
GİDİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR

Erdoğan hiçbir
çözüm bulamaz

CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Twitter üzerinden Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
eleştirdi. “Erdoğan, ilk seçimde gi-
dici olduğunu biliyor” diyen Kılıçda-
roğlu, “128 milyar hala ortada yok.
Ekonomi çökmüş. Göçmen seli
devam ediyor. Yangın-
lar ülkeyi çorağa dön-
dürdü. Seller ilçeleri
yok ediyor; Erdoğan
küfürde kıyamette…
Beceriksizliğinin yarat-
tığı boşluğu küfürbaz
trolleri doldurmaya
çalışıyor. Önümüz kış.
Enflasyon halkımızın
belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı ya-
yınlarını uyku ve öfke nöbetleri ara-
sında geçiren Erdoğan, halkımızın
yardım çağrılarına asla bir çözüm
bulamayacak” dedi.
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Parklarının İBB ekiplerince
yıkılacağı gerekçisiyle

eylem yapan Eyüpsultan Yeşilpı-
nar Mahallesi sakinleri, park üze-
rinde çadır kurup nöbet tutmaya
başladı. İBB'nin mahkeme sonu-
cunu beklemeden parkı yıkmak is-
tediğini iddia eden vatandaşlar,
“Yeşilime dokunma” sloganları
attı.  Mahalle sakinlerinin eyle-
mine katılan Ayşe Topçu, “Şu

ağaçları bak. Ağaç kesme maki-
nesi getirmişler. Yıkacaklar biz de
bunları seyredeceğiz. Bu çocukla-
rımız ağlayacak. Yarın bu çocuk-
lar nereye gidecek? Biz nerede
oturacağız? İstanbul'da deprem
var. Hazırlıklı olun diyorlar. Böyle
mi hazırlık yapacağız. Bir tane
yeşil alanımız var onu da yıkıp,
beton yapmak istiyorlar. Yazıklar
olsun” ifadelerini kullandı.

ç Geceden beri parkta nöbet
tuttuğunu belirten Hülya

Özkan ise,”40 yıllık deprem top-
lanma alanının yıkılmasını istemi-
yoruz. Bırakın parkı deprem
toplanma alanının yıkılmasını is-
temiyoruz. Projelerine hiçbir şe-
kilde karşı çıkmıyoruz. İstedikleri
şekilde yapabilirler. Bize göster-
dikleri küçücük bir parka biz gir-
mek istemiyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 3 aydır yeşil alan müca-
delesi verdiğini söyleyen Hüseyin
Kara da, “Yeşile dokunma, par-
kıma dokunma, başka ne ediyor-
sanız edin. Bina mı yapıyorsunuz
ne yapacaksanız yapın. Bize hiç-
bir şey ver demiyoruz. Biz sadece
buranın korunmasını istiyoruz.
Başka bir derdimiz tasamız da
yok. İmamoğlu sesimizi duysun”
şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde ilk
kez öğrenci yurdu açıyor. İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu’nun seçim vaadi olan öğrenci yurtlarında şehit ve
gazi yakınları için özel kontenjan ayrıldı. Gençlik ve
Spor Bakanlığı’ndan ruhsat alan 3 kız öğrenci yurdu,
yeni eğitim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.
Konuya ilişkin konuşan İmamoğlu, “Zaman içeri-
sinde yurtlarımızın sayısı artacak. Öğrencilerimi-
zin mağdur olmaması için bu tarz çalışmalara
ağırlık vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Asıl savaş şimdi başlıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan
Akdoğan, İstanbul'da depreme karşı en riskli 7 ilçeyi açıkladı. Avcılar ve 
Beylikdüzü'nün de bulunduğu listedeki ilçelere dikkat çeken Akdoğan, “Bu-
ralarda acilen ve çok hızlı kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmalı” dedi

Beklenen İstanbul depreminde; Avcılar,
Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçek-

mece, Tuzla ve Beylikdüzü'nün en riskli 7 ilçe
arasında olduğunu söyleyen Akdoğan, “Şu an
İstanbul’da toplamda 5.9 milyon konut var.
Bunların içinde ise 1 buçuk milyon yapının
riskli olduğunu söyleyebilirim. Bunların acilen
hızla dönüşmesi gerekiyor. Söz konusu yapılar
da bahsettiğimiz 7 ilçede yoğunlaşıyor. Şayet
önlem alınmazsa İstanbul için gelecek çok
vahim diyebilirim” ifadelerini kullandı.

AVCILAR EN RISKLI
ILCELER ARASINDA
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IBB TARIHINDE
BIR ILK OLDU!

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi
Özgür Karabat; Muharrem ayı vesilesiyle

Güvercintepe Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde Mu-
harrem lokması paylaştı. Karabat, konuşmasında
İmam Hüseyin'in “Zalimin zulmüne karşı çıkma-
mak mazluma yapılacak en büyük kötülüktür”
sözünü anımsatarak, “Bizler her zaman zalimin
zulmüne karşı koyalım. Bu mübarek ayda bir kere
daha birlik, beraberlik içinde barış içinde yaşa-
mamız gerektiğini hatırlayalım” dedi. I SAYFA 5
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Zalimin zulmüne 
karşı koyalım

“Çatalca Belediyesi Geleneksel
Yağlı Pehlivan Güreşleri’’ yeni ya-

pılan spor tesisinin açılışı ile 29 Ağustos
Pazar günü başlayacak. Konuya ilişkin
konuşan Belediye Başkanı Mesut Üner,
“Çatalca'mızın spor kenti olması için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Herkesi güreş
müsabakalarını izlemeye, heyecana ortak
olmaya davet ediyoruz” dedi. I SAYFA 10
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YESILIMIZE
DOKUNMA
Eyüpsultan Yeşilpınar'da mahalle sakinleri parklarının İBB tarafından yıkılacağı gerekçesiyle eylem
yaptı. “Yeşilimize dokunma” sloganları atan vatandaşlar, “Biz parkımızın yıkılmasını istemiyoruz.
Zaten nefes alabildiğimiz çok az alan var. Burayı da yıkıp tarumar etmeyin” ifadelerini kullandı
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Tepki üzerine olay yerine Eyüpsultan Kaymakamı İhsan
Kara  geldi. Kara, konunun takipçisi olacağını belirterek,
"Kentsel dönüşüm anlaşmasının tarafı değiliz biz. Biz sizi

dinledik yapılacak bir şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne 
şekilde karşılanabilir? Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak

karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlendirelim" dedi.

AĞAÇ KESME MAKİNESİ GETİRDİLER EKREM İMAMOĞLU SESİMİZİ DUYSUN

İSTANBUL İÇİN DURUM VAHİM

Eski eşini atletle boğdu!
Büyükçekmece'de Fatma İnan eski eşi ta-
rafından atletle boğularak öldürüldü. Olay

dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar
Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) bo-
şandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi.
Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi.
Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı.

Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp
İnan'ın boğazına sararak öldürdü.
Metin Esin ardından polisi arayarak
eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay
yerine gelen polis ekipleri, Metin
Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk an-
nesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmette fırsat eşitliği ilke-
siyle hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden

Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane’nin ilk durağı Ya-
kuplu Mahallesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan
otobüslerin, bir sonraki güzergah ve saat bilgileri belediyenin
sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. I SAYFA 9
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Güzel günlere
adım atalım

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Muhar-

rem ayı dolaysıyla matem orucu
tutan vatandaşlar için Muharrem
orucu lokması verdi. Karacaahmet
Sultan Gürpınar Cemevi'nde gerçek-
leşen oruç lokmasında, okunan dua-
lar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik
beraberlik mesajları verildi. Çalık,
“Alevi canlarımızla bir arada güzel bir
ortam oluşturuldu ve lokmamızı da-
ğıttık. Paylaştığımız Muharrem lok-
ması güzelliklere vesile olsun. Allah
tutulan oruçları, yapılan tüm ibadet-
leri kabul eylesin. İnşallah daha sağ-
lıklı ve güzel günlere bütün insanlık
olarak adım atarız.” dedi. I SAYFA 4
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BAĞCILAR HAREKETE GEÇTİ

Beyin göçünü
engelleyeceğiz

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Nakliyeciler
isyan ediyor!

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, Ensar Vakfı tara-

fından bölgesel istihdamı artırmaya
yönelik düzenlenen “Gençlik Fısıltı-
ları” isimli projenin programında üni-
versite öğrencileriyle bir araya geldi.

Beyin göçünü durdur-
mak ve gençliği ka-
zanmak adına bu tarz
çalışmalara ağırlık ve-
receklerini anlatan
Çağırıcı, “Bu çalışma-
ların ne anlama geldi-
ğini özellikle son
dönemlerdeki beyin

göçünün engellenmesinde görüyo-
ruz. O açıdan da bu tür etkinlikler
büyük bir önem arz ediyor. Önemli
olan insana değer vermek ve insanı
olduğu gibi kabullenmek, fikir ve dü-
şüncelerini önemsemek ve ondaki
cevheri keşfedebilmek” dedi. I SAYFA 9
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Fatih'e bağlı önemli bir çekim
merkezi olan ve her gün dün-

yanın birçok ülkesinden çok sayıda
turiste ev sahipliği yapan Laleli sem-
tindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki
sokaklar, 10.00-21.00 saatleri ara-
sında resmi, lojistik ve turistik araçlar
dışında trafiğe kapatıldı. Pazartesi ha-
yata geçirilen kararla birlikte, bazı
nakliyeciler işlerinin aksadığını belirte-
rek durumu protesto etti. Nakliyeciler,
Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesini
trafiğe kapatarak eylem yaptı. Nakli-
yeciler, polisin eyleme izin vermeme-
siyle olaysız bir şekilde dağıldı. 
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BİDEN'LA NE KONUŞTUN?

Millet gerçekleri
öğrenmelidir

İYİ Parti Lideri Meral Akşe-
ner, İzmir ziyaretinde Afgan

göçüne ilişkin Cumhurbaşkanı Er-
doğan'a yüklendi. Akşener, “Bura-
daki sorumlu Sayın Erdoğan'dır.
Çünkü açarsan kapıları, o millet
olma sözleşmesini nüfusu değiştir-
mek üzere yırtarsan, aha da size
beka sorunudur. Sayın Erdoğan
sana soruyorum; Biden'la ne ko-
nuştun? Afganlılar üzerinden ne
yapıyorsun? Egemenliğini neden
paylaşıyorsun kardeşim? Al-
manya’yla, Avrupa Birliği’yle Suri-
yeliler üzerinden ne konuşuyorsun?
Egemenliğini niye paylaşıyorsun
kardeşim? Bunu yapmaya hakkın
var mı senin?” diye sordu.
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Afganistan’da savaş yeni başlıyor. Dü-
şünülmesi gereken soru şu. Ülke Tali-
ban yönetiminde IŞİD gibi, terör
örgütlerinin yeni ‘kuluçka’ merkezi mi
olacak? Bütün odaklanması gereken
soru bence bu. Bunu tam anlamıyla bil-

miyoruz. Ama Asya’da
yeni bir ‘Suriye’ yaşana-
bilir. Bu ateş sadece Af-
ganistan’ı değil bölgeyi
yangın yerine çevirir.
Buna hepimizin dikkat
etmesi gerekir...

Murat Palavar’ın yazısı sayfa 8’de

İlk durak Yakuplu
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Genellikle erkeklerin sorunu olarak bilinen
saç dökülmesi, doğum sonrasında, demir
eksikliği yüzünden, hormonal ya da genetik

sebeplerle kadınlarda da sıklıkla görülebiliyor. Hızla
gelişen teknoloji, saç dökülmelerinde de etkisini gös-
teriyor. Bunların arasında yer alan ve PRP (Platellet
Rich Plasma) olarak bilinen “trombosit zengin
plazma" uygulamaları, Türkiye’de de kullanılıyor.
PRP hakkında bilgi veren İstanbul Hairline Kurucusu
Gülşen Şener, PRP’nin sabır ve kararlılıkla uygulan-
ması gereken pahalı bir işlem olduğunu ancak kalıcı
bir çözüm sunduğunun altını çizdi.

Pahalı ama kalıcı çözüm 

Şener, yaptığı açıklamada “PRP son dönemde en çok
tercih edilen saç terapi işlemlerinden biri olmakla bir-
likte oldukça pahalı ve devamlılık isteyen bir uygu-
lama. İşlemlerin sonuçları uzun dönemde alınıyor.
Oysa insan doğası sabırsız, hemen sonuç görmek ve
saç dökülmesinin hemen durmasını istiyor. PRP,
uzun soluklu ama en kalıcı ve olumlu sonuç alınabi-
len yöntemlerden biri. Bu uygulamayı yaptırmak iste-
yen danışanlarımıza bu gerçeklerden bahsetmeden
tedaviye başlamıyoruz” ifadelerini kullandı. Gülşen
Şener, “PRP, trombosit miktarı artırılan plazmanın
saç köklerine enjekte edilmesi işlemidir. Saç kökleri-
nin belenerek kalınlaşmasını sağlar. Böylece saç dö-
külme hızı azalır. Bu işlem saç dökülmelerini
önlemede kullanıldığı gibi saç ekim işleminden sonra
da sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çı-
kıyor” diye konuştu.

Denetimler artmalı

Tedavisi mümkün olan kellik ve saç dökülme prob-
lemleri olan hastalara yaptıkları PRP işlemleri netice-
sinde güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen Şener
“PRP yöntemleri neticesinde başarılı sonuçlar aldığı-
mız için bu yöntemi uygulamayı sürdürüyoruz. Öz-
verili çalışmalarımızdan dolayı da tercih ediliyoruz.
Aynı alanda çalışan irili ufaklı pek çok mekan olsa da
bizim gibi köklü ve işinin ehli merkezlerin sayısı az.
Kamusal denetimlerin artmasının, sağlıklı uygulama-
ların yaygınlaşması için önemli olduğunu düşünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Her yaptığıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yeni
şarkısı Sır'ın klip çekimi için İstanbul'un simgesi olan
Kız Kulesi'nin çıktı. Her anını takipçileriyle paylaşan
Tilki, Kız Kulesi'ni çatısına çıktığı anların görüntüsünü
de yayınladı. Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürü-
yen Aleyna Tilki, Türkiye'yi etkisi altına alan orman
yangınlarından dolayı yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayın
tarihi ertelemişti. 20 Ağustos'ta klibinin yayınlanaca-
ğını açıklayan Tilki, çekimlerden kareleri de Instagram
hesabından paylaştı. Yeni şarkısının heyecanını yaşa-
yan Aleyna Tilki, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu
Instagram hesabından İstanbul'un tarihi yapılarından
olan Kız Kulesi'nde çekilen klibinin kamera arkası gö-
rüntülerini paylaştı. Çekimler için Kız Kulesi'nin çatı-
sına çıkan genç şarkıcıya çekim ekibinden görevliler
yardımcı oldu.

En değerli işlerimden biri

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma
da "Büyük tarihi değerimiz Kız Kulesi'nin çatısında,
dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile yaptığım Türkçe bir
şarkıya klip çektik. Klip 20 Ağustos Cuma günü yani
üç gün sonra yayında olacak. Kariyerimin en değerli
işlerinden birisi Sır. Kalbimi açtım, koydum ortaya ve
sonra bir baktım her istediğim olmuş. Çok şükür çok
teşekkür emeği geçen herkese" notunu ekledi.
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Saç problemlerine
PRP çözümü

Pandemide obezite arttı

Y enidoğan bebeklerin besin depo-
larının yetersiz oldukları için kan
şekeri düzeylerinin hızlı bir şe-

kilde düşüp hipoglisemiye girebildiğini
ve bunun da beyni etkileyebildiğini akta-
ran Medipol Üniversitesi Çamlıca Has-
tanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cö-
mert, yenidoğan bebeklerin gece dahil
olmak üzere her ağladığında veya 2-3
saatte bir düzenli olarak emzirilmesi ge-
rektiğini belirtti. Her canlının sütü yav-
rusuna özel ve yetebileceği miktarda
olduğunu söyleyen Dr. Cömert, “Tüm
anne sütleri içerik bakımından bir bebe-
ğin alması gereken tüm besin öğelerini
içermektedir. Gerek çevreden gerekse
annenin endişeleri ve stresi sütün yapı-
mında azlığa neden olabilmektedir. Süt
varsa yaramama gibi bir endişeye gerek
yoktur. Doğru emzirme teknikleri için
çocuk doktorunuzdan veya bebek hem-
şirenizden destek alabilirsiniz” dedi.

Diyet stres sebebi

Dr. Cömert, “Mama kullanan bebek-

lerde mamadan sonra su içirilmesi de
doğru bilinen yanlışlar arasında. Mama
kullanan bebeklerde havanın sıcaklığının
önemi olmaksızın su içirilmesine gerek
yoktur” şeklinde konuştu. Gaz yapacağı
gerekçesiyle birçok annenin sebze ve
meyve yemediğine dikkat çeken Cömert,
“Annelerin en büyük streslerinden biri
bebeklerinin gazlı bir bebek olmasıdır.
Bu yüzdende yanlış yönlendirmelerle
birçok sebze ve meyve tüketmeyerek
diyet uygularlar. Bu diyet uygulaması
hem yetersiz beslenmeden dolayı hem
de anneyi strese sokacağı için anne sü-
tünde azalmaya neden olabilmektedir”
diyerek anneleri uyardı.

Sarılığın önlemi emzirmek

Yenidoğan bebeklerde göbek bağının
düşmesinin bazen 2 haftayı geçebildiğini
kaydeden Dr. Cömert, “Bebeğin göbe
ğine zarar veririm düşüncesinden dolayı
ebeveynler bebeklerini göbek bağı düş-
meden yıkamamaktadırlar. Bebekler yı-
kanması için göbek bağının düşmesine
gerek yoktur. Banyo sonrasında göbe-

ğini iyice kurulamanız yeterli olacaktır”
ifadelerini kullandı. Sarılığı olan bebeğe
şekerli su içirilmesinin de doğru bilinen
yanlışlar arasında olduğunu söyleyen
Dr. Cömert, “Yenidoğan her üç çocuk-
tan ikisinde sarılık görülebilmektedir. Sa-
rılığın birçok nedeni bulunmaktadır.
Sarılığı önlemede en etkin yol ise bebe-
ğin sık sık emzirilmesidir. Bebeğe şekerli
su verilmesi bebeğin beslenmesini engel-
leyebileceği için verilmesi önerilmemek-
tedir. Sarılığı olan bebeğe sarı kıyafet
giydirilmesi veya üstüne sarı tülbent ör-
tülmesi de doğru değildir. Ülkemizde en
sık gördüğümüz yanlış inançlardan bir
tanesidir. Sarılığı olan bebeklerde sarı kı-
yafetler giydirilmesi veya üstünün sarı
tülbentle örtülmesi bebeğin sarılığının
fark edilmesini zorlaştırıp tanı konulma-
sını geciktirmekten başka hiçbir işe yara-
mamaktadır” diye konuştu.

