatma, bankayı
kapatma, dershanesini ka-

patma' peki biz nasıl FETÖ
ile mücadele edece-
ğiz? Her adımı-
mızda karşı çıktılar.
‘Olağanüstü hal
olmasın, süre

uzatması olma-
sın.’ Şunu sor-
mak isterim;

asla olmaz ama CHP’nin
iktidar olduğu bir
Türkiye’de FETÖ ile mücadele
olmayacak mı? FETÖ ile ilgili
tedbirler alınmayacak mı? Biz
FETÖ'ye mi teslim edeceğiz
Türkiye’yi? O yüzden herkes
kendi kurumlarımız başta
olmak üzere kendimiz başta
olmak üzere, kendi yapıların-
daki FETÖ'cülerle mücadelede
çok yoğun mesai harcamak
durumunda, çok hızlı iş yap-
mak durumunda. Biz de Tür-
kiye’nin çok olağan bir
döneme girmesini isteriz. De-
mokrasimizi daha da büyüt-
mek, ekonomimizi daha da
büyütmek isteriz. Ama Türkiy
'Gezi' gibi, 'FETÖ' gibi çok
farklı Uluslar arası operasyon-
ların göbeğinden geçti" dedi.

Keyif çayı 
içerken söyle

Hudut namustur!
MeMleket Partisi lideri Muharrem
İnce, Suriyeli göçmenlerin ardından
Afganistan'da Taliban zulmünden
kaçan göçmenlerin de kaçak yollarla
akın akın Türkiye'ye gelmesine sosyal
medya hesabından tepkisini dile ge-
tirdi.“Mülteciler kontrolsüz şekilde
akın akın sınırlarımızdan geçiyor”
ifadelerini kullanan İnce, “Kocaeli’de
bir baba kızının acısıyla feryat ediyor;
yurdun dört bir yanından mültecile-
rin saldırı haberleri geliyor. İktidar
suspus! Hudut namustur! Devleti
yönetenler namusuna sahip çıkmak
zorundadır” açıklamasında bulundu.
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K urban Bayramı'nda et çektirme
yoğunluğu bakkalları da harekete
geçirdi. Bazı bakkallar  'kıyma çe-

kilir' afişleri asmaya başladı. Bu durum
kasaplar ve bakkalları karşı karşıya getirdi.
Gaziosmanpaşa'da kasap dükkanı olan
Şehmuz Kozanoğlu, "Son zamanlarda
Kurban Bayramı dolayısıyla bakkallar
kıyma çekilir afişleri asmaya başladı. Biz
dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz.
Sadece kendi işimizi yapıyoruz. Bu bak-
kalcılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Biz
onlar gibi 365 gün çalışamıyoruz. Kurban
Bayramı geldiğini zaman kurban etlerinin
çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz.
Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla herke-
sin evinde eti var. Biz boş boş dükkanları-
mızda oturmak zorunda kalıyoruz. Buna
rağmen bakkal işletenler bizim ekmeği-
mize göz dikiyor" dedi.

Sağlık söz konusu

Kasap Kozanoğlu, "Bakkal işletmelerine
neden kurban eti çekiyorsunuz dediği-
mizde, 'siz de başka şeyler satın' diyorlar.
Biz kasaplar 2- 3 ayda bir denetleniyoruz.
Sonuçta yaptığımız işte insan sağlığı söz
konusu. Vatandaşların kurban etlerini ka-
sapta çektirmelerini istiyoruz. Vatandaşlar
belki kasaba 50 kuruş fazla para verecek-
ler ama 50 kuruş kendi sağlıklarından

daha önemli değil. Biz kasaplar yıllardır
bu işi yapıyoruz. Ancak bir bakkal et
çekme işlemi nasıl yapılır bilemez. Bakkal-
lar et çekme işlemini kasaplardan daha
ucuza yapıyor. Normalde etin kilosunu 1
buçuk ya da 2 liraya çekiyoruz" diye ko-
nuştu. 

Ticaret serbesttir

Bakkalların kasaplardan daha hijyenik ol-
duğunu belirten Bakkal Aslan Yaşar, "Kur-
ban Bayramı'nda müşterimizi geri
çeviremeyiz. Bizim de kurban etlerini çek-
memiz lazım. Bence bakkallarda, market-
lerde Kurban Bayramı'nda et çekebilir.
Bana sorarsanız marketler ve bakkallar
kasaplardan daha hijyenik. Biz 3 gün çek-
tiğimiz kurban etiyle kasapların ekmeğiyle
oynamıyoruz. Ticaret serbesttir. Bazı ka-
saplar etin kilosu 4 -5 liradan çekiyor.
Ancak biz uygun fiyata et çekiyoruz" ifa-
delerini kullandı. 

Kasap tezgahı bile yok

Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vur-
gulayan Kasap Oğuz Yalçınkaya ise "Kur-
ban Bayramı'nda son yapacağımız iş
kıyma çekmek, bakkallar da bunun far-
kında. Herkes birer tane kıyma makinesi
almış kıyma çekiyor. Sokağın ortasında
kıyma çekende var, boş bir dükkân da

kıyma çekende. Biz de kasaplar olarak
bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz.
Bakkallar da kıyma çekenler hijyen kural-
larına uymuyor. Bizim kıyma çekme maki-
nemizin özel soğutma sistemi var. Bu
soğutma sistemi eti koruyor. Bakkalda
kasap tezgâhı bile yok. Zaten kıyma
çekme makinesini bakkallar senede bir
kere kullanılıyor. Bayram bittikten sonra
makine bir kömürlüğe koyuluyor. O maki-
nelerin çoğu kurt döküyor" dedi. Vatan-
daşların sadece mahalle kasaplarına
gitmesi gerektiğini söyleyen Kasap Yalçın-
kaya, "Bizler yılın 365 günü bu işi yapıyo-
ruz ve bu makineyi kullanıyoruz.
Dolayısıyla bir hijyen problemimiz olmu-
yor. Vatandaş bizden etini çektirirse sadece
birkaç lira fazla öderler. Birkaç lira için
sağlığımızı riske atmaya değmez" ifadele-
rini kullandı. DHA

Kurban Bayramı arifesinde
bakkal ile kasaplar arasında et

çekme tartışması çıktı. 
İstanbul'da birçok bakkal,

dükkanlarına 'Kıyma çekilir'
pankartı astı. Bu duruma
kasapların tepkisini çekti. 

Kasaplar, Kurban Bayramı'nda et
çeken bakkalların ekmekleriyle

oynadığı söyledi. Kasaplar,
bakkalların et çekme işlemi için
yeterince hijyenik olmadığını da

iddia etti. Bakkallar ise "Kasaplar
da yumurta ve içecek satıyor. Bu

bizim için sorun olmuyor. Niye
bizim et çekmemiz sorun oluyor"

diyerek kendilerini savundu

ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI
ET CEKME
TARTISMASI

Kurban Bayramı'nda et çekecek bir bakkal
sahibi, "Bakkallar da Kurban Bayram'ında
et çekebilir. Çünkü bizim kasap reyonumuz
da var, et ürünleri satabiliyoruz. Kasaplar
yanlış düşünüyor. Bu durumundan vatan-
daşlar da memnun. Kasaplarda yumurta
ve içecek yatıyor. Bu bizim için sorun ol-
muyor. Niye bizim Kurban Bayramı'nda et
çekmemiz sorun oluyor. Müşteri için kasap
ya da bakkal hiç sorun değil. Kasaplar da
kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar beklemek is-
temiyor. Geçen sene 1 buçuk liraya et çe-
kerken bu sene etin kilosunu 2 liradan
çekeceğiz" diye konuştu. Herkesin kendi
işini yapması gerektiğini belirten Fadime
Karabulut "Vatandaşlar gitsin kasaplardan
etlerini çektirsin. Bakkal bakkallığını, ka-
sapta kasaplığını yapsınö dedi. Şahin Can-
gül ise "Mahallede güvendiğim bir kasap
var, her bayram etimi orada çektiriyorum.
Çünkü başka yerler hijyenik olmuyor" diye
konuştu.

KASAPLAR 
YANLIŞ

DÜŞÜNÜYOR

Buruk bayram!

KurbaN Bay-
ramı arife-
sinde şehit

yakınları sabah erken sa-
atlerden itibaren Edirne-
kapı Şehitliği'ne gelmeye
başladı. Mezar başla-
rında Kur'an-ı Kerim
okundu, kabirlerin ba-
kımı yapıldı, mezar taş-
ları yıkandı. Ağrı
Doğubeyazıt'da şehit
olan oğlu Yaşar Ataç'ı zi-
yarete gelen anne Fatma
Ataç, "Oğlum daha 10
yaşındayken 'anne ben
şehit olacağım' derdi.
Oğlum şehit olduğunda
hem sevindim hem de
üzüldüm. Oğlum görevi-
nin bitmesine bir hafta
kala şehit oldu. Döndü-
ğünde düğünü olacaktı. Sevdiği bir kız vardı 4 sene
nişanlı kaldı. Oğlum şehit düştüğünde nişanlısı Eb-
ru'nun ismini sayıklamış" dedi.

Bizim için bayram yok

Anne Ataş, "Bu sefer şehitliğe arife günü geldik. To-
runumuz bizi getirdi. Oğlumla bugün baş başa kal-
mak istedik. Bayramın ikinci günüde de geleceğiz.
Oğlum şehit olmadan önce bizi aradı helallik istedi.
Çarşamba günü bizi aradı, cuma günü şehit oldu.
Artık bizim için bayram, düğün, eğlence yok. Biz
yas tutmuyoruz. Artık bizim yüreğimiz öldü" ifade-
lerini kullandı.