40 günün dayanağı yok
Bebeğin 40 gün dışarı çıkmaması inancı-
nın yanlış olduğunu belirterek, “Bebekle-
rin 40 gün dışarı çıkmaması inancının

hiçbir dayanağı yoktur. Bu inanış yüzün-
den bebeğin kontrollerini ve aşılaması
geciktiren ebeveynler mevcuttur. Yenido-
ğan bebeklerin dışarı çıkmasında hiç bir
zaman engeli bulunmamaktadır” dedi.
Dr. Cömert bebeklerin giydirilmesiyle il-
gili yapılan yanlışlara da değindi. Cö-
mert, “Yenidoğan bebeklerde ilk 1 ayda
bizim giydiğimizden bir kat fazla elbise
giydirilmesi, birinci aydan sonra bizimle
aynı katta elbise giydirilmesi uygun gö-
rülmektedir” diyen Dr. Cömert, “Yeni-
doğan bebeklerin çok katlı giydirilmesi
sonucunda en sık karşılaştığımız prob-
lem bebeğin uyandırılamaması sonrası
beslenememesidir” şeklinde konuştu.
Doğum saçlarını kesmeyin
Saçların güçlenmesi için birçok yeni
doğan bebeğin saçlarının kazıtıldığını
söyleyen Cömert, “Yenidoğan bebek-
lerde ilk doğum saçlarının tümü aylar
içerisinde dökülüp yerine kalıcı ve daha
sağlam saçlar gelecektir. Ebeveynlerin
bebeklerinin saçlarını kesmesi, saçın 
kalitesini etkilememektedir” diyerek 
sözlerini sonlandırdı

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, pandemi döneminde çocuklarda obezite ve
erken ergenliğin arttığını, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi. Boyraz, "Okula gide-
meyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması erken ergenliği tetikleyen bir durum" dedi.
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr.
Mehmet Boyraz, takip ettikleri hastaların
yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını
söyledi. Boyraz, "Pandemiyle beraber ço-
cuklarımızda obezite ve erken ergenliği sık
görmekteyiz. Okullar kapanınca evde daha
çok vakit geçirdiler. Sağlıksız beslendiler.
Eve tıkanan çocuk sürekli yedi içti. Fast
food tüketimi ve dışarıdan yemek yeme
alışkanlığı arttı. Tablet, televizyon, bilgisa-
yar kullanımı hareketsiz kalmalarına neden
oldu. Bununla beraber obezite arttı. Gelen
hastalarımız kilo almış vaziyette geliyor.
Çocukların eve kapanması, hareketsiz kal-
ması, fast food tüketmeleri, gereksiz kar-
bonhidrat ve basit şeker alımı obeziteyi ve
erken ergenliği tetikledi" diye konuştu.

Çocuklar psikolojik 
olarak etkileniyor

Kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce er-
genlik bulgularının başlamasına 'erken er-
genlik' denildiğini ifade eden Boyraz,
"Geçen yıllara nazaran kızlarda meme bü-
yümesi, genital ve koltuk altı kıllanma, er-
keklerde kıllanma ve testislerde büyüme
bulgularını sık görmekteyiz. Kız çocukla-
rında 8 yaşından önce erken ergenlik baş-
larsa ve 12 yaşından önce adet görürse
boyu kısa kalabiliyor. Çünkü kemikleri hızlı
ilerleyip hızlı kapanıp östrojen hormonu-

nun etkisiyle boyu kısa kalabiliyor. 8 yaşın-
dan önce meme gelişimi varsa ergenliğini
aylık iğne tedavileriyle durduruyoruz, öteli-
yoruz. Özellikle 8 yaşından önce bu bulgu-
lar başladıysa ve 12 yaşından önce adet
gördüyse veya zamanında ergenlik başla-
yıp, 9 yaşından sonra hızlı ilerleyip birden 6
ay 1 yıl içinde adet görme durumu olduysa
bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Bo-
yunun kısa kalmaması için müdahale gere-
kiyor. Çünkü bu durup çocukların
psikolojik dengesini bozabiliyor. Çocuklu-
ğunu yaşayamadan adet görmeye başlıyor-
lar. Bu da çocukları psikolojik olarak çok
etkiliyor" diye konuştu.

Oje ve ruja dikkat 

Boyraz, kızlarda kilo alımıyla östrojen hor-
monunun arttığını ve ergenlik yaşının öne
kaydığını belirterek, "Erkeklerde daha nadir
olmakla beraber bu süreçte erken ergenliği
görebiliyoruz. Okula gidemeyen
çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisa-
yar ve tablet başında olması erken ergenliği
tetikleyen bir durum. Bazen aileler çocukla-
rına vücut direnci artsın diye gereksiz arı
poleni verebiliyorlar. İçinde bitkisel östro-
jenler olduğu için de ergenliği tetikleyebili-
yor. Oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında
ergenliği tetikliyor" dedi. Çocukların sağlıklı
beslenmeleri ve hareketsiz kalmamaları ko-

nusunda ailelere önerilerde bulunan Boy-
raz, "Obezite çocuklarda 13-14 ayrı has-
talığa neden oluyor. Şeker hastalığından
tutun da eklem rahatsızlığına, tiroid has-
talığından metabolik sendroma kadar
birçok rahatsızlığa neden oluyor. Diyet
ve egzersiz vererek çocuklarda obeziteyi
düzeltmeye çalışıyoruz. Kısacası sağlıklı
beslenilmeli, erken yatıp erken kalkılmalı
ve spor yapılmalı. İp atlama, voleybol,
basketbol, yüzme daha çok
zıplamalı, çocuğun boyu-
nun büyümesine katkıda
bulunan sporları öneri-
yorum. Çocuklarımızı
dışarı çıkartalım.
Akşamları tem-
polu yürüyüşler
yapılabilir.
Gerekiyorsa
aileler çocuk-
larını bir
spor aktivite-
lerine ver-
meli, fast
fooddan uzak tut-
malarını tavsiye ediyorum.
Bunları yaparlarsa çocukları-
mızın sağlığı yüzde 50 daha
iyi olacaktır" açıklamalarında
bulundu.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, bebeklerin bakımına ve
beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları anlattı. Bir uzmana danışılmadan, kulaktan dolma
bilgilerin çoğunun yanlış olduğuna değinen Dr. Cömert, “Her ne olursa olsun bebeğinizin bakımı
ve beslenmesi ile ilgili bir adım atacağınızda mutlaka doktorunuza baş vurmanız gerekir” dedi
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Saç problemlerinin yeni nesil teknolojil-
erle kalıcı çözüme kavuştuğunu belirten
İstanbul Hairline Kurucusu Gülşen
Şener, “PRP olarak bilinen “trombosit
zengin plazma" uygulamaları,
Türkiye’de de sıklıkla kullanılıyor. PRP
sabır ve kararlılıkla uygulandığında
kalıcı bir çözüm sunuyor” dedi

Klip için Kız Kulesi’nin
çatısına çıktı
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Gazeteci Emre Erciş 12 Ağustos Per-
şembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih
Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldı-

rıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi
altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise
olay yerinden motosikletle kaçarak kayıplara ka-
rıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler,
şüphelilerin olayda kullandıkları motosikleti Ok-
meydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaç-
tıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını
izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit
etti.E.K. ve B.P., isimli şüphelileri Avcılar ve Eyüp-
sultan'da bulunan evlerinde geçen cumartesi eş za-
manlı operasyonla yakaladı. İki şüpheli bugün
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi.  2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

Silivri D-100 Karayolu'nda bisikletiyle
yolun karşısına geçmeye çalışan 19 ya-
şındaki Havva Şeyma Gündoğar'a oto-

mobil çarptı. Gündoğar, kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına
alındı. Kaza, Silivri D-100 Karayolu Edirne istika-
metinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki
Havva Şeyma Gündoğar bisikletiyle yolun karşı-
sına geçmek istedi. Yola Gündoğar'a sürücüsünün
ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil
çarptı. Çarpmanın etkisiyle Havva Şeyma, yola
savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak dura-
bildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen
ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk mü-
dahalede bulundu. Havva Şeyma Gündoğar özel
bir hastaneye kaldırıldı. Gündoğar, hastanede yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
ilçe genelinde yabancı uyruklulara yönelik
denetim yaptı. Polis ekipleri tarafından dur-

durulan yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye'de yaşamak
için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrol-

lerde ikamet izni bulunmayan ve yurda kaçak yollar-
dan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 100 kişi, oto-
büslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç
İdaresi'ne gönderildi. Denetimlerin önümüzdeki 
günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Gazeteci Erciş’i 
vuranlar tutuklandı

Silivri’de feci kaza

Arnavutköy Şehir Parkı’nda yeni doğ-
muş bir bebek bulundu. Bebek hastaneye
kaldırılarak koruma altına alınırken; polis

olayla ilgili inceleme başlattı. Arnavutköy’de din-
lenmek için oturan vatandaşlar, duydukları ağlama
sesinin kaynağını ararken, çanta içerisinde yeni
doğmuş ve göbek bağı dahi kesilmemiş bir bebekle
karşılaştı. Durumu polise bildiren vatandaşlar bir
yandan da bebeğin unutulmuş olma ihtimaline
karşın parkta bebeğin ailesini aradı.  Bebeği bulan
Cengiz İlk, "Ben hastaneden geldim ve yorgundum
buradaki alana uzanayım dedim 10 bilemedin 15
dakika geçti buralardan ses duymaya başladım.
Çalı diplerine falan baktım. Yaklaşınca sesin çanta-
dan geldiğini fark ettim. Çantayı açıp baktığımda
içerisinde yeni doğmuş bir bebek gördüm. Üze-
rinde lekeler vardı. Motorlu güvenlikler geziyordu.
Onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar.
Polise ve ambulansa haber verdiler. Bir eczaneye
ait ilaç poşeti de vardı üzerinde. Poşetin içerisinde
ne olduğunu göremedim. Polis ekipleri burada ça-
lışma yapıyorlar." dedi. Bebeğin kim ya da kimler
tarafından parkta terk edildiği araştırılırken, Arna-
vutköy Devlet Hastanesi’ne götürülen bebeğin sağ-
lık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Parkta bebek bulundu

Yabancı uyruklulara denetim yapıldı

Çantayı çaldığı gibi kaçtı
Gaziosmanpaşa'da bir kadın, markette alışveriş yapan başka bir müşterinin bebek arabasına asılı çantasını çaldı

Olay, geçen hafta
Pazar günü Yıldız-
tabya Cadde-

si'ndeki markette gerçekleşti.
Hırsızlık şüphelisi S.B., alış-
veriş yapma bahanesiyle
markete girdi. Bu sırada içe-
ride bulunan başka bir müş-
terinin bebek arabasına asılı
çantasını fark eden S.B., çan-
tayı çaldı. Daha sonra mar-
ketten ayrılan S.B., kapıda
kendisini bekleyen kız ço-
cuğu ile olay yerinden hızla
uzaklaştı. Marketin güvenlik
kamerasında, S.B.'nin mar-
kette olduğu sırada başörtülü
olduğu, olay yerinden uzak-
laşırken başörtüsünü çıkar-
dığı görüldü. Çantanın
içerisinde 7 bin lira ve cep te-
lefonu olduğu öğrenildi.

Sonunda yakalandı

Gaziosmanpaşa İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Önleyici Hiz-
metler Büro Amirliği'ne bağlı
ekipler, market ve çevrede
bulunan kameraları inceledi.
İncelemelerin ardından yapı-
lan fiziki takip sonucunda,
S.B., Eyüpsultan'da başka
bir markete hırsızlık amaçlı
girdiği sırada, yakalandı.
S.B.'nin yapılan GBT sorgu-
sunda, 37 hırsızlık kaydının
olduğu ve toplamda 11 yıl 1
ay kesinleşmiş hapis cezası-
nın bulunduğu ortaya çıktı.
Polis merkezinde ifadesi 
alınan kadın, buradaki işlem-
lerinin ardından Gaziosman-
paşa Adliyesi'ne sevk edildi.
DHA

O lay, geçen Pazartesi günü öğle
saatlerinde Acıbadem Mahalle-
si'nde meydana geldi. Biri kadın

iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını
kartla  açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta
başarısız olan ikili, bir süre bekledikten
sonra binadan çöp atmak için bir kişinin
çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan
içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapı-
ları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta
bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri
giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine
ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara ka-
rıştı. 

Su dolu sürahi bırakmışlar

Hırsızlar yaklaşık 120 bin liralık ziynet
eşyalarını çaldıktan sonra ilginç bir yola
başvurdular. Hırsızlar, boşalttıkları takı
kutularının yanına mutfaktan aldıkları su
dolu sürahiyi bırakarak daireden ayrıldı-
lar. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları
anları ile şüphelilerden birinin kartla dış
kapıyı açmaya çalışması güvenlik kame-
rasına yansıdı. Hırsızların soğuk kanlı ol-
dukları görüldü.

120 bin lira zararları var

Şebnem Güzel "Yaklaşık iki üç ay önce
taşındık.Taşındığım için bütün ziynet eş-
yalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev
yeni olduğu için hem de yakın zamanda
tatile çıkacağım için. Kayınvalidem  çar-
şıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi pat-
latıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem
kayınvalidemin, hem benim ziynet eşya-
larımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilek-
liklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza
öyle. Kayınpederimin saatleri, benim sa-
atlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin

lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapan-
ların en kısa zamanda bulunmasını isti-
yoruz" dedi.

Sevgili gibi girmişler

Hırsızların binaya girme anlarına da de-
ğinen Güzel, "Bunlar iki kişi sevgili gibi el

ele tutuşup geliyorlar. Alt kapıyı önce
kartla açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar,
biraz bekliyorlar. Komşularımızdan biri
çöp çıkartmaya, dışarıya çıkıyor. O çıkar-
ken kapıyı tutup bunlar giriyorlar içeriye.
Sanırım en zayıf kapıda bizim kapımız
olduğu için burayı tercih ediyorlar. Kilidi

patlatıyorlar. Öyle giriyorlar içeriye.
Bütün ziynet eşyalarımızın kutuları, kapı
girişine yığılmış.  Kutuların yanına bir de
mutfaktan su dolu bir sürahi getirilmiş.
Üstüne bir bardak su için demeye getir-
mişler" şeklinde konuştu. Polisin olayla
ilgili soruşturması sürüyor.

Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız kayıp-
lara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su
dolu sürahi bırakan hırsızlar binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına yansıdı

HIRSIZLAR SU DOLU
SURAHI BIRAKTI

Gazeteci Emre Erciş'i evinin
önünde bacağından silahla
vuran 2 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ikamet
izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi

S.B.'nin yapılan
GBT sorgusunda,
37 hırsızlık kaydı-
nın olduğu ve
toplamda 11 yıl 
1 ay kesinleşmiş
hapis cezasının
bulunduğu ortaya
çıktı. Polis merke-
zinde ifadesi 
alınan kadın, 
buradaki işlemle-
rinin ardından
Gaziosmanpaşa
Adliyesi'ne 
sevk edildi. 

ESENYURT’DA yabancı uy-
ruklu 3 kişi tartıştıkları sitenin
güvenlik görevlilerine sopayla

saldırdı. Güvenlik görevlilerinden birinin
yaralandığı kavganın ardından şüphelile-
rin evinde yapılan aramada ruhsatsız ta-
banca, 2 pompalı tüfek ve eski model
olduğu öğrenilen jammer bulunduOlay,
Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulu-

nan sitede meydana geldi. İddiaya göre,
sitenin güvenlik görevlileri ile yabancı uy-
ruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen
bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Sözlü
tartışmaya başka bir yabancı uyruklu kişi
daha müdahil olunca ortalık karıştı. Elle-
rine sopa alan yabancı uyruklular güven-
lik görevlilerine saldırdı. Kavgada
güvenlik görevlilerinden biri yaralanırken,

ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan ya-
ralı, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri,
kavgaya karışan kişileri polis merkezine
götürdü.  Yabancı uyruklu 3 kişinin evi
polis ekipleri tarafından arandı. Yapılan
aramalarda şüphelilerin evinde ruhsatsız
tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model
olduğu öğrenilen jammer bulundu. Polis
merkezinde işlemleri tamamlanan şüphe-
liler adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga
anları cep telefonu ve iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.

Sopayla saldırdılar 
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B ugünler de birileri “bitti bitti herşey
bitti” diyerek mahzun bakışlarını
atıp hüzünlenmekte. Birileri de

“yok bitti bitti, bitmedi” diyerek edebiyat
yapmakta.

Bittiğini söylediğinin bittiği ne ola ki?
Kimler neyin nasıl bittiğinin ifade edip 
söylemekte?

Yaşam biz olmadan da vardı, bizsiz de
devam etmekte; biz sadece onun belli bir sü-
resinde onun enerjisinden yararlanan koşul-
lar elveriyorsa yeni enerjileri açığa çıkarıp
tüketmekteyiz ve kaç nesildir bu devam 
etmekte.

Sözden önce eylem/hareket vardı, söz 
onu dile getirdi.

Yaşam hemen her gün ve her an hızla
geçip gitmekte ve tükenmekte.

Yaşamı/anı dolu ve yararlı olarak yaşa-
mak için bir sonra ki günün hazırlığını yap-
malı. Toplumsal varlık olunmasıyla
sorumluluk daha da artmakta ama bir o
kadar da başka birinin sırtından geçinme ve
daha fazla sahip olma hırsı yalan, baskı ve
şiddeti doğurdu. Yaşamda sonradan uyduru-
lan ayrıcalık ve farklılık egemenlik anlayı-
şını güçlendirdi. Egemenlik hırs ve sahip
olma dürtüsü ceberut kurumsal yapı 
devleti karşımıza çıkardı.

Dün olduğu gibi bugünde adliye ve hukuk
ile ilgili kurumların önünde teraziyi 
görmekteyiz. Terazi neyi anlatır?

Eşitliği hakkaniyeti.
Dün olduğu gibi bugünde hukuk ve adli

sorunlarda hakkaniyet ve eşitlik var mı?
Toplumsal yaşamda sahip olma hırsı üretim
aletleri ve ilişkilerin farklılaşmasıyla biçim-
sel değişikliğe uğradı, özünde emek ve ser-
maye ya da ezen ve ezilen ilişkisi hala var.
Sahip olma hırsı, doğal sınırları ortadan
kaldırdı, kalemle kâğıda sınırlar çizdi. 