07.30'da yola çıktım

Şehit Jandarma Er Volkan Duysak'ın annesi Fulya
Duysak ise, "Yarın gelemeyeceğim için bugün gel-
meyi tercih ettim. Oğlum şehit olduktan sonra o
kadar çok hastalıklarım oldu ki. Bugün de oğlumu
görmek için sabah 07.30'da yola çıktım. Aslında
oğlum beni her gün görüyor. Çünkü ben onu her
yerde hissediyorum. Oğlum ben olmadan uyuya-
mazdı. Oğlum babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı.
Ben evladıma hem anne oldum hem de baba
oldum. Hiç aklıma gelmezdi oğlumun şehit ola-
cağı. Derdim ki, oğlum şehit anneleri bu acıya nasıl
dayanıyor" İfadelerini kullandı. DHA

Kurban Bayramı arifesinde, şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ağrı
Doğubeyazıt'da şehit olan oğlu Yaşar Ataç'ı ziyarete gelen anne Fatma Ataç, "Bu sefer şehitliğe
arife günü geldik. Torunumuz bizi getirdi. Oğlumla bugün baş başa kalmak istedik" dedi

19 bin 923 polis 
görev yapacak
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda tedbirleri
kapsamında 19 bin 923 polis görev yapacak.
Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak
vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve
sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri
kadar ekip ya da personel ile sağlanacak

istaNbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapı-
lan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ön-
cesi ve sonrası İstanbullunun huzur ve

güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirilmesi
amacıyla İstanbul genelinde asayiş ve trafik yönünden
tedbir alındı. 569 trafik ekibi, bin 74 trafik personeli
olmak üzere, diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914
ekip, 19 bin 923 personel görevlendirildi. Görevlendiri-
len ekipler, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak
kullanılan 4 şehir içi otobüs terminali, İstanbul'un giriş
ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alış-
veriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 me-
zarlık, 3530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve
plajlarda; kovid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak
üzere kentin asayişini ve güvenliği için görev yapacak.
Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların
yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli
trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da perso-
nel ile sağlanacak. Trafik kazalarını asgari seviyeye in-
dirmek amacıyla İstanbul sınırları içerisinde emniyet
müdürlüğü tarafından trafik tedbirleri arttırıldı. Dene-
timlerin bayram öncesi, sırası ve sonrasında süreceği
belirtildi. Öte yandan, İstanbul İl Emniyet Müdür
Zafer Aktaş, Kurban Bayramı öncesi İstanbul gene-
linde alınan tedbirleri havadan denetledi.

Pazarlamanın
okulu kuruldu

NişaNtaşı Üniversitesi bünyesinde Pa-
zarlama İletişimi Okulu (PİO) kuruldu.
Üniversitenin uluslararası seviyede iletişim

ekosistemin ihtiyaçlarına akademik birikimiyle cevap
veren tezli ve tezsiz yüksek lisans ve sertifika program-
larıyla geleceğe yön veren insanlar yetiştirmeyi hedefle-
diği belirtildi. Reklam ve Marka İletişimi Yüksek Lisans
Programı (Tezsiz), Reklam ve Marka İletişimi Yüksek
Lisans Programı (Tezli) gibi akademik programlarına
başvuruları kabul etmeye başlayan PİO; çok yakın bir

süre içerisinde Büyüme
Odaklı Dijital Kanal
Yönetimi, Hikâye Anla-
tımı ve Metin Yazarlığı,
Ses Pazarlaması, Strate-
jik Kampanya Planla-
ması ve KPI Yönetimi,
Veri Odaklı İçgörü Atöl-
yesi sertifika program-
ları ile yeni doktora ve
yüksek lisans program-
larını da bünyesine ka-
tacağını kaydetti.

ET CEKME
TARTISMASI



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki kurban organi-
zasyonunu Balkanlar’a taşıyor. İmamoğlu, Ma-

kedonya Üsküp’te 50 büyükbaş, Bosna Hersek
Saraybosna’da ise 300 küçükbaş hayvan kurban ke-
simi yaptıracak. Organizasyon kapsamında hem kesi-
lecek hayvanlar Balkanlar’dan temin edilecek. Hem de
kesilen hayvanların etleri Balkanlar’daki 4 bin ihtiyaç
sahibi ailelere dağıtılacak. Organizasyonun Saray-
bosna ayağında kesilecek kurbanların 100 tanesi ise
yoksul ve kimsesizlere yemek hizmeti sağlayan bir aş-
evine bağışlanacak. Balkan coğrafyasında yaşayan
soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza; İBB’nin ve İstanbul-
luların, gönül bağını ve iyi dileklerini iletmek adına
önem arz eden organizasyonun, önümüzdeki yıllarda
Karadağ, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkeleri
de kapsayacak şekilde genişletilerek yapılması hedefle-
niyor.

Gönüllerde buluşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke olarak gönül ba-
ğımızın olduğu Balkan coğrafyasına yönelik bir mek-

tup yayınladı. Mektubunda, Kurban Bayramı’nda
tüm İslâm âleminde dayanışmanın, birlik ve bera-

berliğin, kardeşliğin en güzel örnekleri sergilendi-
ğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle

sürdürdü: "Birbirinden binlerce kilometre
uzakta olsalar da tüm Müslümanlar gönül-

lerde buluşuyor, hepimizin kalbi aynı
dostluk duygusuyla atıyor. Size 16 mil-

yon İstanbullu kardeşinizin selam ve
sevgilerini gönderiyorum. Kurban

Bayramımız kutlu olsun. Pandemi
nedeniyle tüm dünya çok zorlu

bir süreçten geçiyor. Bayram-
larımızı eskisi gibi hep bir

arada, coşkuyla kutlaya-
mıyoruz. Çok yakın

zamanda bu sürecin
geride kalacağına

ve büyük kar-
deşlik sofra-

larında

hep bir arada olmanın tadını yaşayacağımıza tüm kal-
bimle inanıyorum. Kurban Bayramı’nın İslâm âlemine
ve tüm dünyaya, başta sağlık, barış ve bereket getirme-
sini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İstanbul ile Saray-
bosna ve Üsküp halkı, çok uzun yıllardır güçlü bir
kardeşlik duygusuyla birbirlerine sıkı sıkı bağlılar. Şe-
hirlerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğinin halkla-
rımızı, kentlerimizi daima daha iyi bir geleceğe
taşıyacağına olan inancım tam. İstanbul’un ve İstan-
bulluların kalbinin ve desteğinin her zaman sizlerle ol-
duğunu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle
Kurban Bayramı’nızı bir kez daha kutlar, İstanbullu-
lardan Saraybosnalılara ve Üsküplülere en sıcak selam
ve sevgileri sunarım.”

25 milyon lira toplandı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl, 132 binden fazla ailenin
sofrasına kurban etini ulaştıran İBB İstanbul Vakfı, bu
yılki kurban bağışı kampanyasıyla 200 bin aileye ulaştı-
racak. Bu yıl bağışçı sayısının 12 bini aştığını ve 25 mil-
yon liralık bağış toplandığını belirten İstanbul Vakfı
Başkanı Perihan Yücel, “Kurban bir paylaşma ibadeti,
biz de hem vatandaşlarımızın bu dini vecibelerine ye-
rine getirmelerine, hem de 200 bin ihtiyaç sahibi insa-
nımızın protein almasına vesile oluyoruz. Kampanya
sürecinde tüm Türkiye’den ve yurt dışından yoğun ilgi
gördük. Geçtiğimiz yılın iki katı bağış miktarına ulaştık.
Kampanyayı biraz daha erken başlatabilmiş olsaydık,
bu rakamların çok daha üzerinde de bağış toplayabilir-
dik. Böylece, Sayın Başkanımızın bahsettiği evlerine
hiç et girmeyen 300 bin ailenin tamamına ulaşabilir-
dik. İstanbul Vakfı olarak, bize güvenerek ve inanarak
vekalet kurbanlarını teslim eden bütün bağışçılarımıza
gönülden teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızın ve
İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum” diye
konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal
medya paylaşımıyla, kampanyaya katılan hayırsever-
lere teşekkür etti. İmamoğlu, “İstanbul Vakfı’mızın kur-
ban bağışı kampanyası sona ermiştir. Bağışlarınız
sayesinde dini vecibelere uygun olarak kesilecek kur-
banlar, 200 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırıla-
caktır. Bu dayanışmaya katkı sağlayanlara
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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İBB, İstanbul Vakfı eliyle Türkiye’de 12 bini aşkın bağış kurban keserek ihtiyaç sahiplerine
dağıtırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Balkanlar’da kurban kesim organizasyonu

gerçekleştiriyor. Üsküp ile Saraybosna’da 50 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın
kesileceği organizasyonda, kurban etleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
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Kamer Genç'in 
kabrine ziyaret
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Doğu Anadolu 
Bölgesi gezisinin ikinci ayağında Tunceli’de çeşitli temaslarda bulundu. 
Kamer Genç’i kabri başında ziyaret eden Çalık, Sungur Bey ve Çelebi 
Ağa Camilerini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

doğu Anadolu Böl-
gesi’nde gerçekleştirdiği
ziyaretler kapsamında

çeşitli temaslarda bulunan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, CHP Tunceli İl Baş-
kanı Ali Mustafa Çelik ile birlikte
Tunceli’de vatandaşlarla bir araya
geldi. Başkan Çalık, Tunceli gezisi-
nin ilk gününde bölge esnafıyla yap-
tığı sohbetin ardından Nazımiye
Belediyesi’ni de ziyaret etti. TBMM
eski Başkanvekili ve CHP Tunceli
eski Milletvekili Kamer Genç’in
Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki
kabrini de ziyaret eden Çalık, “Söy-
lediklerinde asla yanılmayan, daima
doğruyu söyleyen, dürüst bir insan
olan Kamer Genç’i rahmetle, say-
gıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Zor günleri aşacağız

Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Tunceli ziyaretinin ikinci gü-
nünde ise Pertek Belediye Başkanı
Ruhan Alan ile birlikte Pertek so-
kaklarını gezerek halkla sohbet etti.
Çalık, Pertek ziyareti sonrası yaptığı
açıklamada “Pertek sokaklarında
halkla bir araya geldik ve vatanda-

şın sorunlarını dinledik. Vatandaşı-
mızın gündeminde maalesef ekono-
mik sıkıntılar var. Bu zor günleri hep
birlikte aşacağız. Burada Keban Ba-
rajı sebebiyle taşları tek tek numara-
landırılarak taşınan Sungur Bey
Camii ve Çelebi Ağa Camii’ni de zi-

yaret ettik. Mus-
tafa Kemal Ata-
türk’ün 1937’de
yaptığı son gezi bu böl-
geye olmuş. Bu harika tarih
turuyla Tunceli ziyaretimizi
noktalıyoruz" dedi.

Sessiz değişiklik
Kıdem tazminatı konusunda yapılan
değişiklikler belli oldu. Alınan yeni
kararlar arasında, prim desteği şartı ve
kıdem tazminatının tavan miktarının
yükseltilmesi gibi maddeler bulunuyor

Kıdem tazminatı konusunda yapılan de-
ğişiklikler belli oldu. Alınan yeni kararlar
arasında, prim desteği şartı ve kıdem taz-

minatının tavan miktarının yükseltilmesi gibi mad-
deler bulunuyor. İşveren açısından özellikle idari
para cezası veya diğer hukuki yaptırımlar ile karşı
karşıya kalmamak için önemli olan bu değişiklikler
işçi bakımından da haklarını bilmek ve korumak
açısından ön plana çıkıyor. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın
haberine göre, hayata geçirilen değişiklikler şu şe-
kilde: "Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçiri-
len ve 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren
olan uygulama ve teşvikler şu şekilde: Kolaylaştırıl-
mış kısa çalışma uygulaması, Fesih yasağı, İşve-
rence tek taraflı uygulanan ücretsiz izin ve ücretsiz
izin nakdi ücret desteği, 7252 sayılı normalleşme
teşviki, 17256 sayılı istihdama dönüş teşviki, 27256
sayılı ilave istihdam teşviki."

İstihdam şartı

Salgın sonrası geçilen normalleşme dönemiyle bir-
likte sona erdirilen uygulamalar arasında koronavi-
rüsün çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak
üzere, 4447 sayılı kanunun geçici 27 ve 28’inci
maddeleri kapsamında sağlanan 17256 ve 27256
sayılı prim destekleri de bulunuyor. Söz konusu
desteklerden yararlanan işverenlerin, destekten ya-
rarlandıkları sigortalıların yarısı kadar işçiyi, ilgili
maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden
itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar
fiilen çalıştırması gerekiyor. SGK ve İŞKUR arasın-
daki görüşmeler neticesinde, bazı işten çıkış halle-
rinde 17256 ve 27256 teşvikinden yararlanan
sigortalılar için öngörülen istihdam zorunluluğu
kapsamında işverenlere sağlanan destek tutarları-
nın iptal edilmeyeceği açıklandı. Buna göre, iş söz-
leşmesinin aşağıda sayılan işten çıkış kodlarıyla
feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası is-
tihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, ya-
rarlanılan prim destekleri gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte geri alınacak. 

Çocuğunu tavana astı
KüçüKçeKmece'de 5
katlı binanın üçüncü ka-
tındaki dairede bir baba-

nın çocuğunu tavana asarak
dövdüğünü iddia eden mahalle sa-
kinleri durumu polis ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine olay ye-
rine gelen ekipler babayı gözaltına
alarak polis merkezine götürdü.
Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis
ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve an-
nesini koruma altına aldı. Babanın

çocuğunu dövdüğü iddia edilen gö-
rüntüler ise sosyal medyada tepki
çekti.

Videoya çektiler

Olay Küçükçekmece, Atatürk Ma-
hallesi'nde dün öğlen saatlerinde
meydana geldi. İddiaya göre, Dinar
Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın
üçüncü katındaki dairede çocuğunu
tavana asarak dövdüğünü gören
mahalle sakinleri olayı hem videoya

çekti ardından da polis ekiplerine
haber verdi. Sosyal medyada da
paylaşılan ve tepki çeken görüntüle-
rin ardından olay yerine Küçükçek-
mece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri gelerek çocu-
ğuna tavana asarak şiddet uygula-
dığı iddia edilen T.K. isimli babayı
gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirli-
ği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2
çocuğunu ve annesini koruma al-
tına aldı. DHA
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Ekrem
İmamoğlu
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Hz. MuHAMMed karikatürleriyle
büyük tepki çeken Danimarkalı
karikatürist Kurt Westergaard 86

yaşında hayatını kaybetti. Danimarka’da
yayın yapan Berlingske gazetesi, Wester-
gaard’ın ölüm haberini ailesine dayandıra-
rak duyurdu. Ailesi, Westergaard’ın uzun
süredir hastalıkla mücadele ettiğini açık-
ladı.1980’li yıllarda muhafazakar görüşlü
Jyllands-Posten gazetesi için karikatürler
çizmeye başlayan Westergaard, dünya ça-
pında adını 2005 yılında duyurdu.O dö-
nemde Westergaard, gazete için Hz.
Muhammed karikatürleri çizdi. İslam
dünyasını ayağa kaldıran olay sonrası
Westergaard ölüm tehditleri aldığını açık-
ladı.Westergaard’ın karikatürleri büyük
tepki çekerken, Danimarka’nın elçilik bina-
ları saldırıya uğradı. 2015 yılında Hz. Mu-
hammed karikatürlerini yayınlayan
Fransız dergisi Charlie Hebdo da silahlı
saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayda dergi
çizerlerinin de aralarında bulunduğu 12
kişi hayatını kaybetmişti.

O karikatürist
hayatını kaybetti

Gözünü kararttı

Afganistan ve Taliban anlaştı
Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar’da devam eden görüşmelerde, üst düzey müzakerelere devam
etme ve ülke çapındaki insani yardımların tüm bölgelere güvenli bir şekilde ulaştırılması üzerinde anlaşıldı.

T ürk Sahil Güvenlik ekipleri,
Yunanistan’ın ölüme terk et-
tiği mültecilerin yaşadıkları

dramı uluslararası kamuoyuna du-
yurmayı başardı. Türk yetkililer
New York Times’ın Türkiye muha-
biri Carlotta Gall ve foto-muhabir-
lerini rutin bir devriyeye davet etti.
Devriye sırasında Yunanistan tara-
fından geri itilen onlarca mültecinin
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından
kurtarılmasını kayıtlar altına alan
New York Times, çarpıcı fotoğraf-
larla kapsamlı bir haber hazırladı.
Haberde mültecilerin, “Bizi ölüme
terk ettiler” sözü manşet olarak kul-
lanılırken, “Yunanistan yasalara ay-
kırı olarak insanları geri iterken,
Türk yetkililer gazetecileri devriyeye
davet ederek olayları ilk elden gör-
memizi sağladı. Türk Sahil Güven-
lik teknesi, bot içerisindeki
mültecileri buldu. Önce çocukları ve
kadınları gemiye aldılar daha sonra
yetişkin erkekleri” ifadesi kullanıldı.
Çocukların ve kadınların ıslak ve
üşümekten titrediğini aktaran New
York Times muhabiri, Afganis-
tan’dan gelen yaklaşık 20 kişinin ka-

ranlıkta, saatlerce akıntıya kapılıp
gittiğini ve Türk Sahil Güvenlik
ekiplerinin onları kurtardığını yazdı.

Tekmelediler, dövdüler 

Kurtarılan mülteciler, Yunanistan’ın
Midilli adasından kovulduklarını ve
hem belgelerine hem paralarına
hem de telefonlarına el konuldu-
ğunu söyledi. Gazeteye konuşan 21
yaşındaki Ashraf Salih, “Bizi tekme-
lediler, çocukları, kadınları ve erkek-
leri herkesi dövdüler. Bize bir şey
demediler ve bota bindirip geri gön-
derdiler” dedi.Gazeteye konuşan
Türk yetkililer, gazeteciler tarafın-
dan çok nadiren görülen bu olayın
Yunanistan tarafından çok sık ya-
pıldığını söyledi. Gazete, “Yunanis-
tan kendi topraklarına gelen ve
sığınma talebinde bulunanları ada-
larından kovmaya ve onları Türk
karasularına bırakmaya başladı”
yorumunu yaptı. Öte yandan Bir-
leşmiş Milletler’in mültecilerden so-
rumlu üst düzey yetkilisi Philippe
Leclerc, “Biz çok sayıda şikayeti
belgeleriyle Yunanistan’a ilettik
fakat bir yanıt alamadık” dedi.

AfgAniSTAn’dA devam
eden şiddetin sona erdi-
rilmesi amacıyla hükü-

met ile Taliban arasında geçtiğimiz
yıl başlayıp kısa kısa süre sonra
çıkmaza giren müzakereler, Ka-
tar’ın başkenti Doha’da yeniden
başlamıştı. Görüşmelerin ardından
Afganistan hükümeti ile Taliban
barış konulu üst düzey müzakere-
lere devam etme konusunda anlaş-
tıkları kısa bir ortak bildiri
yayınlarken, bildiride ateşkes veya
şiddetin azaltılmasından söz edil-
medi. Bildiride, İslam ilkelerine da-
yalı ve tüm Afganların yararına
olacak bir uzlaşmaya ihtiyaç ol-
duğu ifade edildi.

Görüşmeler sürecek

Taraflar ayrıca, sivil altyapının
zarar görmemesi gerektiği, sivil ka-
yıpların önlenmesi ve insani yardı-
mın ülkenin tüm bölgelerine
güvenli bir şekilde ulaştırılması ge-

rektiği konusunda da anlaştılar.
Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Baş-
kanı Abdullah Abdullah yaptığı
açıklamada, “Müzakere tarafları,
kabul edilebilir bir çözüme ulaşı-
lana kadar üst düzey görüşmelerin
devam etmesi ve gelecekte de bu
tür görüşmelerin yapılması konu-
sunda mutabık kaldı. Heyet lider-
leri müzakere ekiplerine
görüşmeleri hızlandırma görevini
verdi” dedi.

Süreç Doha'da başlamıştı 

ABD ile Taliban arasında barış an-
laşmasının imzalanmasının ardın-
dan Afgan hükümeti ile Taliban
arasında müzakereler, Eylül 2020’de
Doha’da başlamıştı. Önemli bir
ilerleme kaydedilemeyen müzakere-
ler, bu yıl iyice çıkmaza girmişti. İki
taraf aylardır Doha’da bulunurken,
Taliban’ın ülkede ele geçirdiği böl-
gelerin giderek artması nedeniyle
görüşmeler ivme kaybetmişti.