Birilerinin sahip olma hırsıyla elde ettiği
variyeti paylaşmamak için korkudan yaptığı
aşılmaz denilen surlar/setler aşıldı yıkıldı.
Yine de birileri hala bugünde sınırlar 

çizmekte, surlar/setler yeniden yapmakta.
Yaşamda bir avuç sayıdakilerin sahip

olma hırsıyla elde ettiği variyet devasa bo-
yuta ulaşırken, açlık ve yoksulluk sınırında
ücret/maaşla geçinmeye çalışanların devasa
sayıda olduğu hep unutulmakta.

Terazi ne ekonomide ne de adliyede eşit;
eşitsizliğin eşitliği topluma kader/alın yazı
diye yansıtılmakta.

Sahip olma hırsı baskı ve şiddet yaşam
alanlarını daraltmakta, içtiğimiz suyu, içi-
mize çektiğimiz havayı, ekip biçtiğimiz top-
rağı daraltırken toplumsal yaşamı çekilmez
hale getirdi. İçtiğimiz su, genzimize çekti-
ğimiz hava kirletilip bitirilmekte, sabır 
tükendi, taşları bile çatlattı; eşitsizlik hat
safhaya geldi.

İktidarı elinde bulunduran güçler top-
luma sabır telkin etmekte, eşitliği getire-
ceklerini bildirmekte. Oysa yıllardır gelende

gidende hatta yirmi yılı aşkın iktidarda
olanda kendileri olduklarını unutmakta.
Toplumun ekonomik yaşamdaki eşitsizliği
giderek büyümekte, adaletteki hak arama
baskı, şiddet ve ceza ile karşılığını 
bulmakta tüm bunlara rağmen sabır 
istenmekte.
Sabır taşı çatladı.

Yaşantımız da biten sabır, biten 
hukuksuzluk ve biten güven var.

Bitmesi gereken birilerinin asalak gibi
yaşamı, bitmesi gereken baskı, şiddet ve
sürgün, bitmesi gereken açlığa ve yoksul-
luğa tahammül, bitmesi gereken kader 
ve sabır.

Oysa kimileri kalemiyle, kimileri 
yaptıkları işle bitmesi gerekene taze kan
vermekte biçim değiştirmekte, bitmesi ve
gitmesi gerekenler yeni biçimlere 
bürünmekte.

Bitmesi ve gitmesi gerekenler

İyi ki sosyal marketler var
Ödüller, bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Edremit Kitap Fuarı
kapanışında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fuar kap-
samında İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Derneği’nin düzenle-
diği ödül töreninde Ataşehir Belediyesi’nin “Sosyal Market”
projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü. Ataşehir Be-
lediyesi, giderek artan işsizlik ve yoksulluğa çare olmak, sos-
yal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi koşullarda
hizmet vermek amacıyla 2021 yılı içinde iki sosyal marketi
hizmete açtı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Sos-
yal market projemizin “İkinci Yüzyıl Derneği”nin yerel yöne-
timler ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük gurur
duydum. Ödülün çalışmalarımızda bize güç vereceğine ina-
nıyorum. Ödül komitesine teşekkür ederim” dedi.

Sosyal Marketler ne işe yarıyor?

Sosyal marketlerden ilki şubat ayında Örnek Mahallesi’nde
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirile-
rek hizmet vermeye başladı. İkinci Sosyal Market ise Yenişe-
hir Mahallesi’nde mahalle muhtarlığının hemen yanında
ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açıldı. Sosyal Market saye-
sinde Ataşehir’de ikamet eden ihtiyaç sahipleri; gıdadan gi-
yime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar
yüzlerce çeşit malzemeyi kendileri seçip beğenerek alma im-
kânına sahip oluyorlar. Sosyal Market uygulaması kapsa-
mında belediye tarafından sosyal incelemesi tamamlanan
ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor ve bu kartlara
ihtiyaçları kadar puan yükleniyor. Vatandaşlar, Sosyal Kart
ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin ve ailelerinin giyecek,
yiyecek veya çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabili-
yor.  Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği
Sosyal Markette para kullanılmıyor.  HACER KÖSE

Akgün afet
bölgesine gitti

Kartal yas tuttu

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, CHP’li belediye
başkanları ile birlikte sel felaketinin
yaşandığı Batı Karadeniz’e gitti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve CHP’li ilçe belediye
başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşan-
dığı bölgede incelemelerde bulunacak olan
Başkan Akgün, arama - kurtarma, enkaz
kaldırma ve temizlik çalışması yürüten Bü-
yükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışma-
larını da yerinde inceleyecek.

Bölgenin ihtiyaçları tespit edilecek

CHP’li belediye başkanları ile birlikte 71 ki-
şinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ya-
şandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın’a
giden Başkan Akgün, ilk günlerden itibaren
bölgede çalışmalarını sürdüren Büyükçek-
mece Belediyesi’nin arama – kurtarma ve
enkaz kaldırma ekipler ile de bir araya gele-
cek. Bölgedeki son durum hakkında yerinde
incelemelerde bulunacak olan CHP’li bele-
diye başkanları, sel felaketinin yaralarının
bir an önce sarılması için bölgede ihtiyaç
duyulan desteği de sağlayacaklar. Başkan
Akgün’e belediye meclis üyeleri Hakan
Çebi ve Rıza Can Özdemir eşlik edecek.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı
tarafından Kerbela’da Hz. Hüseyin, yakın-
ları ve Ehlibeyt’in katledilmesi dolayısıyla
Muharrem Ayı’nın 10. gününde ‘Yas-ı Mu-
harrem’ anma programı düzenlendi. Kartal
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nün katkılarıyla düzenlenen anma, Kar-
tal Cemevi’nde gerçekleşti. Anma
programına Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kar-
tal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Baki Aydöner, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı
Selami Sarıtaş, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cemevi Zakiri Can Şahin ve Türk Halk
Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Yas-ı Ma-
tem’in ve Muharrem Ayı’nın 10. günü ne-
deniyle mersiye ve deyişler seslendirdiler.

Acılar unutulmayacak

Programın ardından bir konuşma gerçek-
leştiren Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Se-
lami Sarıtaş, Kartal Belediyesi ile birlikte
yıllardır Yası-ı Muharrem anma program-
ları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Kar-
tal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan
Yüksel’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Selami Sarıtaş’ın ardından Kerbela’da ya-
şanan acıların unutulmayacağını söyleyerek
konuşmasına başlayan Kartal Cemevi De-
desi Celal Özer de “Olay vardır akşama
kadar unutulur, olay vardır üzerinden asır-
lar geçer yine de unutulmaz, taze bir yara
gibi durmadan kaynar acısı, nesiller boyu
insanların kalbine dolar. Kerbela olayı da
böyledir, Allah korkusunu vicdanında taşı-
yan insanlar, müminler, kıyamete kadar
Hüseyin’in sevgisini göğsünden, tıraba dü-
şene kadar bırakmayacak, bırakmamalı.”
şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayında her yıl olduğu gibi bu yılda matem orucu tutan
vatandaşlar için Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nde Muharrem lokması verdi. Yapılan ibadetlerin ve edilen
duaların kabul olmasını dileyen Başkan Çalık, “Paylaştığımız Muharrem lokması güzelliklere vesile olsun” dedi

B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Muharrem ayı dolaysıyla matem
orucu tutan vatandaşlar için Muharrem

orucu lokması verdi. Karacaahmet Sultan Gürpı-
nar Cemevi'nde gerçekleşen oruç lokmasında, oku-
nan dualar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik
beraberlik mesajları verildi. Pandemi koşulları gö-
zetilerek gerçekleştirilen lokma dağıtımına Başkan
Çalık’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, si-
yasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, birim müdür-
leri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tüm Alevi
vatandaşların ibadet ve dualarının kabul olmasını
dileyen Başkan Çalık, “Alevi canlarımızla bir arada
güzel bir ortam oluşturuldu ve lokmamızı dağıttık.
Paylaştığımız Muharrem lokması güzelliklere ve-
sile olsun. Allah tutulan oruçları, yapılan tüm iba-
detleri kabul eylesin. İnşallah daha sağlıklı ve güzel
günlere bütün insanlık olarak adım atarız.” ifadele-
rini kullandı. Etkinlik sonunda vatandaşlarla 
sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Çalık, vatan-
daşların talep, istek ve önerilerine de dinledi.

Bin 691 haneye gıda kartı

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da Mu-
harrem Ayı’nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
tespit edilen bin 691 ihtiyaç sahibi haneye gıda
alışveriş kartı, belediye ekiplerince tek tek ulaştı-
rıldı. 9 Ağustos tarihinde başlayan ve Muharrem
Ayı boyunca devam edecek olan dağıtımda, gerekli
sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek çalış-
malar titizlikle yürütülüyor. Beylikdüzü Belediyesi
olarak bu yılki Muharrem Ayı’nda da vatandaşları
yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Çalık,
“Tüm Beylikdüzü halkının huzur dolu bir 
Muharrem Ayı geçirmesini diliyorum.” dedi.

BARIŞ KIŞ

MUHARREM LOKMASI
GUZELLIKLER GETIRSIN

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nde gerçekleşen oruç lokmasında,
okunan dualar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik beraberlik mesajları verildi. 

Ataşehir Belediyesi’nin 2021 yılı içinde hizmete açtığı iki sosyal market, İkinci Yüzyıl
Yerel Yönetimler Derneği tarafından Yerel Yönetimler Ödülü’ne değer bulundu 

Ataşehir Belediyesi, giderek artan işsizlik ve yoksulluğa çare olmak, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatan-
daşlara daha iyi koşullarda hizmet vermek amacıyla 2021 yılı içinde iki sosyal marketi hizmete açmıştı.
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Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını
tutan REM Esnaf Barometresi Raporu,
Temmuz 2021 dönemi sonuçları açık-
landı. Rapora göre Temmuz döne-
minde salgının esnafın gündelik
hayatını etkilemesi dramatik düşüş ile
yüzde 13’e geriledi. Gündelik yaşamın
canlanmasıyla esnaf kesimi rahatladı ve
salgın psikolojisinden çıkmaya başladı.
Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı
REM People’ın CEO’su Bülent Peker,
Temmuz ayı sonuçlarını şöyle değerlen-
dirdi: “Kısıtlamaların kaldırılması ve
havaların ısınmasıyla hayat canlandı ve
esnafın işleri açıldı. Aşılamayla birlikte
esnafın salgın psikolojisinden çıkmaya
başladığını görüyoruz. Ancak vakaların
artmaya başlamasıyla birlikte esnafta
kötümser bir algı da oluşuyor.”  Her ay
Türkiye temsili sağlanacak şekilde
1.500 noktada yapılan ziyaretlerle ha-
zırlanan “REM – Esnaf Barometre:
Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının
Nabzı” araştırma panelinin Temmuz’21
sonuç raporunda öne çıkan başlıklar

ise şöyle oldu:

Şimdilik mutlular ama

Esnaf şu an mutlu ancak geleceği düşü-
nüyor. Haziran döneminden itibaren kı-
sıtlamaların tamamen açılması ve
havaların ısınmasıyla canlanan gündelik
hayatın devam etmesi esnafın iş yapma
durumunu devam ettirmesini sağladı.
“Önceki döneme göre işlerim arttı diyen-
lerin oranı yüzde 38 ile neredeyse aynı
seviyede kaldı. “Önümüzdeki dönemde
işlerim artacak” diyenlerin oranı ise 6
puanlık düşüş ile yüzde 38’e geriledi.
Son dönemde vakaların tekrar artış eğili-
mine girmesiyle birlikte kısıtlamaların
tekrar geleceği endişesi oluştu. 

Salgın psikolojisinden çıkmaya
başladı

Esnafın genel yaşama dair düşünceleri
incelendiğinde; bu zamana kadar esna-
fın en çok yakındığı konu olan salgının
gündelik hayatı etkilemesi dramatik
düşüş ile yüzde 13’e geriledi. Gündelik

yaşamın canlanmasıyla esnaf kesimi en
azından Temmuz döneminde salgın ko-
nusunda nispeten rahatlamış görünüyor. 

Aşılıların oranı 19 puan arttı

Yurtdışından aşı tedarikinin artmasına
bağlı olarak aşılama sürecinin hızlanma-
sıyla aşı olanların oranı önceki döneme
göre 19 puan artışla yüzde 60’a yükseldi.
Ancak aşı olmaya sıcak bakmayan
yüzde 20 civarı kesim hala bu düşünce-
sini koruyor. Aşı olma oranı
tüm yaş gruplarında artarken
özellikle 44 yaş ve altındaki ke-
simde neredeyse 2 kat arttı.
Önceki dönemlerde yüksek
eğitim seviyesi kişilerde yüzde
37 ile düşük oranda olan aşı
olma eğilimi, bu dönemde an-
lamlı seviyede artarak yüzde
57’ye çıktı.

Ekonomik beklentiler

Esnaf Barometre Genel Güven
Endeksi 17,0 puan olarak ger-

çekleşerek önceki dönem ile aynı sevi-
yede kaldı. Ancak geçen yılın aynı döne-
mine göre ise 3 puan düşüş gösterdi.
Mevcut ekonomik durgunluğa ek olarak,
son dönemde vaka sayılarının tekrar art-
maya başlamasıyla birlikte önümüzdeki
dönemlerde ekonominin tekrar olumsuz
etkileneceğine yönelik beklenti hâkim. 

Mevsimsel ürünler alıyorlar

İstanbul Belediyesi’nin yakın zamanda
hizmete soktuğu uygulama
olan Halk Bakkal noktası
olma, yani İstanbul Kart ile
alışverişin geçerli olması uygu-
laması incelendiğinde; İstanbul
Geleneksel Kanal esnafının
yüzde 5’inde Halk Bakkal uy-
gulamasının geçerli.  Bu nokta-
larda önceki dönemde olduğu
gibi daha çok gazlı ve gazsız
içecekler, atıştırmalık ürünler
ve paket su kategorilerinde
alışveriş yapılmaya devam edi-
liyor. AYNUR CİHAN

Esnaf rahat bir nefes aldı

C HP İstanbul Milletvekili ve PM
Üyesi Özgür Karabat, Başakşehir
Güvercintepe Hacı Bektaşi Veli

Cemevi'nde, Muharrem lokması paylaştı.
Burada yaptığı konuşmada birlik ve bera-
berliğin önemine değinen Karabat, top-
lumsal barışa ihtiyaç olduğuna vurgu
yaptı. Karabat, “Muharrem Ayı aşura
günü bizler için hüzün ve buruk duygula-
rın yaşandığı, geçmişten günümüze gelen

acı ve deneyimlerin yad edildiği bir ay,
Hz. Hüseyin'i Kerbelayı hatırlatıyor, hırsa
bürünmüş akli melakesini yitirmiş olanla-
rın insanlığı nasıl acı ve kahredici bir sona
götürdüğünü hatırlatıyor ve o günden bu
güne bize ders veriyor. Ancak bizler yi-
nede, olgun bir hüzünle kardeşlik ve bir
arada yaşamanın gereği evrensel hoşgö-
rüyü, toplumsal barışı ve buna duyduğu-
muz özlemi yad ediyoruz. Onun için bu
sofraları hep birlikte paylaşıyoruz. O yüz-
dendir ki bu sofraları paylaştıkça iriyiz,

diriyiz ve hep birlikte güçlüyüz” dedi.

Paylaşarak bir olacağız

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine
de değinen Karabat, “Yüzyıllar önce Ker-
bela'da zalimlerin temsil ettiği zihniyet
farklı kılıklara bürünerek bugünde ne
yazık ki varlığını sürdürmektedir. Ancak şu
bilinsin ki o zalimlere karşı, zulme karşı,
mücadele eden Hüseyin'ler bugün daha
da çoğalarak hayatlarını sürdürmektedir.
Kerbela topraklarında yaşananlar dünya-

nın başka bir yerinde yaşanmasın diye bu
sofraları paylaşıyoruz. Ülkemizin derin bir
yoksulluk ve krize sürüklendiği bu dö-
nemde yine paylaşarak çoğaltmak istiyo-
ruz. Şunu biliyoruz ki paylaşırsak çok
oluruz paylaşmazsak yok oluruz. Hepinizi
saygıyla sevgiyle selamlarken bu anlamda
İmam Hüseyin'in zalimin zulmüne karşı
çıkmamak mazluma yapılacak en büyük
kötülüktür sözünü hatırlatarak hepinize iyi
akşamlar diliyorum lokmalarımız hayrol-
sun diyorum.” ifadelerini kullandı.

YAKUP TEZCAN

CHP İstanbul Milletvekili ve PM
Üyesi Özgür Karabat; Muharrem
ayı vesilesiyle Güvercintepe Hacı
Bektaşi Veli Cemevi'nde Muhar-
rem lokması paylaştı. Karabat, 
konuşmasında İmam Hüseyin'in
“Zalimin zulmüne karşı çıkmamak
mazluma yapılacak en büyük 
kötülüktür” sözünü anımsattı

ZALIMIN ZULMUNE
KARSI CIKALIM

Karabat, “Muharrem Ayı aşura günü bizler için hüzün ve buruk duyguların yaşandığı, geçmiş-
ten günümüze gelen acı ve deneyimlerin yad edildiği bir ay, Hz. Hüseyin'i Kerbelayı hatırlatı-
yor, hırsa bürünmüş akli melakesini yitirmiş olanların insanlığı nasıl acı ve kahredici bir sona
götürdüğünü hatırlatıyor ve o günden bu güne bize ders veriyor” ifadelerini kullandı.