INSANLIK AYIBI
Suriye'den, Afganistan'dan ya da Yemen'den Türkiye'ye giriş yapan ve farklı yollarla Yunanistan'a geçerek Avru-
pa'ya ilerlemeye çalışan mültecilerin yaşadığı dramı New York Times okurlarıyla paylaştı. Haberde mültecilerin,
“Bizi ölüme terk ettiler” sözü manşet olarak kullanılırken, “Yunanistan yasalara aykırı olarak insanları geri iter-
ken, Türk yetkililer gazetecileri devriyeye davet ederek olayları ilk elden görmemizi sağladı” ifadeleri yer aldı

GÖKTEN DÜŞMEDİLER 
Makalede, Türkiye’nin dünyadaki en kala-
balık mülteci topluluğuna sahip olduğu
belirtilirken, Yunanistan’ın yaptıklarının
ise Türkiye’nin çok gerisinde kaldığı akta-
rıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlı-
ğı’nda görevli Kıdemli Binbaşı Sadun
Özdemir de gazeteye açıklama yaptı. Kur-
tardıkları mülteciler hakkında, “Onların
Yunanistan tarafından itildiği aşikar. On-
ların gökten düşmediği bariz” dedi. Özde-
mir, Yunan sahil güvenlik gemilerinin iple
botları çektiği ve Türkiye karasularına

girmelerine yakın da ipi kestiklerini söy-
ledi. Özdemir, “Bu bot birkaç dakika
içinde batabilirdi çünkü hem çok kalaba-
lıktı hem de çok dayanıksız bir malzeme-
den yapılmıştı. O bot batsaydı, o
insanların büyük çoğunluğu boğulabilirdi”
dedi. New York Times’a konuşan Aegean
Boat Report isimli sivil toplum kuruluşu-
nun başkanı Tommy Olsen, “Belgelerimiz
ve kayıtlar kurtarılan bu kişilerin Yunanis-
tan’ın Midilli adasına gittiğini ve orada bir
süre bulunduklarını gösteriyor” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın Twitter’da ‘mavi tik’ al-
ması üzerine Kıbrıslı Rumlar,

Tatar’ın mavi onay rozetinin ‘kaldırılması’
için kampanya başlattı. KKTC Cumhur-
başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise
bu durum Tatar’a yapılan ‘yeni saldırı’
olarak nitelendirildi. KKTC Cumhurbaş-
kanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın
Twitter’daki mavi onay rozetinin ‘kaldırıl-
ması’ için Rumların kampanya başlattığı
belirtilerek, “Cumhurbaşkanımız Ersin
Tatar’a yapılan bu yeni saldırının nedeni;
Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kamu
menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal
olduğunun bilinmesini sağlamak ama-
cıyla kullanmakta olduğu mavi onay ro-
zeti” ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanı
Tatar’ın Twitter hesabının Aralık 2011’den

beri aktif olduğu ve yaklaşık 150 bin ta-
kipçisinin bulunduğu ifade edilen açıkla-
mada söz konusu kampanya ile ilgili
olarak “Rumlar tarafından başlatılan ve
bu onayın iptal istenen kampanya yazı-
sında, KKTC Cumhurbaşkanı olarak ya-
zılmasından ‘büyük rahatsızlık’
duyulduğu ve bunun ‘provokasyon’ se-
bebi olduğu iddia ediliyor. KKTC’nin ‘ya-
sadışı bir ürün’ olduğunu da iddia edilen
kampanyada. ‘Uluslararası toplumun
KKTC’yi asla tanımayacağı’ da öne sürü-
lüyor” ifadelerine yer verildi. Twitter’a
göre, mavi rozet alınabilmesi için hesabın
orijinal, tanınmış ve aktif olması gerektiği
ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı
Tatar’a mavi rozetin, Tatar’ın hesabının
büyük kitleler tarafından takip edilmesine
bağlı olarak verildiği belirtildi.

KKTC’de Mavi tık krizi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 
ülkesindeki yabancı etkisini orta-
dan kaldırmak için harekete geçti.
Dilde yabancı argoları kullanan,
Güney Kore, Japonya ya da ABD
medyasına ait ürünler bulundu-
ran kişiler, hapisten idama kadar
cezalarla karşı karşıya

Son dönemde verdiği kilolarla
eski görüntüsünden eser kalma-
yan ve sağlık durumuyla ilgili

spekülasyonlar ortaya atılan Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un, ülkesinde yabancı et-
kisine karşı harekete geçti. Kuzey Kore
devlet medyası, gençleri başta Güney Kore
olmak üzere yabancı ülkelerin argo keli-
melerini kullanmamaları konusunda
uyardı. Söz konusu çağrıda Güney Ko-
re’nin modası, saç stilleri ve müziğinden
de uzak durulması gerektiği belirtildi. Bu
uyarılara uymayanları ciddi yaptırımlar
bekliyor. Yeni çıkarılan yasalar uyarınca
yabancı etkisinin sonu hapis ya da idam
cezasına kadar uzanıyor. Rodong Sinmun
gazetesi Güney Kore pop kültürüne ilişkin
yer verdiği haberde, “Burjuvazinin renkli
tabelaları altındaki ideolojik ve kültürel
nüfuz etme, elinde silah olan bir düşman-
dan daha tehlikeli” ifadeleri kullanıldı.

Tehlikenin farkında

Güney Kore’den dünyaya yayılan müzik
türü K-Pop’u gençlik için yozlaşmaya yol
açan bir tür kansere benzeten Kuzey Kore
lideri, ülkesinde yabancı etkisini en büyük
tehdit olarak görüyor. Güney Kore, Ja-
ponya ya da ABD medyasına ait unsur-
lara sahip olan kişiler ölüm cezasıyla,
bunları okuyan ya da izleyen kişiler ise 15
yıl esir kampında kalma riskiyle karşı kar-
şıya. Kuzey Kore Araştırmaları Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Yang Moo-jin, İsviçre’de
eğitim gören Kim Jong-un’un batı kültü-
rünün ülkesindeki genç jenerasyonu ko-
layca etkisi altına alabileceğini ve bunun
sosyalist sistem üzerinde olumsuz etkisi
olabileceğinin farkında olduğunu söyledi.
Yang Moo-jin, “Bu tip kültürel yönlerin
sistemin sonu olabileceğini biliyor. O yüz-
den bunun önüne geçerek gelecekteki so-
runları engellemeye çalışıyor” dedi.
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T ürkiye'nin 1854-1974 tarih-
leri arasında verdiği müca-
dele dönemine ait fotoğraf,

gravür, tabela, afiş, ilanlar, nişanlar,
madalyalar, belgeler ve dokümanlar-
dan oluşan görsel materyaller, mü-
zayede için kronolojik olarak
hazırlanan bir katalogda toplandı.
Katalog, Türkiye'nin 1854'ten beri
devletsiz kalmamak ve Anadolu'dan
sürülmemek için verdiği mücadeleye
ilişkin "koleksiyon kütüğü" niteliği ta-
şırken,Kırım Savaşı'ndan başlayarak
Kıbrıs Harekatı'na kadar süren mü-
cadele dönemine ait izleri taşıyan ta-
rihi parçalar, katalog içinde tarihi
sırasıyla yer aldı. 
Klasik Osmanlı hattatlarının sonun-
cusu Mustafa Halim Özyazıcı'nın
hatıratı, Sultan Abdülhamit'in Os-
manlıca, Rumca, Ermenice ve Fran-
sızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi
gibi tarihi vesikaların yer aldığı mü-
zayedede 3 bin 250 parça satışa çıka-
rıldı.

Orijinal tablolar 

Atatürk'ün arkadaşına hediye ettiği
sigara tabakası 75 bin, Ankara Müf-
tüsü Rifat Börekçi'nin Atatürk ve ar-
kadaşları için çıkarılan idam
fermanına karşı yayımladığı fetvanın
örneği 25 bin, Burhan Doğançay'a

ait litografi (taş baskı) ile Atatürk'ün
1909 yılından bir fotoğrafı da 15'er
bin liraya alıcı buldu.Öte yandan
Osmanlı İmparatorluğu 1'inci rütbe-
den Mecidi Nişanı 18 bin liraya,
Cumhuriyet'in erken dönem büro-
krat ve paşalarından yaklaşık 30 kişi-
nin fotoğrafının tamamı ise
toplamda 150 bin liraya satıldı.

Tablolar da satıldı

Ayrıca, Halveti Tarikatının ünlü bir
yöneticisinin yaşamı boyunca girdiği
halveti şeyh hırkası, Mustafa Kemal
Atatürk'ün de bulunduğu, 31 Mart
isyanını bastırmak için Selanik'te ku-
rulan gönüllü Hareket Ordusu ve su-
baylarının yer aldığı nadir fotoğraf,
1908 Meşrutiyet hareketinde dağa
çıkan Resneli Niyazi'nin kendisiyle
dağa çıkan arkadaşlarının tam liste-
sinin bulunduğu tereke, 1923'te
emisyona sürülen Türkiye Cumhuri-
yeti madeni paralarda kullanılan
bronz devlet arması, Atatürk'ün şe-
hitler için kullandığı kırımızı ıslak im-
zalı şehit zabit vekili Kırşehirli
İbrahim Efendi'ye verilmiş istiklal
madalya beratı gibi parçalar da mü-
zayedede yer aldı. Müzayedede ay-
rıca, Türk edebiyatının önemli
isimlerinin imzalı eserleri ile bazı
önemli isimlere ait tablolar da satıldı.

Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi vesikalardan
oluşan 3 bin 250 parça, Ankara'da müzayedeye çıktı.  Müzayedede Atatürk'ün arkadaşına hediye ettiği sigara
tabakasından, Türk Edebiyatının önemli isimlerinin imzalı eserlerine kadar geniş bir yelpaze yer aldı. 