Karabat'ın Güvercintepe Hacı Bektaşi Veli Cem-
evi'nde verdiği Muharrem Lokması'na bölgedeki
vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken önemli isimle-
rinde bir araya gelmesine vesile oldu. Karabat'ın
Muharrem Ayı lokmasına Altınşehir Mahalle Muh-
tarı Cesim Kalaba, Kayabaşı Mahalle Muhtarı
Doğan Azat, Güvercintepe Mahalle Muhtarı Hay-
rettin Şahbudak, Bahçeşehir 1. Kısım Mahalle
Muhtarı Demet Saltık, Tokat Reşadiye Döllük Köyü
İlker Demir, Tokat Reşadiye Sazak Köyü Bülent
Bozkurt, Güvercin Tepe Muş Derneği Muammer
Altın, Başakşehir Muş Bulanık Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Dir, Hacı Veli Dernek Baş-
kanı Önder Aras, Bahçeşehirliler Derneği Habip
Gökdağ, Antakyalılar Derneği Başkanı Ahmet Kara,
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkan Yardım-
cısı Aynur Yıldırım, Onurkent Eğitim Kültür Daya-
nışma Derneği Başkanı Esat Bodur, BADER Dernek
Başkanı Uğur Barış Karabulut, İstanbul Çıldırlılar
Dernek Başkanı Cevdet Yılmaz, Tokat Reşadiye
Toklar Derneği Murat Yılmaz ve yönetimi, Ordu
Kargan Çiftlik Derneği Mustafa Tozlama, Bahçeşe-
hir ADD Naz Puder, Zile Üçkaya Dernek Başkanı
Duran Görel, Bahçeşehirliler Derneği Habip Gök-
dağ, Bahçeşehir Hakikat Cem evi ve Derneği Ayşe
Karabay, Zile Acısu Dernek Başkanı Kenan Can-
kurt, Adıyaman Federasyonu  Hüseyin Sevinç Tekin
Başakşehir Malatyalılar Dernek Başkanı Erdal
Tunç ve Yönetim Kurulu, Kiptaş Genel Müdürü Ali
Kurt, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır ve
İlçe Yöneticileri, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı
Özlem Kutbay, CHP Başakşehir Belediyesi Grup
Başkan Vekili Nizamettin Kümeç, Meclis Üyeleri,
CHP Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı Gülay Aras, CHP
Bahçelievler İlçe Yönetimi ve Kadın Kollar Başkanı,
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri, Saadet
Partisi İlçe Başkanı Orhan Babacan, İl Gençlik
Kolu Başkan Yardımcısı Oktay Kalem, Avcılar İlçe
Yönetimi Coşkun Çetintaş, Avcılar Gençlik Kolu
Başkanı Mesut Aslan ve Yönetimi, Başakşehir
Gençlik Kolu Başkanı Onur Şimşek, Başakşehir
Kadın Kolları Başkanı Hülya Karaali, Çorapçılar
Sanayi Site Başkanı ve önceki dönem Başakşehir
İlçe Başkanı Kazım Özeren ve Mustafa Erdemir,
Önceki Dönem Başakşehir Belediye Başkan Adayı
Abdülhadi Akmugan ve diğer misafirler katıldı.

Çok sayıda
kişi katıldı
Çok sayıda
kişi katıldı
Çok sayıda
kişi katıldı
Çok sayıda
kişi katıldı
Çok sayıda
kişi katıldı
Çok sayıda
kişi katıldı‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Temmuz 2021 dönemi sonuçları açık-

landı. Rapora göre Temmuz döneminde salgının esnafın gündelik hayatını etkilemesi dramatik düşüş
ile yüzde 13’e geriledi. Gündelik yaşamın canlanmasıyla esnaf kesimi salgın konusunda rahatladı

Okul çantası hazırlığı
Silivri Belediyesi, 2021/2022 eğitim-öğre-
tim döneminde ilkokula yeni başlayan öğ-
rencilere okul çantası ve kırtasiye
malzemesi desteğinde bulunmak için ha-
zırlıklara başladı. Eğitime ayrı bir önem
veren, okullarda bakım, onarım ve yeni-
leme çalışmaları gerçekleştiren Silivri Bele-
diyesi, öğrencilere yönelik desteklerine
devam ediyor. Silivri Belediyesi, son iki
yılda olduğu gibi 2021/2022 eğitim-öğre-
tim döneminde de, okula yeni başlayan 1.
sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye

malzemesi hediye ediyor. Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek
projeleri arasında yer alan çalışma ile hem
çocuklar mutlu ediliyor hem de ailelerin
okul masraflarına bir nebze de olsa katkı
sağlanıyor.  Hediye setlerde yok yokSilivri
Belediyesi tarafından öğrencilere hediye
edilen setlerde; sırt çantası, 40 yapraklı
güzel yazı defteri, 40 yapraklı çizgili defter,
40 yapraklı kareli defter, müzik defteri,
resim defteri, kalem kutusu, 2 adet kurşun
kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, 12’li

pastel boya, 8’li sulu boya, küt uçlu
makas, 3’lü defter kabı, etiket, 10’lu el işi
kâğıdı, dört renk oyun hamuru, abaküs,
fasulye ve çubuklardan oluşan sayma seti,
boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya
kalemi gibi 20’den fazla kırtasiye malze-
mesi bulunuyor. Çantaların dağıtımı okul-
ların açılmasına kısa bir zaman kala
gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi almak iste-
yen Silivrililer 0212 444 20 47 - dahili 1204
- 05 - 06 numaralarını arayabilirler.
MÜGE CESUR ÖZMEN
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G irdi maliyetlerindeki durdurula-
mayan artışa bu yıl bir de kurak-
lık eklenince aşurelik malzeme

fiyatları yüzde 40’a yakın
zamlandı.Sozcu.com.tr’ye konuşan Ulu-
sal Baklagil Konseyi Başkan Vekili Mus-
tafa Hepokur, temel malzemelerden olan
aşurelik buğdayın geçen yıla göre yüzde
30 zamlandığını söyledi.Tüm Kuruyemiş
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler ise,
“Bu yıl aşureye konulan ürünlerde yüzde
20 ila yüzde 40 arasında zam var” diye
konuştu.Bu yılki fiyatları değerlendiren
İstanbul Avcılar’daki 20 yıllık bir kuruye-
miş esnafı da geçen yıl 100-150 TL aralı-
ğında kaynayan 10-15 kişilik bir tencere
aşurenin bu yıl 200 TL’ye mal olacağını
ancak fiyatlardaki artıştan dolayı bu yılki
satışların durgun geçtiğini söyledi.

En pahalı ceviz ve kayısı 

TÜKSİAD Başkanı Aykut Dinler’in ak-
tardığına göre, bu yıl en pahalı aşurelikler
kuru kayısı  “Fiyatlar iklim koşullarından
ve ürünlerin az olmasından dolayı olum-
suz etkilendi” diyen Dinler, fiyatlardaki
artışın yıl sonuna kadar süreceğinin de
sinyalini verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-

rine bakıldığında da ceviz içi fiyatının son
bir yılda yüzde 12.4 artarak 96 TL’yi aş-
tığı; kuru kayısının da yıllık bazda yüzde
27 artarak 52 TL’ye ulaştığı
görülüyor.Diğer malzemelerin fiyatların-
daki bir yıllık değişim ise şöyle:
Fındık içi yaklaşık yüzde 10 zamlanarak
91 TL’ye, kuru üzüm yüzde 10.2 artarak
26 TL’ye çıktı. Toz şeker yüzde 8.8 arta-
rak 6 liraya çıkarken, nohut ise yüzde 28
yükselerek 11 lirayı aştı.

Kuraklık vurdu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkan Vekili
Mustafa Hepokur, bu yıl tarımsal kurak-
lığın en çok vurduğu ürünlerden birinin
buğday olduğunu anımsatarak üretim-
deki düşüşe dikkat çekti.
Her yıl ortalama 19-20 milyon ton buğ-
day üreten Türkiye’de bu yıl kuraklığın
etkisiyle yüzde 70’i bulan verim kayıpları
görüldü. Hepokur, bu durumun aşurelik
buğday fiyatını geçen seneye göre yüzde
30 artırdığını söylüyor.Aşure yapımında
kullanılan kuru fasulyenin fiyatında ise
yıllık yüzde 4’lük gerileme yaşandığını
kaydeden Hepokur, bunun nedenini de
salgın sürecinde kapalı işletmeler nede-
niyle bakliyat ürünlerine talebin azalma-
sına bağladı.

resmi Gazete’nin dünkü sa-
yısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın

imzası ile yayımlanan kararla Maden
Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Buna

göre; kanun kapsamındaki madenler-
den alüminyom, bakır, çinko, demir,
krom ve kurşun için belirlenen devlet
hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak
uygulanacak.

Maden Kanunu kapsamında yer alan
alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun
için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

Tarımsal kuraklık ve
yüksek üretim 
maliyetleri aşurelik
malzeme fiyatlarını
vurdu. Geçen yıla 
göre aşurelik 
buğday yüzde 
30, kuruyemişler
yüzde 40 daha 
pahalı. Esnaf, 
geçen yıl 100-150
TL'ye kaynayan bir
tencere aşurenin bu 
yıl 200 TL'ye mal
olacağını söylüyor

Sudan tasarruf
edebilirsiniz

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın et-
kisinin yaz aylarında giderek arttığına vurgu
yapan Elipek, sıcak aylarda su tüketiminin çok

yükseldiğini dile getirdi. Tarım arazilerinde vahşi sulama-
dan vazgeçerek ve evlerde alınacak önlemlerle su tasarrufu
sağlanabileceğini ifade eden Elipek, "Özellikle yaz aylarında
insanların suya olan ihtiyaçları hem içme suyu hem de kul-
lanma suyu bakımından artar. Yaz aylarında artan bu su
ihtiyacımızı giderirken çok dikkat etmeliyiz ve suyu tasar-
ruflu kullanmalıyız." dedi. Duş almadan önce sıcak suyun

gelmesini beklerken akan suyun bir
kovada biriktirilip bahçe sulaması
ya da temizlikte kullanılabileceğini
anlatan Elipek, şu tavsiyelerde bu-
lundu: "Çamaşır ve bulaşık maki-
nelerini tam dolu konuma
gelmeden çalıştırmak su tasarru-
funu engellemekte. Dışarıdan aldı-

ğınız sebze ve meyveleri tek tek yıkmamak yerine hepsini bir
kap içine toplayıp yıkarsak hem zamandan kazanmış olur-
sunuz hem de su tasarrufu sağlarsınız. Yine bu mevsimde
gereksiz şekilde halı yıkamak, araba yıkamak ve güneşin dik
geldiği saatlerde bahçe sulamak hem zaman kaybıdır hem
de su israfıdır. O yüzden kişisel olarak bunlara mutlaka dik-
kat etmeliyiz. Lavabolardan atık yağlar dökülmemelidir.
Atık yağlar döküldüğü takdirde temiz suyu, kendi kendini
yenileyemeyecek şekilde kirletir. Bu nedenle lavabolar sa-
dece kullanılan suyun boşaltıldığı yerler olmalı. Bunlara
dikkat edip kişisel önlemleri alalım. Özellikle toplu gidilen
etkinlik alanları ya da tatil bölgelerinde su kullanımına dik-
kat edelim."

Herkesin katkısı olmalı

Prof. Dr. Elipek, suyun hayatın varlığı açısından vazgeçil-
mez bir yere sahip olduğunu ve su kaynaklarının korunup
tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi. Tasarrufun
kişisel önlemlerle başlayacağını vurgulayan Elipek, "Herkes
'ben tek başıma ne yapabilirim' diye düşünür. İnanın bu ko-
nuda herkesin bir katkısı olabilir. Su bizim için hayatımızın
olmazsa olmazıdır. Her şeysiz yaşayabiliriz ama susuz ya-
şayamayız. O yüzden su kaynaklarımıza gözümüz gibi
bakmalıyız. Su kaynaklarını hem kirletmemeliyiz hem de is-
raftan kaçınmalıyız." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü 
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin
Elipek, bireysel ve toplumsal önlemlerle boşa harcanan
sudan önemli miktarda tasarruf edilebileceğini belirtti

ASURELER PAHALI
KAYNAYACAK

Madenlerde devlet hakkı
oranı yüzde 25 artırıldı

KGF borç 
takibini bıraktı
Pandemi nedeniyle Kredi Garanti Fonu’ndan geçen yıl ilk defa bireysel kredi
verildi; ancak, kamu bankalarına geri ödenmeyen yüzbinlerce kredinin takibi
yapılmıyor. Batık kredi oranının resmi olarak yüzde 4 gösterildiği, gerçek
rakamın yüzde 14-15'lerde olduğunu söyleniyor

CoronAvirüs pandemisi-
nin patladığı 2020 yılında pi-
yasayı rahatlatmak için kat be

kat fazla dağıtılan Kredi Garanti Fonu
(KGF) kapsamındaki kredilerin geri top-
lanmasında sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.
Bu dönemde ilk defa ticari işler dışında
tüketicilere de doğrudan sağlanan
KGF'de, yüzbinlerce kişinin aldıkları kre-
dileri ödeyemediği iddia edildi. SÖZ-
CÜ'nün üst düzey sektör yetkililerinden
edindiği bilgilere göre, bazı kamu banka-
ların geri ödenmeyen KGF kredilerinin ta-
kibini bıraktıkları ileri sürüldü.

Başvurular katlandı

Geçen yılın nisan ayında KGF kapsa-
mında bireysel krediye başvuran kişi sayısı
3 milyon 662 bin 989'du. Kullandırılan
kredi miktarı ise 21 milyar TL'yi aştı. 13
Ağustos 2021 itibarıyla ise bu rakam 27
milyar 898 milyon liraya yükselirken, veri-
len kredi adedindeki artış dikkat çekti. Son
16 ayda bireysel KGF kredi adedi 6 mil-
yon 175 bin 32 oldu. Bu artışta, özellikle
kamu bankalarının başvuru yapanların
çoğuna şartlara bakmadan kredi vermesi
etkili oldu.
Kamu bankalarının ödenmeyen bireysel
kredilerin peşine düşmektense ticari kredi-
lerin peşine düştüğünü söyleyen Ekono-
mist Atilla Yeşilada, “Ödenirse ödenir,
ödenmezse ödenmez” gözüyle bakıldığını
belirtti. Ödenmeyen bireysel kredilerin art-

masının vatandaş açısından olumsuz so-
nuçlar doğuracağına dikkat çeken Yeşi-
lada, bu süreçten sonra kredi başvuru
koşullarının zorlaştırılabileceğini aktardı.

Verilen sözler tutulmadı 

KGF'nin kamu bankaları dışında özel
bankalar tarafından da vatandaşa sunul-
duğunu hatırlatan Atilla Yeşilada, “Ancak
özel bankaların KGF'den dili yandı.
Çünkü ödenmeyen kredilerle ilgili ‘Bunlar
size ödenecek' denildi. Daha sonra bun-
larla ilgili başvuru yapan bankalara ‘İki
defa yapılandırın, öyle ödeme yapacağız'
denildi. Özel bankalar bu işten soğudu”
dedi.

Batık kredi oranı 
yüzde en az yüzde 15

Bireysel kredilerin geri ödenmesinde sı-
kıntı yaşandığının kamu tarafından da gö-
rüldüğünü anlatan Atilla Yeşilada,
BDDK'nın aldığı taksit sınırlaması kararı
ile Merkez Bankası'nın “sınırlama getire-
bileceği” açıklamasının bunu gösterdiğini
kaydetti.
Batık kredi oranının resmi olarak yüzde 4
gösterildiğini, ancak gerçek rakamın
yüzde 14-15'lerde olduğunu söyleyen Ye-
şilada, Moody's gibi kuruluşların raporla-
rın bu rakamların yer aldığını dile getirdi.
Yeşilada, bankacılık sektöründe de gerçek
rakamın yüzde 15'ler civarında olduğu-
nun bilindiğini ifade etti.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 

DünyAnın önde gelen kredi
kartı üreticilerinden Master-
card'ın duyurduğu karara göre

artık kredi kartlarında manyetik şerit olma-
yacak.2033'e kadar, banka veya kredi kart-
larından hiçbirinde şerit olmayacak ve
Avrupa dahil birçok bölgedeki bankalar
2024'ten itibaren şeritsiz kartlar çıkarabile-
cek. İngiltere, 2006 yılında tüm kart öde-
meleri için chip-and-pin'e geçti, ancak
ABD'de bazı manyetik şerit sistemleri hala
kullanılıyor. Mastercard, parmak izi kulla-
nan çipli ve yeni biyometrik kartların daha

fazla güvenlik sunduğunu açıkladı. Firma,
teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk
ödeme ağı olacağını belirtti.

Casus kimlik kartları

Manyetik şerit, 1960'larda CIA personeli
için kimlik kartları oluşturmaya yönelik bir
IBM projesi olarak hayata geçti. IBM mü-
hendisi Forrest Parry manyetik şerite yer-
leştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak
istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle
manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı.
Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle

iki parçayı birleştirmeyi teklif etti.
Bu yöntem başarılı oldu.

Avrupa’da başlayacak

Uygulama ilk olarak Avrupa'da
başlayacak. Hedef ise 2033'te
tüm dünyada manyetik kartların
kullanımının sonlandırılması.
Manyetik şeritler, dolandırıcılığa
imkan verdiği için uzun süredir
güvenli görülmüyordu.Manyetik
kartların yerine ise çipli ve biyo-
metrik kartlar gelecek. Biyometrik
kartların parmak izi kullanacağı
belirtildi.

Kredi kartlarında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Kredi
kartlarındaki manyetik şeritler 2024'ten itibaren kaldırılacak

Küresel piyasalar
ne durumda?

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Ko-
mitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzen-
lenen toplantısına ilişkin tutanaklar dün

yayımlandı. Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya
başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koyan
tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, ekonominin beklendiği gibi
geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla varlık alımlarının
hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği ka-
naatinde olduklarını belirttiler." ifadesi kullanıldı. Tüm üye-
lerin aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin
maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultu-
sunda ilerleme kaydettiğinde hemfikir olduğu belirtilen tu-
tanaklarda, enflasyondan endişe duyan üyelerin, varlık
alımlarının azaltılmasının nispeten kısa sürede başlaması-
nın daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı. Tutanak-
larda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik
yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfi-
kir olduğunun belirtilmesiyle de gözler bundan sonra yapı-
lacak sözle yönlendirmelere çevrildi. Analistler,
yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının az-
altılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve
boyutu konularında yönlendirmelere odaklandığını, bu
kapsamda bu ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole
toplantısının öneminin arttığını söyledi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid
Karzai Uluslararası Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi

bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını
söyledi. Akar Türk askerlerimizin güvende olduğunu 
söyleyerek “Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü 

tedbir alındı, alınmaya devam ediyor” dedi
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MEHMETCIK 
AFGANISTAN’DA 

GUVENDE 

B akan Akar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eti-
yopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği basın toplantısı ön-
cesinde gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid

Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerinin durumuna
ilişkin soruları yanıtladı. Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla
Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli
şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteri-
yoruz" dedi.

Planlarımız var 

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışma-
lar sonucunda havaalanına uçakların emniyetli bir şekilde iniş ve kalkış yap-
maya başladığını belirten Akar, "Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada
çeşitli ülkeler de, kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik
çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir
saldırı, taciz ve müdahale söz konusu değil. Mehmetçiğin güvenliği için de
her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. 'Durum her an
değişebilir' düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük
bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme ol-
ması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave ted-
birlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" ifadelerini
kullandı.