Caz ustasına veda
Türkiye'nin Nat King Cole'u olarak bilinen 
caz sanatçısı "Mr. Cole" lakaplı Mehmet
Karatosun, tedavi için gittiği Almanya'da
böbrek yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi

UzUn yıllar Almanya'da restoran işlet-
meciliği ve caz müziği yaptıktan sonra
25 yıl önce Muğla’ya dönen; bar ve

müzikhollerinde caz müziği yapan, uzun yıllar
Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden İlhan
Gencer Orkestrası ile çalışan 82 yaşındaki Mehmet
Karatosun, tedavi için gittiği Almanya'nın Köln
kentinde bugün böbrek yetmezliği nedeniyle yaşa-
mını yitirdi. Haber Global'in haberine göre, Kara-
tosun'un yakın arkadaşlarından sanatçı Feraye Işıl
yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Nat King Cole'u
olarak bilinirdi. ‘Mr. Cole' olarak tanıdığımız Meh-
met arkadaşımız Bodrum'un gecelerine yıllarca
çok önemli ve değerli katkıda bulundu. Caz de-
yince ‘Mr. Cole' akla gelirdi. Dünyaca ünlü isimler
onu dinlemek için giderdi. Dünyaca ünlü caz mü-
ziklerini çok iyi okurdu, sevilen sayılan değerli bir
arkadaşımızdı, ölümü bizleri çok üzdü” dedi. 

Domingo’ya
tacİz şoku!
Dünyaca ünlü İspanyol tenor Plácido
Domingo, hakkındaki cinsel taciz iddiaları
sonrası Extremadura Orkestrası'yla birlikte
yer alacağı konserden çıkarıldı.

Dünyaca ünlü İspanyol tenor Plácido
Domingo’nun başı hakkındaki cinsel
taciz iddialarıyla dertte. 80 yaşındaki sa-

natçı, 25 Eylül’de Stone Music Festivali kapsamında
Merida’da Extremadura Orkestrası ile performans
sergileyecekti. Ancak bölge hükümeti, hakkındaki id-
dialar sonrası Domingo’nun sahneye çıkmasını ya-
sakladı. Ünlü sanatçı çok sayıda kadına 30 yılı aşkın
süre boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.
Aralarında ABD’de-
kilerin de yer aldığı
pek çok opera salonu
Domingo’yu kara lis-
teye aldı.

Kimseye zarar
vermedim

Domingo iddialar
sonrası bir özür açık-
lamasında bulunarak,
“Kimseye agresif bir
şekilde yaklaşmadım.
Kimsenin kariyerine
zarar verecek bir şey
de yapmadım” dedi.
Luciano Pavarotti ve
José Carreras ile bir-
likte ‘Üç Tenor’ grubunu oluşturan Domingo,
1990’lı yıllarda büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
Üç Tenor’un 1990 Dünya Kupası açılışındaki perfor-
mansı, dünya genelinde 800 milyon kişi tarafından
ekran başından takip edilmişti.

TARIH
SATISA
CIKTI!

Kayıp saray gün 
yüzüne çıkıyor 

Boyar’ın konuğu
Çağla akalın

Geçtiğimiz aylarda özel bir tv kanalında
program yapmaya başlayan Fenomen
Okan Boyar'ın bu haftaki program ko-

nuğu Çağla Akalın oldu. Geçtiğimiz aylarda katıldığı
programın para ce-
zası alması ve yayın-
dan kaldırılmasıyla
yeniden gündeme
gelen Çağla Akalın,
bu programda ise
konuyla alakalı gö-
rüşlerini paylaştı.
Okan Boyar'ın soru-
ları karşısında sus-
kunluğunu bozan
Çağla Akalın uzun
zamandır herhangi
bir programa katıl-
madığını ve bu se-
beple anlatılabilecek
biriken çok şey oldu-
ğunu da açıkça ifade
etti. Okan Boyar özel
bir televizyon kana-
lında her hafta birbi-
rinden ünlü
konukları ağırlamaya
devam ediyor.

İlgisizlik yüzünden
harabeye dönüşen
Tarihi Yarımada'da
bulunan 
Bukoleon Sarayı, 
restore ediliyor. 
Açık hava müzesine
dönüştürülecek
sarayın, 2022 yılının
yaz aylarında
açılması planlanıyor.

Yıllar önce kaderine terk
edilen, evsizlerin yaşadığı,
definecilerin delik deşik et-

tiği bir çöküntü alanına dönüşen İstan-
bul'un kayıp sarayı Bukoleon, İBB
tarafından restore edilerek açık hava
müzesine dönüştürülüyor.Tarihi Yarıma-
da'da Sultanahmet'in sahil yolu kıs-
mında Çatladıkapı mevkiinde yer alan
ve yapıldığı dönemde “Sahil sarayı” ni-
teliği taşıyan ancak zamanla denizle
bağlantısı kesilen Bukoleon Sarayı,
UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde
bulunuyor. Proje hakkında bilgi veren
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Oktay Özel, önce  Prof. Dr. Füsun  ali-
oğlu, Prof .Dr. Engin akyürek ve Prof.
Dr. alper İlki'den oluşan bir Bilim Kurulu
kurarak 2021 yılının başında çalışma-
lara başladıklarını anlattı. 3-4 ay önce
de aktif olarak restorasyona başladık-
ları belirten Özel, arkeolojik kazı ve res-
torasyonun birlikte yürütüldüğünü
söyledi.

Şantiye ziyaretçilere açık 

Özel, saraydaki harabe estetiğini koru-
yacak şekilde, minimum müdahale ile
restorasyon süreci yürütüleceğini vur-
guladı. arkeolojik kazıların 6-7 ay
içinde tamamlanmasını hedefledikle-
rini, sarayı açık hava müzesi olarak
2022 yılının yaz sonunda açmayı plan-
ladıklarını dile getirdi. 1600 yıllık sarayı
görmek için restorasyonun bitmesine
beklemeye de gerek yok. Çünkü merak-
lıları için restorasyon aşaması da ziya-
rete açık hale getirildi. Şimdiden 2 bin
kişi restorasyon şantiyesini gezmek için
başvuruda bulundu. 

Tren ve sahil yolu tehdidi

1600 yıllık Bizans dönemi sarayının 5.
yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Sa-
rayın günümüze ulaşan bölümlerinin
büyük bir kısmı Teofilos döneminde
(829-842) eklenmiş. latin işgali sıra-
sında latin kralları tarafından kullanıl-
dığı düşünülen saray, işgalin ardından
imparatorun Tekfur Sarayı'na taşınması
ile kaderine terk ediliyor. Osmanlı Dö-
nemi'nde etrafında bir mahalle oluş-
maya başlıyor ve bölgenin yerleşime
açılması, çıkan yangınlar saray yapısını
tahrip ediyor. abdülhamit döneminde
rumeli Demiryolu Hattı'nın yapımı, sa-
rayın kara tarafının tamamen yıkılma-
sına neden oluyor. 1950'lerde sahil
yolunun açılması ile sarayın denizle
bağlantısı kesiliyor. Harabeye dönen
kalıntılar, yakın döneme kadar evsizle-
rin, göçmenlerin yaşadığı, definecilerin
delik deşik ettiği bir çöküntü alanına dö-
nüşüyor. Bu görkemli sahil sarayının
günümüze sadece doğu cephesinin ka-
lıntıları ulaşabildi. Bu kalıntılar üzerinde
bugünlerde İBB tarafından hummalı bir
çalışma yürütülüyor.
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Almanya'da yaşayan teknik direktör Kenan Koçak, Türkiye'de forma giyecek Serdar Dursun, Kenan Karaman ve Ahmed 
Kutucu transferleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i tebrik ederek, "İyi futbolcular transfer ettiler" dedi.  
Türkiye ve Almanya'nın EURO 2020'de aldığı başarısız sonuçları değerlendiren Koçak, "Euro 2020'den ders alınacaktır" dedi

Atakaş Hatayspor'un yeni file bekçisi Abdullah Yiğiter, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da kalecilik yapan babası Murat Yiğiter'i örnek
aldığını belirtti. Yiğiter, "Önümüzdeki seneler içerisinde kendimi ispatlayıp milli takımıza, milli armaya hizmet etmek istiyorum" dedi

GEçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig
ekibi Amed SK'da forma giyen ve
bu sezon Süper Lig'de Atakaş
Hatayspor'a transfer olan 21 ya-
şındaki Abdullah Yiğiter, kariyer
planı ve takımındaki hedefleri
hakkında Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu.

İstekli ve arzuluyuz

Hatayspor'a geldiği için mutlu
olduğunu dile getiren Abdullah
Yiğiter, "Yeni sezon, yeni umutlar.
Takım olarak güzel hedeflerimiz
var. İstekliyiz, arzuluyuz. İnşallah
sezona da güzel başlayacağız.
Hatayspor zaten geçen sene
güzel bir sezon geçirdi. Bu sezon
inşallah bunun devamını da geti-
receğiz diye umut ediyorum" ifa-
delerini kullandı. Geçen seneye
nazaran bordo-beyazlı takımdan
beklentinin daha da arttığına
vurgu yapan Yiğiter, sözlerine
şöyle devam etti: "Takımla yeni
tanıştım. Geçen seneki ortamdan
fazla haberim yok. Bu sene için
konuşursak, takımın tamamı bu-
rada değil. Takımdaki arkadaşla-
rımın birbirlerine olan sevgi ve
saygısına baktığımızda başarının

temel nedenini gösteriyor. İyi ça-
lışıyoruz ve beklentinin karşılığını
vereceğiz."

Günçlere güvensinler

Ligde genç eldivenlere fırsat ta-
nındığını belirten Hataysporlu
kaleci, "Fırsat geçen sene de bana
denk geldi. Şans gelince oyna-
maya başladım. Sonra da Ha-
tayspor'a geldim. Tek arzum
gençlere daha çok güvenilmesi ve
oynatılması. Genç oyuncuların
arkasında durulması ve destek çı-
kılması gerekiyor. Destek çıkılırsa
daha çok genç oyuncunun çıka-
cağını düşünüyorum" şeklinde
görüş bildirdi. Öte yandan, ya-
bancı kuralına dikkat çeken Ab-
dullah Yiğiter, "Kural, biz Türk
oyuncular için iyi oldu. Bize
daha çok şans gelecek ve bu da
bizim kendimizi ispatlamamız
için bir şans. Kimine göre iyi, ki-
mine göre kötü oldu. Bana göre
ise güzel" diye konuştu.