2002’den beri aynı noktadayız

Türkiye'nin Afganlılara yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafın-
dan bilindiğini ve takdirle karşılandığını belirten Akar, "Biz 2002'den beri
Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de
tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan
kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı
noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz
var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kont-
rollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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Geri adım
atmayacağız
CHP Parti Örgütü Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme’den sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bir açılış töreninde partisinin hedeflerini açıkladı. Millet
İttifakı’nın Cumhur İttifakına karşılık olarak kurulmadığını ve bir fikir manzumesi ifade
ettiğini söyleyen Salıcı, “Aynı olmak zorunda değiliz. Farklı olabiliriz, bu farklılıklarımızla da
gurur duyabilmeliyiz ve bu mücadeleden geri adım atmayacağız” dedi

CHP Parti Örgütü Örgüt Yönetim-
leri ve Yurtdışı Örgütlenme’den so-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı

Oğuz Kaan Salıcı,  Burhaniye 2. Kitap Fua-
rı’nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmasına Ahmet Telli’nin dizeleriyle başlayan
“Değerli şairimiz diyor ki, “Aşk dediğin hırçın
bir deniz gibi çarpar yüreğin bordasına,  ve
yasak bir kitabı okumanın sevincine benzer
biraz ki onun her sayfasında bulunur ömrün
karşılığı” Siyaset ile ilgili konulardan benden
önceki konuşmacılarımız veciz bir şekilde bah-
settiler.İşin bir de edebiyat tarafı var. Edebiyat
tarafında bu topraklar çok zengin topraklar.
Arka arkaya saydığımızda bu kadar önemli
ismin bu Topraklardan yetiştiğini, eserlerini bu
topraklarda ürettiği belki de gördüğünüz
zaman şaşıracaksınız. Asım Bezirci, Talip
Apaydın, Aziz Nesin, Fakir Baykurt, Salah Bir-
sel, Tahsin Saraç, Oğuz Tansel, İlhami Soysal,
Ruhi Su, Recep Bilginer, Özdemir Nutku, Halit
Çelenk, Bahri Savcı, Cahit Sıtkı Tarancı, Ab-
dullah Baştürk.. Daha arada başka isimler de
var, liste uzun. Bu topraklar sadece cumhuriyet
döneminde değil, cumhuriyetin öncesinde de
ama özellikle cumhuriyet döneminde bizim
edebiyat dünyamıza çok önemli katkılarda bu-
lunmuş değerli kişilerin bulunduğu, eserlerini
verdiği, ürettiği, üretime açık entellektüelleri
karşılamaya, aydınları karşılamaya açık, Kaz
Dağları’nın eteklerinde bulunan güzel bir böl-
gemiz. Burada sosyal demokrat belediyeciliği
yapıyor olmak,  sosyal demokrat belediyecilikle
bütün kesimlere aynı gözle bakıp onların tama-
mını kucaklayan bir anlayış izinde olmak çok
kıymetli bir şey” dedi.

Okuma yazmaya teşvik

Salıcı ülkenin genelinde aynı kucaklayışı olma-
dığını söyledi ve şöyle devam etti: Bir yandan
yazarlar baskı altında, bir yandan gazeteciler
baskı altında. Türkiye uzun zaman dünyada en
çok gazetecinin hapiste olduğu ülkeler içinde
oldu. Bizim edebiyatı bizim okumayı ve yaz-
mayı teşvik etmemiz gerekiyor. Ama müsaade-
nizle iki rakam paylaşayım. Hali hazırda  içinde
bulunduğunuz durumu ifade eden iki rakam
paylaşayım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın PISA’ya
alternatifi olarak Akademik Becerilerin İzlen-
mesi ve Değerlendirmesi (ABİDE) araştırma-
sına göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 66'sı
okuduğunu anlamıyor. Bu topraklar çok ve-
rimli, değerli edebiyatçılarımız var ama oku-
duklarını yüzde 66’sını anlamayan bir eğitim
sisteminin içinden geçmiş gençlerimiz var.
OECD 'Genç Becerileri Anketi'ne göre Türkiye
(kendi dilinde) okuduğunu anlama ve cevap
vermede uluslararası ortalamanın 40 puan 
altında.”

Farklılıklarımızla gurur duymalıyız

Ülkede farklı düşüncelere saygı gösterilmesi ge-
rektiğini söyleyen Salıcı, tüm siyasi partilerin bu
farklılıklarla gurur duyması yeni fikirlerin or-
taya çıkmasına ortam hazırlayacağını ifade etti.
Salıcı konuşmasını şöyle sürdürdü: . Türkiy’yi
ideallerimizle, mücadelemizle değiştiririz ama
aynı zamanda gençlerimize katkı sunarak , on-
ları daha iyi bir noktaya taşıyacak bir eğitim ve-
rerek daha hızlı ve köklü bir değişimin sağlama
imkanına sahibiz. Bu siyasi irademiz var. Bir-
likte mücadele edecek bir irademiz var, birbi-
riyle farklı görüşlerde olmasına rağmen
Türkiye’nin normalleşmesi için, daha iyi bir
yere gitmesi için bir araya gelmiş basiret sahibi
genel başkanlar olan siyasi önderler olan siyasi
partilerin bir araya geldiği bir mücadeleyi hep
beraber yürütüyoruz. Birbirimizin farklılıkların-
dan gurur duyabilmemiz lazım. Aynı olmak zo-
runda değiliz. Farklı olabiliriz, bu
farklılıklarımızla da gurur duyabilmeliyiz. Ortak
bir sevdamız var, ortak sevdamız Türkiye’yi
Atatürk’ün önderliğinde çağdaş muasır mede-
niyet seviyesine çıkartacak fikirlere ulaştırmak
ona sağlamak. Bunu sağlamak içinde verdiği-
miz mücadeleden geri adım atmayacağız. Mü-
sadenizle yine bu toprakların bir edebiyatçısının
Sabahattin Ali’nin sözleriyle bitireyim:  “Belki
de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni
bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vaktidir.
Kapana kısılmışken ayağa kalkmaya çalışma-
nın tam vakti.”

Kontrolsüz
göç önlensin
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin
yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu
söyledi. Afganistan’da yaşanan kaos ortamını da
değerlendiren Destici "Afganistan'daki durumun
güvenliğimizi, ekonomimizi, sosyal hayatımızı,
uluslararası ilişkilerimizi olumsuz yönde 
etkilemesine engel olmalıyız. Bunun ilk adımı
kontrolsüz göçün önlenmesidir" dedi

BBP Genel Başkanı Destici, Mec-
lis'te düzenlediği basın toplantısında
gündeme ilişkin değerlendirmelerde

bulundu. Destici, partisinin faaliyetlerinden
bahsederek, Meclis'in tatile girdiği günden bu-
güne kadar parti heyetiyle beraber 22 ile ve yüz-
lerce ilçeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini
söyledi. Karadeniz’de sel felaketinin
yaşandığı bölgeye gittiklerini aktaran Destici,
"Devletimiz olayın ilk anından itibaren bütün
gücüyle bölgeye gitmiş. Bunu da yine vatandaş-
larımızdan dinledik. Orada da daha sonra da
ifade ettim; evet, sel bir afet ama bunun önce-
sinde almanız gereken tedbirler yok mu? Var.
Bu tedbirlerle ilgili bir eksiklik var mı? Evet, o
da var. Bir öngörüsüzlük var mı belirli nokta-
larda? Evet, o da var. Dere içine yapılan binalar,
bunların kat yüksekliği, sağlam olmaması, rant
bütün bunlar da var mı? Evet, bütün bunlar da
var. Yani bunlara farklı şeyler de ekleyebiliriz;
ama bütün bunlara rağmen bizim önceliğimiz
ne olmalı? Bizim önceliğimiz önce yaraları sar-
mak olmalı. Biz, BBP olarak hep bunları önce-
ledik. Afet şartları devam ederken,
ormanlarımızdan alevler yükselirken, depremde
yıkılan binaların altında, sel sularının sürükle-
diği çamurların arasında insanlarımız aranırken
bu felaketleri bir siyasi fırsata dönüştürme ça-
balarını hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz. Bu
tip bir siyaset anlayışının herhangi bir yerinde
olmayız. Tabi ki müteahhitlerden hesap soraca-
ğız da o projeyi onaylayanlardan, yapı deneti-
mini yapanlardan, ruhsatını verenlerden, o
bölgeyi imara açanlardan sormayacak mıyız?"
diye konuştu.

Türkiye ilgisiz kalamaz

Destici, Afganistan'da yaşananlara da değine-
rek, "Dünya ve Türkiye'nin gündeminde Afga-
nistan'da yaşananlar var. Yaşananlar pek çok
açıdan dünyayı, bölgeyi ve Türkiye'yi yakından
etkiliyor. BBP olarak Afganistan'daki gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Türkiye, Afganis-
tan'daki gelişmelere ilgisiz kalamaz. Türkiye,
herhangi bir rejimin değil; başta Türk soylular
olmak üzere Afganistan'ı oluşturan tüm etnik ve
mezhepsel unsurlar ile bunların bütününün
gerçek dostudur. Afganlar da bu gerçeğin far-
kındadır. Bu durum, Türkiye için, Afganistan
açısından, tüm dünya ülkelerinin dışında farklı,
özel bir konum ve misyon sağlamaktadır. Afga-
nistan'ın bugünkü durumunun da bugüne
kadar gelen süreçte milyonlarca insanın, Müs-
lüman kardeşimizin ve soydaşımızın katledil-
mesinin sorumluluğu da küresel emperyalist
güçlerin omuzlarındadır" dedi.

AK Partili değilim hiç olmadım
AK Parti'den ihraç edilen 24. dönem Kayseri Milletvekili
Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından gelen bir eleştiriye
"Ben AKP'li değilim, hiç olmadım" şeklinde yanıt verdi

Eski AK Parti Kayseri
Milletvekili Pelin Gün-
deş Bakır, sosyal

medya üzerinden kendisine yönel-
tilen bir eleştiriye yanıt verdi. “Şu
an çok mutlu bir haber aldım.
Dünya en iyi üniversiteleri sı-
ralamasında 6. olan London
School of Economics (LSE)
ve dünya sıralamasında
8.olan University College
London “Hukuk” bölümle-
rini resmi olarak bitirerek
onur derecesiyle mezun
oldum. Artık bir hukukçu-

yum! Çok mutluyum!” mesajına
gelen “O zaman gel Türkiye de
hukuku tesis et. En azından verdi-
ğiniz zararı onarın” tepkisine yanıt
veren Bakır, “Ben AKP’li değilim,
hiç olmadım” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar



S on 20 yılda Afganistan'da gerçekte ne
olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz.
Gerçekte Taliban’la mücadele mi

edildi? Yoksa bölge Çin'e kadar uzanacak
yangın yerine çevrilecek bir yapı için mi ha-
zırlandı?  Bunu bilmiyoruz.

***
‘Yükselen Asya’ ve ‘Durdurulamayan Çin’
gerçekliği 21. YY’ın en çok konuşulan konu-
ları arasında yeraldı. Yükselen Asya’nın kal-
binde Afganistan’da oluşacak yangın yeri
bölgeye adeta kalp krizi etkisi oluşturacak.
Asya’nın hemen göbeğinde deyim yerindeyse
‘Yeni bir Suriye’ oluşturuldu. Bu durum böl-
geyi adeta kasıp kavuracak gibi.

****
Afganistan’daki savaş zaten bir vekalet sava-
şıydı. ABD, Rusya, Çin, Pakistan,İran ve
Hindistan savaşıyordu. Tıpkı Suriye’de ol-
duğu gibi, Afganistan’da bir vekalet savaşı
içinde oldular. Dikkat edildiğinde Suri-
ye’de  büyük göç yaşanmıştı. Şimdi aynı
durum Afganistan’da var. Göç sonrası veka-
leti elinde bulunduranların ‘Büyük Oyu-
nu’nun ne olduğunu bekleyip göreceğiz.

***
Bölgeye iyi baktığımızda Türkiye açısından
da önemli büyük. Afganistan’ın kuzeyi Tür-
kistan coğrafyasının Güneyini oluşturuyor.
Türk nüfus olaylar şiddetlenince Faryal’da
sokaklara çıkmış ilk kez gördüğümüz ‘Güney
Türkistan’ bayraklarıyla yürümüşlerdi. Böl-
gede Büyük Türk nüfusu var. Hz Mevla-
na’nın doğduğu Belh şehrinden Çin’in Batısı
Uygur bölgesine kadar uzanan bir Türk hattı
söz konusu. 

***
Yeni dönem Taliban yönetimindeki Afganis-
tan’daki olaylar Türkiye açısından yeni bir
Ceditçilik Hareketi’ne mi evrilecek? Veya As-
ya’nın en uzağı için oluşturulacak yeni bir
Promete Hareketi’ne mi dönüşecek.Türk
Konseyi ile zemin bulan yeni Türk Röne-
sansı bakalım gelişmelere nasıl bir tepki 
verecek.. 

***
Ülkedeki yeni döneme en büyük etkisi olacak
ülke Pakistan olacak. Taliban’ın arkasındaki
en büyük güç Pakistan. Afganistan’ın devrik
Devlet Başkanı Eşref Gani, Özbekistan'da
Temmuz ayında gerçekleştirilen C5 + 1 top-
lantısında Pakistan'dan 10 binden fazla mili-
tanın ülkesine girdiğini açıklamıştı. Öncelikle
Pakistan’ın komşusuna olan bu ilgisinin arka
planına bakalım…
Afganistan ‘Peştun’ milliyetçiliği üzerine ku-
rulu bir yapıya sahip. Zaten bütün devlet
başkanları Peştunların içinden çıkıyor; İstis-
nası yok. Ülkeyi kendilerinin görüyorlar. Tali-
ban’ın da güç dinamiği Peştunlar. 
Peştunlar ülke nüfusun yarısı. 35 milyonun

yaklaşık 15 milyondan fazlası Peştun. Afga-
nistan’da büyük Türk nüfusu ve Hazaralar
gibi diğer etnik nüfus da var.

Pakistan’daki Peştun nüfus ise tam
27 milyon! Yani Afganistan’dan 10
milyon daha fazla. Pakistan asla
bu kitlenin kontrolden çıkmasını
istemiyor. Afganistan yönetimi-
nin kendilerinin dışında bir güce
verilmesini asla istemiyorlar. İs-
lamabad yönetimi Peştunları
hem kontrol etmek istiyor hem
de bu nüfusun kontrolden çık-
masından korkuyor. Pakistan
Başbakanı İmran Han’ın da Peş-
tun olduğu gözününe alındığında
ilginin ne kadar yakın olduğu görüle-
cektir. Ayrıca en büyük rekabet içinde
olduğu komşusu Hindistan, bölgesel güç
oldu. Şimdi diğer sınırında güçlü ve kendi-
sine olumsuz etki edecek bir komşu 
istemiyor.
Haziran ayında Özbekistan’da düzenlenen
“Orta ve Güney Asya’da İşbirliği be Fırsat-
lar” konulu konferansa katılan İmran Han
Özbekistan’la Babür konulu sinema filmi ya-
pılacağını açıklamıştı.Fergana doğumlu
Babür Şah’ın Afganistan’dan Pakistan ve
Hindistana kadar uzanan bir coğrafyada
ayak izleri var. Ülke yönetiminin Özbekistan
Afganistan üçgeninde yeni bir bölgesel den-
klem kurgusu var. Afganistan üzerinden Öz-
bekistan merkezli Orta Asya pazarına
erişmek istiyor.  500 milyar dolarlık pazar
Hindistan’la girdiği yarışta önemli bir
adım. Ayrıca Pakistan, Özbekistan, ve Afga-
nistan arasında 4,8 milyar dolarlık bir demir-
yolu projesi için yol haritası imzalanmıştı.
Bölgenin en büyük bütçeli projesi Pakistan
için stratejik derinliğe sahip. 573 km demir-
yolu hattı ile Taşkent, Peşaver'e bağlanacak. 3
ülkeyi kapsayan, Trans-Afgan demiryolu pro-
jesi bölgenin ticaretini kökten değiştirecek bir
özellik taşıyor. 
Pakistan’ın batıya ve kuzeye doğru geliştir-
diği ticaret denkleminde görüldüğü gibi Af-
ganistan birinci derecede hayati öneme
sahip.

***
Pakistan’ın arkasından
ilerleyen ise bir Çin
gerçeği var. Pa-
kistan’ın
adeta kasası
gibi. Çin,
öncelikle
Afganis-
tan’a
kendi sı-
nırla-
rında
Uygur
Özerk
Böl-
gesi
ile
bağ-

la-
nıyor.

Bu bölgede olu-
şacak yeni bir milliyetçilik akımı Çin’i fazla-
sıyla rahatsız eder. Dolaysıyla Çin, komşusu
üzerinden oluşabilecek yeni bir hareketlen-
meyi asla istemeyecektir. Bu bölge üzerinden
Pakistan Gwadar Limanı’na bağlanıyor. Bu
liman Çin için çok stratejik. 42 yıllığına kira-
lanmış durumda. Yakın zamanda tren ile
bağlanacak. Proje Kuşak Yol İnsiyatifi açısın-
dan kilit role sahip. Çin, Pakistan üzerinden
okyanus rotasında alternatif bir rota oluş-
turdu.Hint Okyanusu’nu karadan geçerek
hem yolu kısaltacak hem de deniz yolundaki
kendine çıkartılan engelleri by pass edecek.
Ülke Afganistan’a adeta parasıyla giriş yapa-
cak. Hatta Taliban dönemi ile başlayacak
yeni dönem inşa faaliyetlerinde anlaştıkları
bile iddia ediliyor.

******
Bölgenin en büyük oyun kurucusu ise tartış-
masız Amerika Birleşik Devletleri. Taliban
sonrası da bölgenin bir numaralı etkili oyun-
cusu görünenin aksine o olacak. 
11 Eylül saldırıları sonrası bölgeye giren
ABD, neden tam çekilme tarihini bu tarihe
göre ayarladı. Bu bir çekilmeden farklı yeni
bir dönemin başlangıcı olduğunu bize hisset-

tiriyor.
Başta sorduğumuz soruyu bir kez

daha hatırlayalım. Afganistan’da
20 yılda yapılan mücadele 1 ay

sürmeden nasıl başa sardı. 20
yıl önce iktidardan düşen Ta-
liban daha da güçlenerek
nasıl geri döndü. Burada

peki

mantık kurallarına uymayan denklemler var.
Nasıl olurda 60 ila 70 bin arasında savaşçısı

olan Taliban, tek kurşun atmadan 400 bin
üzerinde savaşçısı olan ülke ordusunu ve

milis güçleri yenebildi. Hem de bunu
son bir ayda gerçekleştirdi. Reuters,
zaten ABD istihbaratından aldığı
‘Taliban’ın başkent Kabil’i otuz gün
içinde ablukaya alabileceğini’ du-
yurmuştu. 
Taliban öncelikle moral gücünü
eline aldı. ABD çekilirken Tali-
ban’la da anlaştı. Bu da Taliban’ın
özgüvenini artırdı. Yirmi senedir

yürüttüğü savaşta galip geldiğini
çok güzel bir şekilde sahaya yan-

sıttı.ABD çekilmiş, Taliban ilerliyor ve
halk umutsuzluk içindeydi. 

Zaten sahada ne ABD gücü kalmıştı
nede Afganistan hükümet güçleri. Afgan

ordusunun sahada tek etkisi havadan yapı-
lan saldırılar idi. Sahada olan ise Taliban’dı.
Amerika’nın geri çekilme süreci başlayınca
sorunlar adeta çorap söküğü gibi geldi. Tek
çaydırı gücü savaş uçaklarını eskisi gibi etkin
kullanılamadı. Zaten yakıt ikmalinden diğer
kritik lojistik ihtiyaçları koalisyon güçleri kar-
şılıyordu. Bunu kaybeden Afgan ordusu tek-
lemeye başladı. Ordu zaman ilerleyince
adeta felce uğradı. Herkes ordu mensupları
dahil, ülkeyi terk etti. Tacikistan ve Özbekis-
tan sınırında Afgan askerleri tek kurşun at-
madan komşu ülkelerine kaçtı. 

******
Kabil, teslim alınmadan önce Gazne Valisi
Davud Lağmani, Celalabad Valisi, Amirhil
şehirlerini çatışmasız bir şekilde Taliban'a
teslim ettiler. Her iki vali de Eşref Gani'nin
çok yakın adamları olarak biliniyor. Bu
durum Taliban'ın kısa süre içerisinde Afga-
nistan'da idareyi ele almasının mevcut Cum-
hurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde olduğunu
bize gösterdi. Ülkesinin sessiz sedasız terk
eden Eşref Gani’ye yakından bir bakalım.
Devlet Başkanlığı öncesi daha önce IMF’de
çalıştı. ABD’de bir üniversitede profesördü.
Eşi Hristiyan ve seküler prensiplere 
sahip biri. 

*****
Şu an yaşadıklarımızın geçmişin bir kopyası
gibi. Sovyet işgalinde onlarla savaşması için
sözde cihatçılara milyonlarca dolar para ve-
rilmişti. Sovyetler Birliği yenilip Afganistan’ı
terk edince halk cihatçılarla baş başa bırakıl-
mıştı. Yıl 2021’e geldiğinde halk yine böyle
bir handikap ile karşı karşıya. Dikkat edildi-
ğinde El Kaide ile savaş sürerken biranda
Irak’ta IŞİD diye bir örgüt ortaya çıktı. Şimdi
Suriye’den gözler yeniden El Kaide’nin ye-
şerdiği topraklara yöneldi. Taliban yeni dö-
nemin merkezi olacak gibi. Ama bu sefer
devlete elinde tutan ve ordu teçhizatı bulu-
nan bir yapı sözkonusu olacak.

Taliban tıpkı IŞİD gibi mutlak kendince
inandığı şeriat kurallarını uyguluyor. İste-
mediği yapıları veya kişileri hedef gösteri-
yor, onlara bir yafta bularak yok ediyor.
Taliban’ın infaz ettiği insanlardan biri ko-

medyen Khasa Zwan olmuştu. Türkiye’de de
sosyal medyada sıkça gündeme gelen ünlü
Afgan komedyen ABD veya CIA için çalışan
bir görevli olduğu da iddia edildi; Ve sonra-
sında infaz edildi. 

*****
Tüm yaşananları dikkatlice incelediğimizde
Afganistan’da savaş yeni başlıyor. En büyük
soru şu. Ülke Taliban yönetiminde IŞİD gibi,
terör örgütlerinin yeni ‘kuluçka’ merkezi mi
olacak? Bölge ülkelerini yakacak milislerin
yeni yuvası mı olacak?. Bütün odaklanması
gereken soru bence bu. Asya’da yeni bir Su-
riye senaryosu yaşanabilir. Bu Türkiye’nin ve
soydaş ülke Özbekistan’ın canını fena halde
yakar. Tacikistan’dan Çin’e kadar uzanan
coğrafya artık eskisi gibi olamaz. 2 yıl önce
Fergana Vadisi üzerinde uyarılar çok sık ya-
pılıyordu. Özellikle IŞiD ve benzeri örgütle-
rin uçaklarla bölgeye taşındığına dair
duyumlar alınıyordu. Bölge 3 ülkeye etki edi-
yor ve Kabil hattında çok stratejik bir
yer.Başlarda çok inandırıcı gelmeyen bilgiler
biranda ortaya çıkan terör saldırılarıyla adeta
bizi yeniden düşündürdü. Son olarak Özbe-
kistan/Tacikistan sınırında düzenlenen terör
saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Savunma Bakan Sergey Şoygu, Afga-
nistan’da uyuşturucu kaçakçıları ve terörist-
lerin Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan
üzerinden Rusya’ya sızması gibi tehditlerin
olduğuna dikkati çekmişti. Şoygu, Taliban
saldırılarına karşı Tacikistan ve Özbekidtan’ı
koruyacaklarını açıklamıştı. Afganistan yan-
gını Rusya’nın da içinde bulunacağı bir cadı
kazanına dönüşmüş durumda.

8 20 AĞUSTOS 2021 CUMA KÖŞE YAZISIwww.gazetedamga.com.tr

mpalavar@gmail.com

Murat PALAVAR
damgaweb@gmail.com

Tarihsel açıdan bakıldığında Afganistan
hep geleneksel imparatorlukların 
mezarı oldu.
Ülke bugüne kadar hala siyasi birliğini tam
anlamıyla sağlayamadı. Milli bir devlet ya-
pısı ve milli bir ulus toplumunu oluştura-
madı. Buna rağmen ülke çevre ve diğer
bölgeler için akılalmaz bir ‘Oyun Değişti-
rici’ (Game Changer) özelliğe sahip. Önce
kolonyalizmin en büyük temsilcisi Büyük
Britanya’nın işgaline uğradı. Ardından Ko-
münizm’in bayrak taşıyıcıcısı Sovyetler
Birliği’nin. Son olarak da kapitalizmin
büyük oyuncusu Amerika’nın. Bağımsızlı-
ğına kavuşmasıyla Hindistan’ın Britan-
ya’dan ayrılmasında itici güç oldu.
Sovyetler işgali sonrası yine Orta Asya ül-
kelerinin bağımsızlığında etkili oldu. 
Bakalım yeni dönemde hangi gücün mezar
yeri olacak. Bekleyip göreceğiz.Yeni dö-
nemi adım adım takip etmeyi 
sürdüreceğiz.

Afganistan’da 
savaş yeni başlıyor. Düşünülmesi 

gereken soru şu. Ülke Taliban
yönetiminde IŞİD gibi, terör örgütlerinin

yeni ‘kuluçka’ merkezi mi olacak? 
Bütün odaklanması gereken soru bence

bu. Bunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Ama
Asya’da yeni bir ‘Suriye’ yaşanabilir. Bu
ateş sadece Afganistan’ı değil bölgeyi

yangın yerine çevirir

İmparatorlukların

mezarlığı 
Afganistan
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı
Eyüpsultan Yeşilpınar'daki kentsel dönü-

şüm projesinin temel atma töreni sonrası ma-
halle sakinlerinin protestosunda arbede
yaşanmıştı. Çıkan arbedede düşen Ayşe Topçu
yaralanmıştı. O günden beri parkta nöbet
tutan mahalle sakinleri bugün yıkım ekiplerinin
geleceği gerekçesiyle tekrar parkta toplandı.
Mahalle sakinleri parka çadır kurup nöbet
tuttu. İBB'nin mahkeme sonucunu beklemeden
yıkım yapacağını belirten mahalle sakinleri bu
duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin
eylemine katılan Ayşe Topçu, " Şu ağaçları bak.
Ağaç kesme makinesi getirmişler. Yıkacaklar
biz de bunları seyredeceğiz. Bu çocuklarımız
ağlayacak. Nereden biz yarın bu çocuklar ne-
reye gidecek? Biz nerede oturacağız? İstan-
bul'da deprem var. Hazırlıklı olun diyorlar.
Böyle mi hazırlık yapacağız" dedi. 

Yeni park site içinde dahil olacak

Geceden beri parkta nöbet tuttuğunu belirten
Hülya Özkan ise,"40 yıllık deprem toplanma
alanının yıkılmasını istemiyoruz. Bırakın parkı
deprem toplanma alanının yıkılmasını istemi-
yoruz. Projelerine hiçbir şekilde karşı çıkmıyo-
ruz. İstedikleri şekilde yapabilirler. Bize
gösterdikleri küçücük bir parka biz girmek iste-
miyoruz" diye konuştu.

Yeşilimize dokunmayın

Yaklaşık 3 aydır yeşil alan mücadelesi verdiğini

söyleyen Hüseyin Kara da, "Yeşile dokunma,
parkıma dokunma, başka ne ediyorsanız edin.
Bina mı yapıyorsunuz ne yapacaksanız yapın.
Bize hiçbir şey ver demiyoruz. Biz sadece bunu
istiyoruz" şeklinde konuştu. Tepki üzerine olay
yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan
Kara  geldi. Kara, konunun takipçisi olacağını
belirterek, "Kentsel dönüşüm anlaşmasının ta-
rafı değiliz biz.  Biz sizi dinledik yapılacak bir
şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne şekilde karşı-
lanabilir? Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak
karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlen-
direlim" dedi. DHA
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Eyüpsultan Yeşilpınar'da mahalle sakinleri parklarının
İBB tarafından yıkılacağı gerekçesiyle eylem yaptı

park ıCın eylem
yaptılar

İlk durak Yakuplu
Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği Gezici 
Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane’nin ilk durağı 
Yakuplu Mahallesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan otobüslerin, bir 
sonraki güzergah ve saat bilgileri belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin örnek
teşkil eden projelerinden biri olan
Gezici Hizmet Otobüsleri hizmete

başladı. Belediye bünyesinde verilen sağlık
hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen va-
tandaşlar için yola çıkan Mobil Sağlık Aracı
ile 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaş-
tıran Gezici Kütüphane’nin ilk durağı Ya-
kuplu Mahallesi oldu. 09:00 ile 17:00
saatleri arasında Yakuplu Muhtarlığı
önünde hizmet veren otobüslere vatandaşlar
da büyük ilgi gösterdi. Mobil Sağlık Aracı
içerisinde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra;
diş doktoru, diyetisyen ve fizik tedavi uzmanı
ön bilgilendirme ve muayeneleri gerçekleşti-
rerek gerekli yönlendirmelerde bulundu. Ge-
zici Kütüphane ise çocuklara kitap okuma
alışkanlığının kazandırılmasının yanı sıra
masal etkinliğiyle keyifli vakit geçirmelerini
sağladı. Belirlenen tarihler doğrultusunda
Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezecek
olan otobüslerin sonraki lokasyon ve saat
bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından duyurulacak.

Vatandaşların ilgisi bizi memnun etti

Beylikdüzü’nün dezavantajlı mahalle ve so-
kaklarında hizmeti vatandaşın ayağına götü-
receklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gezici Hiz-
met Otobüsleri bizim çok önemsediğimiz bir

proje oldu. Belediyemizin verdiği hizmetlere
erişemeyen vatandaşlarımıza biz ulaşalım is-
tedik ve hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yola
çıktık. Vatandaşımızın ilgisini de görmek biz-
leri çok mutlu etti. Mobil Sağlık Aracı’nda
ön bilgilendirmeleri çalışma arkadaşlarım

yapacak, araç içinde verilmesi mümkün ol-
mayan hizmetler ise gerekli yönlendirmeler
ve vatandaşlarımızdan alınan talepler doğ-
rultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet
binamızda yerine getirilecek.” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beyin göçünü engelleyeceğiz
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ensar Vakfı tarafından bölgesel istihdamı artırmaya yönelik düzenlenen “Gençlik
Fısıltıları” isimli projenin programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bu tip etkinliklerin önemine değinen Çağırıcı,
“Bu çalışmaların ne anlama geldiğini özellikle son dönemlerdeki beyin göçünün engellenmesinde görüyoruz” dedi

türkiye Ulusal Ajansı tarafından
Erasmus+ Programı Gençlik Diya-
loğu kapsamında desteklenen,

Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen
“Gençlik Fısıltıları” projesinin kapanış prog-
ramı, Retaj Royal Otel’de düzenlendi. İlk etabı
İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için düzenle-
nen projenin bugünkü etabı ise Marmara, Ege
ve Akdeniz Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirildi.
Bölgelerden gelen ve aralarında üniversite öğ-

rencilerinin de bulunduğu katılımcılar, söyleşi,
konferans ve atölye çalışmaları yaptı.

Önem arz eden bir konu

Programda gençlere seslenen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarınımızı
inşa edecek olan gençlerimizle alakalı böyle
güzide bir programa ev sahipliği yapmaktan
büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade
etmek istiyorum. Ensar Vakfımız birçok ko-
nuda olduğu gibi gençlerle alakalı da çok güzel
çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaların ne an-
lama geldiğini özellikle son dönemlerdeki
beyin göçünün engellenmesinde görüyoruz. O
açıdan da bu tür etkinlikler büyük bir önem arz
ediyor. Önemli olan insana değer vermek ve in-
sanı olduğu gibi kabullenmek, fikir ve düşünce-
lerini önemsemek ve ondaki cevheri
keşfedebilmek. İşte gençlerimizin beyinlerin-
deki o fısıltılarındaki kaynağını yakalayabilmek
adına bu projelerin önemi her geçen gün daha
da artmaktadır” dedi.

Yerel yöneticiler katıldı

Panel oturumunda gençlerin istihdamını artır-
maya yönelik konuşmalar ve sunumlar yapıldı.
Programa, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker
Astarcı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Dumlupınar Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Uşak Bele-
diye Başkanı Mehmet Çakın ve İstanbul
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yel-
men de katıldı.

Birliğimiz
daim olsun

MuhArreM Ayı nedeniyle Silivri
Cemevi’ni ziyaret ederek canlarla
birlikte iftar yapan Başkan Yılmaz,

“Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz
daim, oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun.”
dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Muharrem Ayı vesilesiyle Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi’ni ziyaret
etti. Alevi vatandaşlarla birlikte iftar yapan
Başkan Yılmaz’a ziyareti esnasında Belediye
Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ve
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Baş-
kanı Süheyl Kırkıcı eşlik etti. Muharrem Ayı-
nın manevi açıdan önemli olduğunun altını
çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Birliğimiz, be-
raberliğimiz ve kardeşliğimiz daim, oruçları-
mız ve dualarımız kabul olsun.” dedi.

Avcılar’daki 
2 bina yıkılacak

AvcılAr'dA ayakkabı imalat-
hanesindeki patlamada zarar
gören iki bina için yıkım kararı

verildi.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Mahir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt
katındaki ayakkabı imalathanesinde 7
Ağustos akşam saatlerinde patlama mey-
dana geldi. İlk yapılan değerlendirmelerde
patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu be-
lirtilirken daha sonra yapılan incelemede
patlamanın imalatta kullanılan kimyasal
maddelerden kaynaklandığı tespit edildi.
İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangın-
dan sonra patlama olan bina ile bitişiğin-
deki bir binada kolonların önemli ölçüde
zarar gördüğü belirlendi. İki bina için
yıkım kararı alındığı kaydedildi.

Yıkım kavgası
ArnAvutköy'de zabıta ekipleri
gelen şikayetler sonrası harekete
geçerek kaçak ahırların yıkımına

başladı. Yıkım sırasında komşu iki ahır sahibi
sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep tele-
fonu kamerası ile kaydedildi. Arnavutköy Be-
lediyesi zabıta ekipleri bugün İmrahor
Mahallesi’nde bulunan kaçak ahırların yıkı-
mına başladı. Yıkım işlemleri sırasında
komşu 2 ahır sahibi şikayet nedeniyle birbirini
suçlayarak kavgaya etti. Sopalarla birbirine
giren ahır sahipleri zabıta ve çevredekilerin
araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. 

ZAYİ İLANLARI 
İNGENİCO İWE 280 marka 2A20151159 sicil
numaralı yazar kasa pos cihazımın ruhsatını

kaybettim. Hükümsüzdür. ERSEN İN
BÜYÜKÇEKMECE VD. VN:11976070102

Esenyurt Mal Müdürlüğü'nden 19/12/2016 
tarihinde alınan 9 bin 405 TL tutarında, 0216767

sıra numaralı ve 1314185 YİBF 1525 ada 71
parsel no'lu alındı belgesi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. Şaban ALKUŞ 12824896202

Esenyurt Mal Müdürlüğü'nden 05/08/2016 
tarihinde alınan 3 bin 172 TL tutarında, 0214188

sıra numaralı ve 1269070 YİBF 1526 ada 61
parsel no'lu alındı belgesi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. Hüseyin ULUŞAN
16799714622

Bağcılar 
Belediye 
Başkanı 
Lokman 
Çağırıcı

Balık restoranı alev alev yandı
Kartal D-100 Karayolu'nda bulunan
bir balıkçıda henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine

olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol al-
tına alınırken restoranda hasar meydana geldi.
Yangın havadan da görüntülendi. Kartal D-100
Karayolu Pendik istikameti üzerinde bulunan
balık restoranında saat 11.00 sıralarında yan-
gın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu

hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Restoran tah-
liye edilirken, kısa sürede olay yerine gelen
ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bazı
vatandaşlar da restoranın çatısına çıkarak
alevlere müdahale etti. 
Yangın nedeniyle Kartal D-100 Karayolu Pen-
dik istikameti trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına
alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken
restoranda hasar meydana geldi.
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“ Çatalca Belediyesi Gelenek-
sel Yağlı Pehlivan Güreşleri’’
muhteşem bir spor tesisinin

açılışı ile başlayacak. Başkan
Mesut Üner göreve gelir gelmez,
ilçe ve ülke sporuna kazandırdığı
güreş salonu resmi açılış ile güreş
sporcularının hizmetine sunulacak.
Vefasıyla da Çatalca’da çok sevilen
Başkan Mesut Üner, bu kıymetli te-
sisin adına bölgede güreş sporuna
büyük hizmetler vermiş rahmetli
İlyas Demiroğlu’nun adını vermesi

çok büyük takdir ve alkışla karşılık
buldu.