İdolüm babam

"Bu seneki hedefimiz geçen se-
neki performansımızın üstüne
koymak" diyen Yiğiter, "İnşallah
bu sene daha başarılı, daha güzel

bir yol çizeceğiz. Bu sene yeni
geldim. Allah'ın izniyle çok çalı-
şıp, Hatayspor armasına hizmet
etmek istiyorum" ifadelerini kul-
landı. Bir dönem Fenerbahçe ve
Trabzonspor'da da kalecilik
yapan Murat Yiğiter'in oğlu Ab-
dullah Yiğiter, şunları kaydetti:
"Benim idolüm babam. Kamp
zamanlarında hep yanındaydım.
Onu izleyerek büyüdüm. Haya-
tımdaki en büyük destekçim ve
beni sürekli iten kişi babam
oldu." Milli takımda kendini is-
patlamış çok iyi isimler olduğunu
vurgulayan Yiğiter, "Önümüzdeki
seneler içerisinde kendimi ispat-
layıp milli takımıza, milli armaya
hizmet etmek istiyorum. Bunun
için çok çalışıyorum. İnşallah
önümüzdeki yıllarda milli takıma
hizmet edeceğim" diye konuştu.
Hatayspor taraftarına mesaj ve-
rerek konuşmasını noktalayan
Abdullah Yiğiter, şunları söyledi:
"Geçen sene taraftarımız yoktu.
Bu sene taraftarlarımız olacak in-
şallah. Her zaman arkamızda ol-
sunlar. Bize her koşulda destek
çıksınlar. Onlarla güzel ve başa-
rılı bir sene bizi bekliyor." 
DHA

Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkin-
likleri kapsamında Afyon Motor Spor Merke-
zi'nde düzenlenen final yarışlarında motosiklet
akrobatları, pistte hünerlerini sergiledi. Yarış-
lara katılan 16 sporcu, çeyrek ve yarı finaller
ile finallerde 4'er dakikalık sürede jüriye kendi-
lerini gösterdi. Türkiye Akrobasi Şampiyona-
sı'na 11, Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na 5
sporcu katıldı. Isınma turunun ardandan akro-
batlar, final yarışlarında uluslararası jüriye ma-
haretlerini göstererek puan aldı.
Organizasyonda akrobatlar final etabında da
seyir zevki yüksek performanslar sergiledi.

Akrobatları kutladı

Yarışlar sonrasında motosiklet gösterisi yapıldı
ardından da Avrupa şampiyonu olan Balaş
Herzek ile ikinci Tamas Vegh ve üçüncü Zoltan
Royor; Türkiye şampiyonu olan Bircan Polat
ile ikinci Barış Özgür ve üçüncü Yusuf Yurda-
er'e ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
tarafından verildi. Belediye Başkanı Mehmet
Zeybek, şampiyona sonunda yaptığı açıkla-
mada müsabakaları kazasız tamamlayan akro-
batları kutladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk aya-
ğında Hollanda temsilcisi PSV Eind-
hoven ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına akşam yaptığı antren-
manla devam etti. Florya Metin
Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antren-
man Sahası’ndaki antrenmana
ısınma hareketleri ile başlandı. Daha
sonra gruplar halinde dar alanda pas
ve top kapma oyunu oynandı. An-
trenmanın ana bölümünde teknik di-

rektör Fatih Terim yönetiminde taktik
çalışma gerçekleştirildi. İdman, so-
ğuma hareketlerinin ardından ta-
mamlandı. Sarı-kırmızılılarda
sakatlığı bulunan Radamel Falcao,
antrenmanda yer almadı. Taylan An-
talyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan
ayrı özel program dahilinde bireysel
çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray,
PSV Eindhoven maçının hazırlıkla-
rına bugün saat 11.00’de yapacağı
antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY
TAKTİK ÇALIŞTI

GEREKLI DERS 
ALINACAKTIR!
G eçen sezon Almanya Bundes-

liga 2 ekibi Hannover 96'yı ça-
lıştıran Kenan Koçak, Türkiye

ve Almanya'nın EURO 2020'de aldığı
başarısız sonuçlar, PSV-Galatasaray
karşılaşması, kariyer planlaması ve
yeni transferlerle ilgili açıklamalarda
bulundu. Koçak, kısa bir süreliğine
geldiği Türkiye'den Almanya'ya hare-
ket etmeden önce İstanbul Havalima-
nı'nda Demirören Haber Ajansı'nın
(DHA) sorularını yanıtladı.

Transferler çok iyi 

Fenerbahçe'nin Serdar Dursun, Be-
şiktaş'ın Kenan Karaman ve Medipol
Başakşehir'in Ahmed Kutucu trans-
ferlerini yorumlayan Kenan Koçak,
"Bunlar kendilerini Almanya'da ispat-
lamış, üst düzey futbol oynamış in-
sanlar. Bir transfer oyuncuların
gelmesiyle bitmiyor. Oradaki hocanın
sitemine uyması lazım. Futbolcular
gittikleri kulüplerde iyi bir çalışma fır-
satı bulurlar ve eminim Türk futbo-
luna faydalı olurlar. O futbolcular
hem saha içi hem saha dışı değerli in-
sanlar. Adaptasyon sürecinde kendin
de hazır olman lazım. Kulüpleri teb-
rik etmek lazım. İyi futbolcular trans-
fer ettiler" diye konuştu.

Hakkımızda hayırlısı

Aralarında Türk takımlarının da ol-
duğu birçok kulüple görüşmelerde

bulunduğunu anlatan Koçak, kariyer
planı için, "Şu an teklifleri değerlendi-
riyorum. Kendimi zoraki bir du-
rumda hissetmiyorum. Ben
profesyonelim. Dünyanın her yerine
açığım. İnandığımız, güvendiğimiz
proje olursa yaparız. Bizi heyecanlan-
dıracak proje olmazsa yapmayız.
Yaptığımız işlerde kararlılık çok
önemli. İnandığım proje olursa yarın
başlarım. Bu nasıl olur, ne zaman
olur; hakkımızda hayırlısı" ifadelerini
kullandı.

Zor müsabaka olacak

Kenan Koçak, Galatasaray'ın Şampi-
yonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki
rakibi PSV Eindhoven ile oynayacağı
maçlara yönelik görüşlerini de ak-
tardı. Hollanda ekibinin teknik direk-
törü Roger Schmidt'i iyi tanıdığını
vurgulayan Koçak, şunları dedi: "Çok
zor bir müsabaka olacak. İki güçlü
takım karşı karşıya gelecek. Galatasa-
ray yönetimi yeni geldi, daha transfer
yapmadılar. Onların başında Fatih
hoca gibi değerli bir hoca var. Karşı
taraf da çok güçlü bir takım. Roger
kendini ispatlamış bir hoca. PSV hızlı
ve seri bir takım. Onun için çok bir
müsabaka olacak. Bu müsabakanın
güncel performansı turu geçeni belir-
ler. Umarım Galatasaray iyi, güncel
bir performans sergiler. İki müsabaka
da çok zor geçecek." DHA

Nefes kestiler!

Milli olmak istiyorum!

Motosiklette Avrupa Akrobasi 
Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi
Şampiyonası final yarışları Afyonka-
rahisar'da yapıldı. Toplam 16 spor-
cunun yarıştığı şampiyonalarda
dereceye giren sporculara il proto-
kolü tarafından ödülleri verildi

Berke Akçam
şampiyon oldu
Milli atlet Berke Akçam, Avrupa U20
Şampiyonası’nda 400 metre engel-
lide adını şampiyonluğa yazdırdı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de
düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası’nda, milli
atlet Berke Akçam 400 metre engellide yarıştı.
Seçme ve yarı finali rahatlıkla kazanan Akçam, 3
numaralı kulvarda koştuğu yarışta daha üçüncü
engelde yan kulvarını yakalarken, 50 saniyelik
yarışın sonuna kadar müsabakayı domine etti.
Genç atlet, 50.70 ile finişe ulaşarak Türkiye’ye
bu şampiyonada ikinci, tarihte ise 16’ncı Avrupa
U20 altın madalyasını getirdi. Avrupa’da kendi
yaş grubunda yılın en istikrarlı atleti olan Berke
Akçam, üç yıllık kariyerinde pek çok başarıya
imza attı. Berke, iki yıl önce 4×400’de takımla
birlikte aldığı Avrupa U20 altınına bu kez kendi
branşındaki şampiyonluğu ekledi.

Mevlüt altıncı oldu

Ay-yıldızlıların bir başka genç yeteneği Mevlüt
Aras ise Berke’den hemen sonra 800 metre finali
için piste çıktı. 17 yaşındaki Aras, kendisinden iki
yaş büyük rakiplere karşı zorlu mücadelede so-
nuna kadar direnirken, yarı finalden sonra bir
kez daha 1:50’nin altında koştu. Finişe 1:49.78
ile gelen Mevlüt, ilk büyük şampiyonasından Av-
rupa altıncılığıyla ayrıldı. Disk atma finalinde ya-
rışan Enes Çankaya, bir gün önceki grafiğini
tekrar edemeyince sıralamada gerilede kaldı.
Türkiye U20 rekortmeni Enes, müsabakayı
52.78 ile 10’uncu olarak tamamladı.



33 yaşındaki futbolcu, transferinden
dolayı mutlu olduğunu söylerken,
"Buraya geldiğim, bu kulübün ve

bu taraftarın bir parçası olduğum için mutlu-
yum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Bu-

rada Napoli'de olduğu gibi takım
arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım

taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

Önemli OlAn TAKım

Trabzonspor taraftarını eski takımı Napoli taraftarına benzeten Ham-
sik, "Taraftar bana gösterdikleri hoşgörü ve ilgi için teşekkür ediyo-
rum. Napoli taraftarı gibi takımını fanatikçe destek veren bir taraftara
sahibiz. Hoşuma giden bu. Takımın bir parçasıyım ve takım için en
iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. İyi bir takım arkadaşı olmak
istiyorum, gol ve asistler de yaparsam bu beni mutlu eder. Önemli
olan takımdır ve takımın başarısı için buradayım" şekilde konuştu.
Transferi öncesi özellikle bordo mavili takımın eski oyuncusu Kucka
ile konuştuğunu söyleyen Hamsik, "Takım arkadaşlarımla konuştum.
Özellikle milli takımda yer alan Kucka ile konuştum. Takım ve şehir
hakkında gelmeden bilgi sahibiydim. Diğer arkadaşlarım da yar-
dımcı oldular" diye konuştu.