Sporun marka isimleri olacak

Ulu Camii çayır alanında, Çatalca
Belediyespor Güreş Antrenörü
Milli Güreşçi Gökhan Akçen tara-
fından ilçe ve ülke güreş sporuna
kazandırılan marka isim Yıldıray
Pala gibi isimlerin yanı sıra, Türki-
ye’nin tanıdığı efsane yağlı güreşçi-
ler Ali Gürbüz, İsmail Balaban,
Recep Kara, Şaban Yılmaz ve
Osman Aynur gibi marka isimlerde
mücadele edecek. Bu isimler şimdi-

den Çatalca’da güreş sporunu se-
venler arasında büyük bir heyecan
yaşanmasına sebep olarak, şimdi-
den 29 Ağustos 2021 tarihi için geri
sayım başlamasına vesile oldu.

Bütün Çatalca halkı davetli

Çatalca’da güreş sporu adına böy-
lesine önemli bir gün öncesi ye-
rinde denetimler yaparak, tüm
detaylarla bizzat ilgilenen Başkan
Mesut Üner, yaptığı denetimler
sonrası açıklamalarda bulunarak;
“29 Ağustos 2021 Pazar günü önce
ilçe ve ülke sporuna kazandırdığı-

mız İlyas Demiroğlu Güreş Salo-
numuzun açılışını yapacağız, son-
rasında ise Ulu Camii Çayır
Alanımızda çok değerli güreşçilerin
katılımıyla Çatalca Belediyesi Gele-
neksel Yağlı Pehlivan Güreşlerini
organize edeceğiz. İşte böylesine
önemli gün öncesi etkinlik alanları-
mızda yerinde denetimler yaparak,
ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar di-
ledik. Tüm Çatalca halkımızı hem
açılışımıza hem de yağlı güreşleri-
mize bekliyoruz.’’ dedi.

GURESIN KALBI
CatalCa’Da ataCak
Çatalca’ya kazandırdığı projeler, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgemizde adından çok söz ettiren Başkan Mesut
Üner, spor ve sporcuya verdiği önemle de gönüllerde taht kuruyor. Sporda bir büyük organizasyon için daha
kollarını sıvayan Üner, 29 Ağustos 2021 Pazar günü güreş sporunun kalbinin Çatalca’da atmasına vesile olacak

BAHADIR SÜGÜR

Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner, 

güreşin yapılacağı alandaki 
çalışmaları yerinde inceledi.

Üner, “Seyir anlamında 
güzel bir güreş için her 

şeyi eksiksiz yerine 
getirmeye çalışıyoruz” 

şeklinde konuştu.

Doğruluk dost kapısıdır!
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, başkan yardımcı-
ları ve Çatalca Belediye Meclis

üyeleri, Muharrem ayının onuncu gü-
nünde, Çatalca Cemevi'nde lokma prog-
ramına katıldı. Çatalca Cemevi’nde
gerçekleşen lokma açma programı son-
rası açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner; “Ne güzel ifade etmiş Hacı

Bektaş-ı Veli; 'En yüce servet ilimdir. Doğ-
ruluk dost kapısıdır.' Bu akşam dost kapı-
sını çaldık ve Muharrem ayının onuncu
günü Çatalca Cemevi’nde dostlarımızla
bir araya geldik. Birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duygularımız ilelebet daim olsun.
Dostlarımıza, dost ziyareti sırasındaki sa-
mimi ilgi ve alakaları için sonsuz teşek-
kürler’’ dedi.

İBB önünde oturma eylemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Çalışanları Derneği üye-
leri, Saraçhane'deki İBB binası

karşısında oturma eylemine başladı.bİBB
Çalışanları Derneği üyeleri, daha önce yap-
tıkları basın açıklamalarıyla sağlık nedenle-
riyle işine son verildiğini iddia ettikleri
mesai arkadaşları Bahadır Öcalan'ın işine
iadesini istemişlerdi. Dernek üyeleri, talep-
leri yerine getirilmeyince İBB Saraçhane bi-

nası karşısındaki parkta oturma eylemine
başladı. İBB Çalışanları Derneği Başkanı
Ali Rıza İlhan, "İBB'nin bu işçileri ve sorun-
ları görmezden gelen tavrı olduğu müd-
detçe, bizlerde meşru hakkımız olan
arkadaşımızın işe iade talebini her gün bu-
raya gelerek dillendireceğiz. Bu eylemlere
devam edeceğiz, ta ki arkadaşımız işe iade
edilene kadar bu eylemleri sürdüreceğiz"
dedi.
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Japonya Başbakanı Suga
Yoşihide, yeni tip koronavi-
rüse (Kovid-19) karşı ülkenin

en büyük iş lobisine "evden çalışın" çağ-
rısı yaptı. Salgına karşı olağanüstü
halin (OHAL) 12 Eylül'e uzatılması
sonrası Suga, Japonya İş Federasyonu
(Keidanren) Başkanı Tokura Masa-
kazu ile görüştü. Günlük vaka seyrinin
yükselişine dikkati çeken Suga, trendin
düşürülmesi için iş yerine gidip gelen
kişi sayısının yüzde 70 azaltılmasını is-

tedi. Suga, "Evden çalışma etkili bir
karşı tedbir. Uygulamak bazı sektör-
lerde zor olabilir. Ancak iş birliği yap-
manızı rica ediyorum." dedi.
Japonya’da salgınının başından beri en
yüksek sayıda günlük vaka dün sap-
tandı. Son bir günde ülke geneli vaka
sayısı dün ilk kez 23 bini geçti. Vaka sa-
yısının 23 bin 917 artarak 1 milyon 207
bin 309’a yükseldiği ülke genelinde
1716 kişi yoğun bakım servislerinde
Kovid-19 tedavisi görüyor.

Siyaseti bırakma kararı alan ve gidişiyle birlikte Alman siya-
setinde büyük bir boşluk yaratacak Angela Merkel'in partisi
oy kaybetmeye devam ediyor. Almanya seçime hazırlanırken
yıllardır ülkeyi yöneten Angela Merkel’in siyaseti bırakma ka-
rarı sonrasında Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kay-
betmeye devam ediyor. Merkel’den sonra öne çıkan CDU’yu
yöneten 60 yaşındaki Armin Laschet’e karşı seçmenin mesa-
feli durması sonucunda partinin oyları düşüşe geçti. Yapılan
anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ikinci sıraya çıktı.

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Hıristiyan Demokrat Birliği’ne 
ciddi bir tehdit olarak oylarını artıran merkez sol tandanslı
SPD’nin oyları yükselmeye devam ediyor. CDU ve Bav-
yera’daki müttefiki Hıristiyan Sosyal Birliği’nin oyları Lasc-
het’in göreve gelmesiyle birlikte gerilemişti. RTL ve NTV’nin
yayınladığı anketlerde SPD oyların yüzde 21’ini alırken mu-
hafazakarların sadece 2 puan gerisinde kaldı. Anket sonuçla-
rına göre ise Yeşiller ise oyların yüzde 19’unu aldı. 2017’nin
başından beri SPD ilk kez CDU’ya bu kadar yaklaştı.

Taliban Kabil'e girişinden 4
gün sonra dün ülkede ‘Afga-
nistan İslam Emirliği'ni res-

men ilan etti.Afganistan'ın İngiltere'den
bağımsızlığının yıldönümü olan 19
Ağustos Bağımsızlık Günü'nde Taliban
sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter
hesabından yaptığı açıklamada Afga-
nistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu
ilan etti.

Birlik ve samimiyetle
çalışmalıyız

Taliban sözcüsü "Ülkenin İngiliz ege-
menliğinden bağımsızlığının 102. yıl-
dönümünde Afganistan İslam
Emirliği'nin ilanı" notuyla bir belgenin
linkini paylaştı. Sözkonusu belgede şu

ifadeler yer aldı:"Afganlar, ülkelerinin
bugün Amerikan işgalinden bağımsızlı-
ğın eşiğinde olmasından gurur duyu-
yorlar. Bu, tüm Afganların minnettar
olması gereken ilahi bir nimettir. Ülke-
mizin İslam düzeninin menfaatleri ya-
nında milletin yeniden inşası ve refahı
için birlik ve samimiyet içinde çalışma-
lıyız."Taliban Afganistan'daki 1996-
2001 yılları arasındaki iktidarı boyunca
da ülkenin adını Afganistan İslam
Emirliği olarak değiştirmişti. Taliban'ın
kurucularından Molla Abdülgani Ba-
radar Salı günü Katar'ın Doha kentin-
den Afganistan'a dönmüştü. 

Bayrak taşıyanlara ateş

Öte yandan Taliban'ın Afganistan ulu-

sal bayrağını değiştirerek yerine örgü-
tün bayrağını getirmesine tepkiler sürü-
yor. AFP'nin bir görgü tanığına
dayandırdığı haberine göre Asadabad
kentinde Taliban militanları, Bağımsız-
lık Günü mitinginde ulusal bayrak taşı-
yanlara ateş açtı, yaşamını yitirenler
olduğu belirtildi. 

Demokrasi yok şeriat var

Taliban’ın üst düzey liderlerinden Wa-
heedullah Haşimi de , Afganistan’da
demokrasi olmayacağını ve sadece şe-
riat kanunlarının uygulanacağını açık-
ladı.  “Ülkemizde demokratik sistem
olmayacak” ifadelerini kullanan Ha-
şimi, “Afganistan’da nasıl bir siyasi sis-
tem uygulamamız gerektiğini

tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şe-
riat kanunu ve o kadar” dedi. Afganis-
tan’ın bir iktidar konseyi tarafından
yönetilebileceğini ifade eden Haşimi,
Hibetullah Ahundzade'nin genel so-
rumlu olmaya devam edeceğini be-
lirtti.Haşimi, Taliban'ın saflarına
katmak için Afganistan Silahlı Kuvvet-
lerinden eski pilotlara ve askerlere ula-
şacağını açıkladı. Taliban’ın kendi
üyelerinin yanı sıra kendilerine katıl-
maya istekli hükümet askerlerini de içe-
recek yeni bir ulusal güç kurmayı
planladığını belirten Haşimi, “Çoğu
Türkiye, Almanya ve İngiltere’de eğitim
aldı. Bu yüzden pozisyonlarına geri
dönmek için onlarla konuşacağız” 
ifadelerini kullandı.

A BD Başkanı Joe Biden bugün
ABC News’e verdiği özel bir rö-
portajda, Amerikan birliklerinin

Afganistan’dan çıkışına ilişkin açıklama-
larda bulundu. Biden, Amerikan birlikle-
rini Afganistan’dan çekerken kaosu nasıl
önleyebileceğini bilmediğini, bunun bir
yolunun olmadığını söyledi.

Taliban’ın güçlü

Biden, “Taliban’ın muazzam bir güce
sahip olacağını biliyorduk. Ama bilme-
diğimiz şeylerden biri, Taliban’ın insan-
ları ülkeden çıkmaktan alıkoymaya
çalışırken ne yapacağıydı” dedi. Biden,
Taliban’ın şu anda ABD vatandaşlarının
tahliyesi için işbirliği yaptığını, vatan-
daşların ve personellerin çıkışına izin ve-
rildiğini söylerken, ancak ABD için
çalışan Afgan personelin çıkışında zor-
luklar yaşandığını belirtti.

3bin 200 kişi tahliye edildi

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kara-
rından sonra Kabil havaalanındaki
uçakları ve pistleri dolduran sivillerin
kaos görüntüleri üzerine Biden, “Görün-
tülerden sonra düşündüğüm ilk şey,
bunun kontrolünü ele almanız gerekti-
ğiydi. Bu konuda daha hızlı harekete
geçmemiz ve havaalanının kontrolünü
ele almamız gerekiyordu. Ve bunu ba-
şardık.” dedi. ABD hükümeti Salı günü
ABD Büyükelçiliği personeli de dahil

olmak üzere Afganistan’dan 3 bin 200
kişiyi başarıyla tahliye ettiğini söyledi.
Yetkililer, her gün 9 bin kişiyi tahliye
edebilecek seviyeye gelmeyi umduklarını
aktardı.

Basit bir seçimdi

Biden, Afganistan’dan çekilmeye ilişkin
kararının arkasında olduğunu vurgula-
yarak, “Afganistan hükümetinin ve as-
keri birliklerinin çöküşünü gördükten
sonra seçeneklerimiz, ya daha fazla
ABD askeri yerleştirmekti ya da 11 Ey-
lül’e kadar bekleyip çekilmekti” dedi.
Biden, “Basit bir seçimdi. Kalacağız der-
sem, çok daha fazla asker göndermeye
hazır olmamız gerekecekti.” diye ekledi.
Biden, ABC News’e verdiği röportajda
ayrıca, Trump yönetiminin Taliban lider-
leriyle ABD’nin geri çekilmesine daya-
nan bir anlaşma yapması üzerine,
Afganistan’daki şiddetli saldırıların son
aylarda durakladığını ifade etti. 

Kalabiliriz sinyali

ABD Başkanı, Afganistan’daki ABD as-
kerlerinin tahliyeler sebebiyle 31 Ağus-
tos’tan sonra da ülkede kalabileceğini
söyledi Biden, “ABD, ülkede Amerikalıları
ve ABD müttefiklerini süre dolmadan
tahliye etmek için bütün gücünü kullana-
cak. Eğer 31 Ağustos’tan sonra da ülkede
ABD’liler kalırsa orada kalacağız ve on-
ları ülkeden çıkaracağız” dedi.

AfgAnistAn'dA Taliban'ın kont-
rolü ele geçirmesinin ardından ül-
keyi terk eden Afganistan

Cumhurbaşkanı Eşref Gani suskunluğunu
bozdu. Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emir-
likleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerle-
şen Gani sosyal medya hesabından video
mesaj yayınlayarak, “Yeni kurulacak geçici
hükümet için herkesi kapsayan ortak çalışma
yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Ayakkabımı bile giyemedim

Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddia-
larını yalanlayan Gani, “Her kim size benim
hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için
devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın” ifa-
delerini kullanarak, “Çünkü beni öyle bir du-
rumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp
ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan
kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı
geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim
ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef
diğer grubun eline geçmiştir” dedi.Gani,
“Memleketten ayrılma durumum hiçbir
zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiş-
tir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri bas-
kısıyla gerçekleşmiştir” ifadelerini
kullandı.“Ben sadece bir tek elbise ve terli-

ğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım”
diyen Gani, “Hakkımda söylenen parayı yurt
dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asıl-
sızdır” dedi.

Karzai ve Abdullah başarılı olacaktır 

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete deği-
nen Gani, “Devam etmekte olan barış ve
ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai
ve Abdullah’ı uygun buluyorum umarım ba-
şarılı olacaktır” dedi. Gani, “Hem Taliban
yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir
şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu ba-
şarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüş-
melerinde Trump hükümetinin çabaları
sonuç alamamıştır” ifadelerini kullandı.

Dönmek için istişare halindeyim

“En son olarak size vereceğim en önemli me-
sajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim
ve kaçmadım şu an BAE’deyim ve daha fazla
kanın dökülmesine engel oldum” diyen Gani,
“Şu an Afganistan’a dönmek için istişare ha-
lindeyim tekrardan Afganistan’ın kendi de-
ğerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması.
Afgan halkının hakim olması, İslami kaza-
nım ve elde ettiklerimizi korumak adına tek-
rardan beraber mücadele vereceğiz” dedi.

Ülkemi satmadım!

Taliban Afganistan İslam Emirliği’ni ilan etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE)
başkenti Abu Dabi'ye yerleştiği açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan
Gani, yakın bir zamanda Afganistan'a döneceğini belirtti ve “Ülkemi satmadım. Terliğimi
çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan gitmek zorunda kaldım” dedi

Taliban Afganistan'ın '19 Ağustos Bağımsızlık  Günü'nde 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti. Taliban, Bağımsızlık Günü'nde
Afganistan bayrağı taşıyanlara ateş açtı ve artık ülkede demokrasinin değil şeriatın kurallarıyla yönetileceğini duyurdu

Merkel’in
partisi kan

kaybediyor
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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına
yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı

Joe Biden, “Afganistan'dan kaos olmadan
ayrılmanın yolu yoktu” dedi. Biden, Afganis-

tan'daki ABD askerlerinin 31 Ağustos'tan
sonra da kalabileceğinin sinyalini verdi

Herkes evden çalışsın!
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Ç al ilçesinin Dayılar Ma-
hallesi'nde Batı Anado-
lu'nun en eski yerleşim

yerlerinden biri olduğu tespit
edilen Ekşi Höyük'teki kazı ça-
lışmaları, Ege Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Fulya Dedeoğlu Konakçı baş-
kanlığındaki heyet tarafından
devam ediyor. Kazılara, Pamuk-
kale, İzmir Demokrasi, Koç, Ahi
Evran, Trakya ve Nevşehir Hacı
Bektaş Veli üniversitelerinden
akademisyenler de destek veri-
yor. Ekşi Höyük'te 6 yıldır
devam eden kazılarda ortaya
çıkan bulgular, insanlık tarihine
ışık tutuyor. Kazılarda tespit edi-
len eserlerin de yerleşik hayata
geçiş süreci ve bölgede yaşayan
ilk insan topluluklarına ilişkin

bilgi edinilmesi açısından önem
taşıdığı açıklandı. Ayrıca yapılan
kazılarda Denizli'nin tekstil tari-
hine ışık tutacak kemikten iğne,
ip eğirmeye yarayan ağırşaklar
ve oyulmuş yuvarlak taşlar 
bulundu.

15 sezonluk araştırma

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr.
Fulya Dedeoğlu Konakçı, Ekşi
Höyük'ün insanlık tarihi için
önemli bir yer olduğunu belirte-
rek, "Burada yaptığımız kazı ça-
lışmalarında 8600 yıllık bulgular
elde ettik. Kazı alanından çıkar-
dığımız materyaller, insanların
kullandığı aletler, mimari taban-
ları incelediğimizde buranın
8600 yıl önce kullanıldığını ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Burayı 15
sezon süren bir yüzey araştırma-

sının ardından tespit ettik" dedi. 

En erken yerleşim 
yerlerinden 

Konakçı, Burası, Batı Anado-
lu'daki en erken yerleşim yerle-
rinden biri. Tarihi M.Ö. 6700-
6800 yıllarına kadar gidiyor. Ke-
sintisiz bir şekilde milattan önce
5500'lere kadar geçen süreci an-
lamamızı sağlayacak olan bir
yerleşim yeri. Bu anlamda Ekşi
Höyük bizim için çok heyecan
verici" diye konuştu. Ekşi Hö-
yük'te tekstil geleneğinin çok es-
kiye gittiğini görüldüğünü
belirten Konakçı, "Burada, M.Ö.
6000- 6200 yıllarına ait kemikten
ve kilden yapılmış ağırşak, bız
gibi bulguları gün yüzüne çıkar-
dık. Üretim yerinde tekstille iliş-
kilendirebileceğimiz çok sayıda

buluntular var. Denizli'de tekstil
geleneği ve kültürünün oldukça
eski olduğunu söyleyebiliriz"
dedi.