TAKım için HAzıRım

Trabzonspor forması giymeye hazır olduğunu söyleyen Hamsik, "Çin
ve İsveç kariyerim oldu. İsveç'i seçme nedenim Avrupa Şampiyona-
sı'na hazır gitme isteğimdi. Şu an hazırım ve fitim. Sadece takım için
mücadele etmeyi bekliyorum" dedi. Futbol için fikirlerim var. Ancak
daha önemli olan hocamızın fikirleri ve istekleri. Orta saha oyuncu-
yum ve 2'li ve 3'lü orta saha oynayabiliyorum. Gole katkı vermek is-
teyen bir futbolcuyum. Bunu daha önce yaptım ve burada da devam
edeceğim. 
Takıma yeni katılmasına rağmen takım arkadaşlarını onu çok sıcak
karşıladığını dile getiren Hamsik, "1 gün oldu konuşma ve sohbet
etme fırsatım olmadı, yeni oyuncuyum ve ilk zamandan beri harika
karşıladılar. İletişime açık ve yeni birini aralarına hızlı bir şekilde
kabul ettiler. Berat'ın sözleri için de teşekkür ediyorum. Orta sahadan
takım arkadaşım ve diğer takım arkadaşlarıma da yardımcı olabilir-
sem ok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

TuTKuyu HiSSeTTiRDi

Taraftarın takımına tutkuyla bağlı olduğuna vurgu yapan Hamsik,
"Takımı bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarın bu aidi-
yeti ve tutkusunu 11 yıl formasını giydiğim Napoli taraftarına benzeti-
yorum. Trabzonspor taraftarı da bana bu aşkı, tutkuyu hissettirdi. Ben
de bu aşkın parçası olmaktan mutluyum" açıklamasında bulundu. 

O mAçı HATıRlıyORum

Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oy-
nanılan maçı hatırladığını söyleyen Hamsik, "O maçı hatırlıyorum.
Oyuna sonradan girmiştim. O maç eski stadyumdaydı ve şu an yeni
ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle
bekliyorum. Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o se-
vinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. O duy-
guyu yaşamak isterim. Bu fantastik olur. Hatta sonrasında futbolu
bile bırakabilirim. Şaka bir yana uzun ve zorlu bir yol olacak ama ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.  DHA
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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo mavili
takımın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 

Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamsik ,"Napoli'de

şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım.
Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. Bu fantastik olur" dedi
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Takımının önemli transfer yaptığını dile
getiren Hamsik, "Trabzonspor'un trans-
ferde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum.
Önemli oyuncular geldi. Tabii ki beklenti-
ler de yüksek olacak, umarım biz de
buna cevap verebiliriz. Henüz ikinci gün-
deyiz, bu kampta en önemli iki şey sa-
katlıksız geçmesi ve kampı iyi
geçirebilmek Hocamızla sahadaki gör-
evim hakkında konuşacak çok vaktimiz
olacak" dedi. Dikkat çeken saç sitiliyle il-
gili olarak da Hamsik, "Saç stilimi be-
nimseyen gençleri gördükçe ben de
mutlu oluyorum.
Bu saç stilinin
bana şans getirdi-
ğini düşünüyo-
rum. Futbol
oynadıkça sahada
ve sokaklarda bu
saçla olmaya
devam edeceğim.
Sahada arkadaş-
larıma yardımcı
olabilmek terbile-
rimle onlara yar-
dımcı olabilmek
için buradayım"
şeklinde konuştu.

BU SAÇ STİLİ BANA 
ŞANS GETİRİYOR!

Tunçeri milli 
takımı bıraktı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli
Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem 
Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı
Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıl-
masıyla ilgili TBF'den yapılan açıkla-
mada, "2016 yılından bu yana
üstlendiği A Erkek Milli Takım Me-
najerliği görevinden ayrılan Kerem
Tunçeri’ye teşekkür ederiz. 14 Nisan

1979 İstanbul doğumlu olan
Kerem Tunçeri, oyunculuk kari-

yerine Galatasaray’da başladı.
1996-2000 yılları arasında

sarı-kırmızılı ekibin for-
masını giyen Tunçeri

ayrıca, Anadolu Efes
(Efes Pilsen), Ül-

kerspor, Beşiktaş,
Real Madrid

(İspanya),
Triumph

Lyu-
bertsy

(Rusya), Türk Telekom ve Acıbadem
Üniversitesi takımlarının kadrola-
rında yer aldı. Kerem Tunçeri kariyeri
boyunca; 4 lig şampiyonluğu, 4
Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinçleri-
nin yanı sıra, Real Madrid ile de Eu-
roCup ve İspanya Ligi
şampiyonluğu da yaşadı" denildi. 

Başarılar dileriz 

Açıklamada, "215 kez A Erkek Milli
Takım kadrosunda yer alarak, bu ka-
tegoride en çok forma giyen isim
olan Tunçeri, toplamda da 311 kez
Ay-yıldızlı kadroda yer aldı. Kerem
Tunçeri, Ay-yıldızlı forma altında
2001 yılında ülkemizin ev sahipli-
ğinde düzenlenen Avrupa Basketbol
Şampiyonası ve 2010 yılında da yine
ülkemizde organize edilen Dünya
Basketbol Şampiyonası’nda gümüş
madalya kazanan takımların kadro-
larında da yer aldı. 2015-2016 sezo-
nunun ardından profesyonel
oyunculuk kariyerini noktalayan
Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol

Federasyonu’nda A Erkek Milli
Takım Menajerliği görevine ge-

tirildi. Türk basketboluna
hem oyuncu hem de yöne-

tici olarak değerli katkı-
larda bulunan Kerem

Tunçeri’ye teşekkür
eder, bundan son-

raki yaşamında
başarılar dile-

riz" ifadeleri
kullanıldı.

DHA

TFF’deN AŞı
AçıKLAMASı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022
sezonu öncesi aşı olmanın çok önemli
olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.
tFF tarafından yapılan açıklama şu
şekilde: "COVID-19 küresel salgını
ile mücadelede hastalığa maruz
kalma, hastalığı ağır geçirme ve bu-
laştırma riskleri göz önüne alındı-
ğında, hastalığın toplumsal yaşam
ve futbolumuzun işleyişi üzerindeki
olası olumsuz etkilerini en aza indir-
gemek için aşı olmanın çok önemli
ve en etkili yöntem olduğu bilgisini
tekrar hatırlatmak istiyoruz. Dün-
yada varyant virüs enfeksiyonlarının
yaygınlaşması, yayılma hızının yük-

sek olması ve ülkemizde de benzer
durumun oluşma ihtimali değerlen-
dirildiğinde toplum sağlımızı öncele-
yerek stadyuma alınacak seyirci
sayısının düşmesine sebep olacak
kararlar almak zorunda kalmamak
için Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı
kararlara uymak, önerileri dikkate
almak her zamankinden daha zaruri
hale gelmiştir. 2021-2022 futbol se-
zonuna sağlık ve güven içerisinde
başlayabilmemizin de temelini 
hazırlayacak olan aşı olma yaygın-
lığı, kendimizi ve sevdiklerimizi koru-
manın en önemli yoludur. 
Bunun yanında karşılaşmalarda
maske-mesafe ve temizlik önlemleri-
mizden de asla vazgeçilmeyeceği hu-
susunu da hatırlatmak isteriz. 
Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık,
mutluluk ve spor dolu günler 
diliyoruz." DHA

Formayı 
ALAcAğıM
Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat Pala, "Hocaya kendimizi
göstermek ve oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben burada
formayı almak istiyorum. Alacağıma da inanıyorum" dedi

Geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig
ekibi Pazarspor'a kiralık gönderilen
Süper Lig takımı Rizespor'un orta
sahası Mithat Pala, gelecek sezon ve
hedefleri hakkında Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Pala, "Milli takım
ve Avrupa hedeflerim var. İnşallah
bunların hepsi zamanla gerçekleşe-
cek ama ilk önce Rizespor camia-
sında kalıcı olmak istiyorum" diye
konuştu.
Sezonu en iyi yerde bitirmek istedik-
lerini dile getiren Mithat Pala, "Oy-
nayacağımız maçlarımız var.
İdmanlar biraz ağır geçiyor. Aslında
böyle geçmesi bizim için daha iyi.
Sezona daha iyi hazırlanıyoruz. Yeni
sezonda da hedefimiz çıkabildiğimiz

kadar en üste çıkmak. Onun için ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Takıma sinerji kattı

Takım kadrosunun henüz tam oluş-
madığını belirten Pala, "Ben burada
formayı almak istiyorum. Alacağıma
da inanıyorum. Geçen sene burada
maça çıktım ama yeterli sayıda de-
ğildi. Bu sene daha fazla maça çık-
mak istiyorum. Hocaya kendimizi
göstermek ve oynamak için elimiz-
den geleni yapacağız" ifadelerini kul-
landı. Teknik direktör Bülent
Uygun'un takıma ligin son haftala-
rına doğru geldiğini hatırlatan genç
futbolcu, "Bülent hoca geldikten
sonra takımda bir aile bütünlüğü
oldu. Takıma enerji kattı. Hocayla

birlikte geçen sene iyi maçlar çıkar-
dık ve ligde kalmayı başardık. Bu se-
nenin de daha farklı olacağını
düşünüyorum. Bülent hocanın her-
kese bire bir yaklaşımı çok iyi. Takımı
da çok iyi şekilde motive ediyor. İn-
şallah hocayla birlikte daha farklı bir
çıkış yakalayıp çok iyi yerlere gelece-
ğiz" şeklinde konuştu.

Kalıcı olmak istiyorum

Kariyer hedeflerinden bahseden 20
yaşındaki oyuncu, "İlk hedefim Ri-
zespor'da kalıcı oyuncu olmak.
Daha sonra milli takım ve Avrupa
hedeflerim var. İnşallah bunların
hepsi zamanla gerçekleşecek ama ilk
önce Rizespor camiasında kalıcı
olmak istiyorum" diye konuştu. 

"Pan-
demi-
den
dolayı bir-
çok maçı ta-
raftarsız
oynadık" diyen
Mithat Pala, "Taraf-
tar, futbolun değişil-
mez ve vazgeçilmez
unsuru. Futbol, taraftarla
güzel. Bu sene onlara iste-
dikleri takımı izleteceğiz ve ligi
en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.
DHA

ŞAMPİYONLUK 
FANTASTİK OLUR



İ stanbul'da peş peşe ilçe kongrelerini
yapan Memleket Partisi hafta sonu Bey-
likdüzü İlçe Başkanlığı'nın 1. Olağan

Kongresi'ni yaptı. Kongreye Memleket Partisi
İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ve
Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Parti
Meclis Üyesi Şeref Albeniz de katıldı. Kubist
AVM'deki parti binasında yapılan kongerede
tek aday Doğanay Köse Memleket Partisi
Beylikdüzü Kurucu İlçe Başkanı seçildi. 

Dört elle sarıldık 

Kongrede konuşan Memleket Partisi Beylik-
düzü Kurucu İlçe Başkanı Doğanay Köse he-
deflerininin Beylikdüzü'nde yüzde 15 oy

almak olduğunu ve bunun da ilçe için küçük
bir hedef olmadığını aktardı. Hızlıca örgütle-
neceklerinin de altını çizen Köse, kongrede
Damga'ya özel yaptığı açıklamada, “Bugün
itibariyle çoban ateşini  yakmış bulunuyoruz.
Partimize gönül vermiş herkesi  parti bina-
mıza bekliyoruz. Biz dört elle bu partiye sarıl-
dık. Herkese kucak açtık. Çok çalışan,
güvenilir arkadaşlarımız var. Belli ilkelerimiz
var. Atatürk'ü karşısına almayan, terörü lanet-
lemeyi bilmeyen, kadına şiddeti lanetlemeyi
bilmeyenlerle parti olarak birlikte değiliz.
Ama birçok konuda birçok insanla ortak nok-
tamız var. Herkesi bekliyoruz. İlk hedefimiz
sandığa sahip çıkmak. Beylikdüzü'nde 780
tane sandığımız var. Hepsine bir görevli ver-
mek.  Hedefimiz yüzde 15. Bu Beylikdüzü

için küçük bir hedef değil. Delegelerimizi de
artırmak istiyoruz. Yönetim Kurulu arkadaş-
larımızın içinde sınıf öğretmeni, pskiloji oku-
yan öğrenci arkadaşımız, CHP'den gelen
küskünler, hiç siyasete bnulaşmamış insanlar
var” dedi. 

CHP muhalefeti beceremiyor 

Köse, CHP'yi 'her şey oylamayla değil ata-
mayla oluyor' sözleriyle eleştirdi ve bu yüzden
ülkede muhalefet açığı olduğunu ifade etti.
Köse, “Bugüne kadar hiçbir partiye üye olma-
dım. Genel olarak CHP'yi desteklemiştim
ama CHP muhalefet yapmayı bile beceremi-
yor. CHP içinde oylamalar değil atamalar ol-
duğu sürece yeni bir partiye ihtiyaç
duyuluyor. Bu anlamda genel başkanımız

Sayın Muharrem İnce önümüzü açtı. Bizde
arkasında koşmaya başladık. Bu partide
atama yok. Koltuk sevdası yok. Önümüzdeki
süreçte de benden daha başarılı bir arkadaş
gelirse seve seve teslim ederim” diye konuştu.
Köse, son ola-
rak tüm Bey-
likdüzü halkını
düşüncelerini,
politikalarını
dinlemeleri
için parti bina-
sına davet etti.
Erken seçime
de hazır 
olduklarını
ifade etti. 
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Memleket Partisi Beylikdüzü 
İlçe Başkanlığı 1. Olağan 
Kongresi'ni gerçekleştirdi. 

Kurucu İlçe Başkanı Doğanay 
Köse kongrede “Çoban ateşini
yakmış bulunuyoruz” diyerek 

Beylikdüzü'nde hedeflerinin yüzde
15 oy almak olduğunu söyledi

BARIŞ KIŞ 

Memleket Partisi İstanbul İl
Başkanı Ertuğrul Gülsever
ise partilerinin 45 günde 19
ilçede örgütlendiğini ve tüm
ilçe kongrelerinin tamam-
landığını öyledi. Gülsever,
konuşmasında CHP'yi eleş-
tirdi ve Türkiye'nin hala
yüzde 25'inin CHP'ye oy
vermesinin sebebini anlattı. Geçtiğimiz
genel seçimlerde Muharrem İnce'nin cum-
hurbaşkanlığı seçimleri için var  gücüyle ça-
lıştığını ve hakkının yendiğini hatırlatan
Gülsever, “Genel başkanımızı tehtit olarak
gördüler” dedi. “Bu parti (CHP)  geriye
dönük 'acaba bu oyları neden aldım' diye hiç
irdelemiş mi? Neden iktidar olamıyorum,
devletin kapısının önünden geçirmiyorlar
diye düşünmüş mü?” diye soran Gülsever,
“Bu parti Atatürk'ün partisidir. Bu parti Cum-
huriyetin partisidir. Bu halk bu yüzden oy
vermekten vazgeçmemiş. Ulaştığımız nok-
tada bunları söylememize rağmen kimse
bizim sesimize kulak vermedi. Bizi dinle-
medi. 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övündükleri
partiye ne kadar Atatürk düşmanı varsa
hepsini toplayıp getirdiler. O sebeple burda-
yız. Bu sebeple Memleket Partisi'ni kurduk.
Bize haksızlık ettiler. Ezdiler. Hiçbir yere
aday olmadık ve talebimiz olmadı. Genel
başkanımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
elliye yakın yerde yüze yakın miting yaptı.
Öyle sıradan mitingler de değil. Ama kendi-
sini  potansiyel tehlike gören unusrlar O'nu
itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yap-
tılar. Biz ona inandık. Biz geçmişten bu yana
hep mağdurun yanındaydık şimdide de
genel başaknımızın yanındayız” açıklama-
sını yaptı. Memleket Partisi Kurucular Ku-
rulu ve Parti Meclis Üyesi Şeref Albeniz de
tüm partililere 'kucaklaşacağız' mesajı vere-
rek genel Başkan Muharrem İnce'yi cumhur-
başkanı yapacaklarını, emin adımlarla
iktidara yürüdüklerini söyledi. Konuşmaların
ardından ilçe kongresi tek adayla yapıldı.

ATATÜRK 
DÜŞMANLARINI 

PARTİYE 
TOPLADILAR! 

Memleket Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı
Yönetim Kurulu Listesinde Doğanay Köse baş-
kanlığında şu isimler yer aldı: 
Tuna Açıkgöz, Mehmet Bakşi, Sevm Baş, Tülay

Bayraktar, Mehmet Beker, Nesrin Bin-
gör, Gökhan Bostancı, Nalan Buyruk,
Merve Çaçan, Çoşkun Çevik, Cengiz
Demirezen, Teslim Erkuş, Emine Kara-
duman, Hamdi Öyke, Celal Savaş ve
Volkan Tezer  yer aldı.  İl delegeleri lis-
tesindeki isimler ise şöyle sıralandı:
Tuna Açıkgöz, Nuray Köse, Mehmet
Beker, Cengiz Demirezen, Teslim
Erkuş, Müjgan Kandemir, Emine Kara-
duman, Doğanay Köse, Hamdi Öyke,
Celal Savaş, Hakkı Sevim, Mesut Tatlı,
Volkan Tezer, Fazilet Yılmaz. 

YÖNETİM 
KURULU LİSTESİ 

COBAN ATESINI YAKTIK 

Baklava kuyruğu!
Bahçelievler'de arife günü sabahın erken saatlerinde ucuz baklava
almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Bahçelievler Şirinevler'de
Kurban Bayramı öncesi bir bak-
lavacının piyasaya göre ucuz fi-
yata sattığı baklavalar nedeniyle
yoğunluk oluştu. Arefe günü sa-
bahın ilk saatleri ile birlikte sı-
raya giren vatandaşlar tatlıcı
dükkanı önünde metrelerce kuy-
ruk oluşturdu. Sıcak havaya
rağmen yaklaşık bir saatlik bek-
lemenin ardından dükkanın
içine girebilenler, kilosu 19 lira-
dan başlayan baklavalardan
satın aldı. Bazıları sıcaktan
daha az etkilenmek için karton
parçalarıyla kendilerine gölge
yaptı. Metrelerce uzayan bak-
lava sırası havadan 
görüntülendi.

Günde 4-5 ton satılıyor

Baklava markasının İstan-
bul'daki şubesini işleten Adil
İpekli, "Halkı, vatandaşı düşü-
nen bir yapımız var. Buna isti-
naden baklava uygun üretiliyor.
Herkes baklava yiyebilsin diye
biz de bu fiyata vatandaşları-
mızla buluşturuyoruz. Bir
günde sattığımız baklava 4-5
tonu bulabiliyor. Bugün için bu
rakam biraz daha yüksek diye-
biliriz" dedi. Baklava almak için
sırada bekleyen bir vatandaş da,
"Yaklaşık bir saattir bekliyorum.
Fiyat uygun olduğu için geldik.
3 kilo baklava alacağım. Bakla-
vası çok güzel" dedi. Kilosu 19
liradan başlayan baklavalardan
en çok tercih edilenleri ise tere-
yağlı fıstıklı ve cevizli baklava.

Menekşe Plajı
doldu taştı
İstanbul'da gün içinde hava sıcaklığının 40 derecenin
üzerine çıkmasıyla birlikte plajlar doldu taştı.
Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı, kısıtlamaların
kalkmasının ardından en kalabalık günü yaşadı
Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü'nden edinilen bilgiye göre,
İstanbul'da hava sıcaklığı nem
ile beraber 40 derecenin üze-
rine çıktı. Gün boyu etkili olan
sıcak havadan bunalan İstan-
bullular, serinlemek için denize
akın etti. İstanbulluların tercih
ettiği noktalardan biri de Kü-

çükçekmece'deki Menekşe
Plajı oldu. Sıcak havada serin-
lemeye gelen yüzlerce kişi ne-
deniyle Menekşe Plajı'nda
kısıtlamaların kalkmasının ar-
dından en kalabalık gün ya-
şandı. Plajı tamamen
dolduran kalabalık havadan
görüntülendi.