Neolitik kazı alanı

Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Ko-
nakçı "Ekşi Höyük'ün neolitik bir
kazı alanı olduğunu ifade eden
Doç. Dr. Konakçı, "Avcı toplayı-
cılıktan yerleşik yaşama, ilk tarım
topluluklarından burada bahset-
memiz mümkün. Bölge sadece
Denizli değil, aynı zamanda Batı
Anadolu'nun erken tarihine iliş-
kin çok önemli veriler barındırı-
yor" dedi. 
Konakçı "Ekşi Höyük'ün daha
eski döneme ilişkilenmesi nede-
niyle çok geniş alanda bu dö-
neme ilişkin bulgulara erişme
şansımız var. Tüm bir neolitik

köyün içerisinde yürütülen faali-
yetler, inanç sistemi gibi topluma
dair verilere daha geniş alanda
kesintisiz bir şekilde ulaşma şan-
sımız var. Yerleşim yerinin hem
doğası hem de dönemine ilişkin
sistematik kazı yöntemleri gelişti-
rilebilir" diye konuştu. 

30 santimde 1000 yıl 

Konakçı "Bu denli erken döneme
ilişkin yerlerde biz son derece de-
taylı çalışma yapıyoruz. 30 santi-
metrede 300-400 yıl hatta 1000
yılı aşkın süreci kaybetme du-
rumu var. Çok hassas, fırçalarla
dişli aletleriyle ince bir çalışma
yürütüyoruz. Neredeyse bütün
buluntuları da koordinat siste-
miyle kayıt altına alıyoruz. Çalış-
malarımızı da dikkatle ve
titizlikle yürütüyoruz" dedi. 
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Cin Ali’nin çizeri Selçuk Seymen hayatını kaybetti

Cin Ali kitap serisini
resimleyen
illüstratör Selçuk Sey-

men vefat etti. Seymen, 1968 yı-
lından beri milyonlarca çocuk
tarafından okunup takip edilen
Cin Ali serisine hayat
veriyordu.Cin Ali’nin resmi Twit-

ter hesabından yapılan payla-
şımda, “Cin Ali Hikâye kitaplarını
resimleyen değerli Selçuk Sey-
men’i kaybettik. Yakınlarına ve ai-
lesine baş sağlığı diliyoruz”
denildi. Cin Ali, Anadolu köyle-
rinde öğretmenlik yapan ilkokul
öğretmeni Rasim Kaygusuz tara-

fından 1968 yılında yaratılmış bir
kahramandır. Çocuklar kolay çi-
zebilsin diye çöp adam şeklinde
tasarlandı. 
Cin Ali kitaplarının çizimlerini
Selçuk Seymen yaptı. Cin Ali ki-
taplarının 2013 yılında tıpkıba-
sımı tekrar yapıldı.

Çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren illüstratör Selçuk Seymen
hayatını kaybetti. Seymen'in Cin Ali kitapları, 1968 yılından beri 
milyonlarca çocuk tarafından takip ediliyor

TEKSTIL TARIHINE
ISIK TUTAN KAZI
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Widerberg’in teklisine rekor dinleyici
Elektronik müziğin Türkiye’de öne çıkan isimlerinden widerberg (Cemre Korkmaz), ‘Faded Memories’ isimli yeni teklisini
müzikseverlerin beğenisine sundu. Dinleyiciden de tam not alan tekli, kısa sürede 100 bin dinlenme eşiğini geçti

Solomun, Anjunadeep,
Matan Caspi ve Jaques
Le Noir gibi dünyaca

ünlü DJ ve plak şirketlerinden des-
tek alan işleriyle son dönemde
adından sıkça söz ettiren widerberg,
bu kez de organizasyon ve kayıt şir-
keti Cercle’ın desteğini alarak göz-
leri üzerine çevirdi. 

İki evreni harmanlamak

Faded Memories, Kalben ve Teo-
man gibi önemli isimlerle çalışan
prodüktör Karakter’in remixine de
ev sahipliği yapıyor. widerberg ise
teklisini şöyle tanımlıyor:  “Faded
Memories, elektronik müziğin
güçlü yanını ve sinematik müziğin
hikaye anlatışını dinleyiciye bir
arada sunan bir şarkı. Birbirinden
farklı iki evreni harmanlamak heye-
can verici. Karakter imzalı remix ise
hikayeyi daha sakin bir biçimde de-
neyimlemek isteyenler için harika

bir alternatif.”

Türkiye’yi temsil ediyor 

Sadece Türkiye’de değil, yurt dı-
şında da çeşitli projelere imza atan
widerberg, Pulitzer Ödüllü The
New York Times muhabiri Ian Ur-
bina ile yürüttüğü “The Outlaw
Ocean Music Project (Kanunsuz
Okyanus)” isimli projesiyle de dik-
kat çekiyor. Sanatçı, adını Urbi-
na’nın uluslararası sularda suç ve
yasa dışı faaliyetler hakkındaki kita-
bından alan ve halihazırda devam
eden projede, kitabın bölümleriyle
aynı isimleri taşıyan şarkılar yapa-
rak bir soundtrack oluşturuyor.
Şimdiye kadar “The Middlemen”
adlı bölüm için kısaçalara imza
atan widerberg (Cemre Korkmaz),
"The Lone Patrol" ve "Hidden
Costs at Sea" isimli iki parçasını
kısa zaman önce dinleyici ve oku-
yucuların beğenisine sundu. 

‘Pota’ İspanya’dan
ödülle döndü
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet 
Toklu'nun üstlendiği Pota adlı film, İspanya'da
düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali'nde en
iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü'nü kazandı

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film
Festivali'nde yapan Pota adlı film, İs-
panya'da düzenlenen 21. Cerdanya

Film Festivali'nde en iyi filme verilen Sosyal Bakış
Ödülü'nü kazandı. Yönetmenliğini ve senaristli-
ğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği TRT ortak ya-
pımı filmin yapımcılığını ise Halil
Kardaş gerçekleştirdi.Sınıflar arasındaki farklılık-
ları basketbol üzerinden anlatan film, yaşadıkları
semte basket potası kuran yoksul çocukların mü-
cadelesini anlatıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından da desteklenen filmde, genç oyuncu Alp
Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel
Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu,
Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç
Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

Altın Portakal Ödülü de almıştı

Yönetmen Ahmet Toklu'nun ilk uzun metrajlı
filmi olan Pota aynı zamanda bu yıl Antalya Film
Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek
Fonu Ödülü"ne değer görüldü.Filmin konusu
özetle şöyle:"Ahmet, Rusya'ya giden babası uzun
zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dı-
şında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve
güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar.
Ahmet, aşık olduğu Kezban'ın, bir gün okula bas-
ketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini gö-
rünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama
önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol
oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli
ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışır."

MFÖ Kuruçeşme’de
AFAD için söyledi
MFÖ en sevilen şarkılarını Kuruçeşme
sahnesinde seslendirdi. Konserin bilet
gelirinin bir kısmı AFAD’a bağışlandı

Poll Production organizasyonu ve
Demirören Medya Grubu medya
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam
müziğin efsanelerini ağırladı. MFÖ, en sevilen
şarkılarını Kuruçeşme sahnesinde seslendirdi.
Dinleyicisiyle boğazın kıyısında buluşan efsaneler,
dillere pelesenk olan klasiklerini seslendirerek hay-
ranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundular.

Kuruçeşme konserlerini özlemiştik

Konser öncesi röportaj veren Mazhar, Fuat,
Özkan "Kuruçeşme konserlerini özlemiştik. Boğaz
manzarası o kadar güzel ki dekor gibi... Seyirciler
ile şarkıları beraber seslendirmek bizler için ilaç
gibi" sözleriyle dinleyicilerine ve sahneye olan öz-
lemlerini dile getirdi. Efsane üçlü "Best of" albü-
mün sinyallerini de "Birbirimizi kandırabilirsek bir
şeyler yapabiliriz" sözleriyle verdiler. MFÖ, sevilen
şarkılarını seslendirdiği o muhteşem anlarda bilet
gelirinin bir kısmını AFAD’a bağışladıklarını da
dile getirdi.
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, 18 ya-
şındaki futbolcusu Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue
1 takımlarından Rennes’e transfer olduğunu açık-
ladı. Yukatel Kayserispor'un alt yapısından yetişen
Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Ren-
nes’e transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “Altyapımızdan yetişen profesyonel fut-
bolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takım-
larımdan Rennes kulübüne transferi konusunda
anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze,
Doğan Alemdar’a ve Rennes kulübüne hayırlı olma-
sını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna'nın baş-
kenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing
Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette
Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek
dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar
Avcı, Avcılar'a geldi. Uzun süre ara verdiği
boksa yeniden başlayarak 'UBO Dünya Şam-
piyonu' olan Serdar Avcı, Dünya Boks Kon-
seyi Asian Silver kemer maçı için hazırlıklarını
sürdürürken Avcılar'da yakında açılacak pro-
fesyonel boks okulu nedeniyle ilçeye geldi.
Ukrayna'da kazandığı altın kemer ile birlikte
Avcılar'a gelerek Belediye Başkanı Turan
Hançerli'yi ziyaret eden Avcı, Avcılar'dan da
dünya ve olimpiyat şampiyonu boksörler ye-
tişeceğine inandığını söyledi. Sohbet sıra-

sında burnundaki kemiklerin kırıldığını, 6 kez
ameliyat olmak zorunda kaldığını anlatan
Serdar Avcı, Amerika'nın Florida Eyaleti'nde
15 Ekim'de iki kez dünya şampiyonluğu bulu-
nan Ivan Shvayko ile karşılaşacağını söyledi.
Daha önce dünya boksunun efsanevi isimleri
Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli
isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye ge-
tirmek istediğini belirten Serdar Avcı, "Bu
altın kemeri de kazandıktan sonra tekrar Av-
cılar'a geleceğim" dedi. Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, belediye olarak iki
branşta faaliyet gösterdiklerini ifade ederken,
Serdar Avcı'ya başarı dileklerini iletti. Han-
çerli, Avcılar'dan da boks branşında önemli
sporcular yetişeceğine inandığını söyledi.

Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzala-
yan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’ye
veda mesajı yayınladı. Sosyal medya
hesabından açıklamalarda bulunan
Sadık Çiftpınar, "2.5 yıl boyunca
onurla, gururla terlettiğim şanlı Fener-
bahçe formasına bugün itibari ile yeni
hedefler doğrultusunda veda ediyo-
rum. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım
hocalarıma, değerli kulüp personelleri-
mize, kader birliği yaptığım takım arka-
daşlarıma, hiçbir zaman desteğini

üzerimden eksik etmeyen başkanımız
Sayın Ali Koç’a, kıymetli yönetim ku-
rulu üyelerimize, ve son olarak ilk gün-
den bugüne kadar beni kendilerinden
biri gibi görüp bağrına basan, koşullar
ne olursa olsun bana sonsuz destek
veren büyük Fenerbahçe taraftarına
çok teşekkür ederim. Özlenilen, bekle-
nilen zaferlerin yakın zamanda gelmesi
dileğiyle, benden yana olan haklarım
helaldir, sizler de hakkınızı helal edin.
Sağlıcakla kalın…" diye konuştu.

avcılar’ın gurur kaynağı

2 020 Tokyo Olimpiyatları'nda er-
kekler kumite +75 kiloda yarı fi-
nalde İranlı rakibi Sajad

Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya
kazanan milli kareteci Uğur Aktaş, eği-
tim gördüğü İstanbul Aydın Üniversi-
tesi'nde arkadaşları tarafından
coşkuyla karşılandı. Üniversitenin Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mus-
tafa Aydın da, Aktaş'a plaket takdim
etti. Olimpiyatlarda ilk kez temsil edi-
len karate branşı için Aktaş, "Karate-
nin bir daha olimpiyatlarda yer alıp
almaması hala tartışılan bir durum, ol-
mayabilir. Belki ilk belki son olimpiyat
olacak bunu da bilemiyoruz. Bu yüz-
den heyecanımız çok yüksekti. Orada
bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip
ülkeme altın madalya ile dönmek için
elimden gelen ne varsa yaptım, müca-
delemi gösterdim. Bronz madalya ka-

zanmak nasip oldu. Orada dünyanın
en iyi 10 sporcusu yer alıyordu. Ben de
bunların arasından 3'üncü sırada yer
almış oldum" diye konuştu.

Hayali bize nasip oldu

Olimpiyatlarda karate serüvenin biraz
daha uzun olduğuna dikkat çeken
Aktaş, "2016 yılında karatenin ilk defa
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer ala-
cağı açıklandı ve biz bu açıklamayla
beraber heyecanlanıp mutlu olduk.
Yıllarca bizden önce milli takımda bu-
lunan ağabeylerimiz, ablalarımızın
hayal ettiği bir şey bize nasip oldu. Bu
süreçten sonra çok yoğun çalışmalar
içerisine girdik. 2018 yılından itibaren
olimpiyat oyunlarına vize alabilmemiz
için yaklaşık 24 maça katıldık. İlk ol-
duğu için de kota sayısı sınırlıydı ve o
yüzden kendi sıkletimde kota kazana-

bilmem için ilk 2 pozisyonunda
olmam gerekiyordu. 24 maçın sonu-
cunda birinci olarak kota kazandım"
ifadelerini kullandı.

Acıyı belli etmemeye çalıştım

Yarı finalde ayapubda ikinci derecede
kas yırtığı oluştuğunu belirten Aktaş,
"O yüzden son 1 dakika, 15-20 saniye
kala bu sakatlığı yaşadım. Bu da beni
olumsuz etkiledi. 2-2 olan maçın so-
nucunda ilk puanı rakibim aldığı için
kaybetmiş oldum. O acıyı o an belli et-
memeye çalıştım, bronz madalya ka-
zanmak nasip oldu. Bana çok büyük
bir acı verdi ama çok şükür bronz ma-
dalyanın heyecanını ve gururunu tarif
edemem. Kendi emeklerime, gösterdi-
ğim başarıyla büyük gurur duydum
ama arka planda ailem, ülkem, milli
takımımız, İstanbul Aydın Üniversitesi

onların da gururlandığını ve mutlu ol-
duğunu görünce ben kendimle bir kez
daha iftihar ettim" dedi.

Adımı tarihe yazmak istiyorum

Milli karateci Aktaş, Kasım ayında
gerçekleşecek Dünya Şampiyonası için
büyük hedefleri olduğuna dikkat çeke-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben geç-
tiğimiz Dünya Şampiyonası'nda 10
saniye ile dünya şampiyonluğunu ka-
çırıp üçüncü olmuştum. Bu yüzden
çok üzülmüştüm ve sonrasında birkaç
ay kendime gelememiştim. O da çok
büyük başarı. Bu sene formum da
yüksekken inşallah dünya şampiyonlu-
ğunu da almak istiyorum. İlerleyen 
süreçlerde de Avrupa ve Dünya Şam-
piyonaları'nda aldığım başarıları tek-
rarlayıp adımı tarihe yazdırmak 
istiyorum."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı'ndan karatede bronz madalya

kazanan Uğur Aktaş, “Ülkeme altın
madalya ile dönmek için elimden

gelen ne varsa yaptım, mücadelemi
gösterdim. Yarı finalde ayağımda
ikinci derecede kas yırtığı oluştu.
Son 1 dakika, 15-20 saniye kala 
bu sakatlığı yaşadım. Bu da beni
olumsuz etkiledi. 2-2 olan maçın

sonucunda ilk puanı rakibim aldığı
için kaybetmiş oldum. O acıyı o an

belli etmemeye çalıştım, bronz ma-
dalya kazanmak nasip oldu” dedi

Ozan Tufan resmen Watford’da

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1434997)

İ L A N
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI’NDAN

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi sınırları
içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına
kayıtlı, 842 ada 37 parsele ilişkin İdarelerince hazır-
lanarak 09.03.2021 tarihli ve 3603 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğine plan askı süresi içerisinde
yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde re-
vize edilen imar planı değişikliklerinin 09.07.2021 ta-
rihli ve 4266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
onaylandığı ve Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafın-
dan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek-3. maddesi ile
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Ka-
nun'un geçici 29. maddesi çerçevesinde onaylanan
imar planı değişikliklerinin 10.07.2021 tarihli ve
31537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe girdiği belirtilerek, imar planı değişikliklerine iliş-
kin açılabilecek davaların 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinde yer alan "…
ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz
gündür. denilmektedir. İlan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1433831)

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2021 tarih ve 1347565
sayılı yazısı ile İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit komisyonu tarafından onayla-
nan, Beykoz İlçesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli F22-D-07-C-4-D numaralı hali-
hazır harita paftası üzerinde yapılan kıyı kenar çizgisi tespit çalışması, 3621 sayılı
Kıyı Kanunu ve Kanun’un Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesi gere-
ğince; Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Cad. No:43 34820 Beykoz-İSTAN-
BUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlık Binasında 23.08.2021-23.09.2021
tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan'ın
satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiple-
rinden Watford'a kiralandı. Fenerbahçe ve
Watford, sosyal medya hesapları üzerinden
yaptıkları duyurularla transferi açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada
milli futbolcuya başarılar dilenirken, "Fe-

nerbahçemizin formasını 2015 yılından iti-
baren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan
Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından
Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kira-
lanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen
ve çubuklunun başarısı için ter döken oyun-
cumuza bugüne kadar verdiği emekleri için

teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil
edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri
kullanıldı. İngiliz ekibi Watfor'dan yapılan
açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli
Takımı'nda forma giyen orta saha oyun-
cusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığı-
mız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı
Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı
Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı
Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı
Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı
Kas yırtıgına ragmen
madalya aldı

Sporcu kimliğinin yanı sıra elektrik elek-
tronik mühendisi de olan Aktaş, karate-
nin hayatı disipline sokan bir spor
olduğunu söyledi. Zaman planlamasının
bu süreçte çok önemli olduğunu vurgu-

layan Aktaş, "Her şeyi belli bir disiplin
içerisinde yürütüyorsunuz. İstenildiği
zaman her şeye vakit ayrılabiliyor. Sporu
dersten biraz uzaklaşıp o stresi attığım
bir şey olarak da görüyordum. Fiziksel

aktivite ile zihnimi boşaltarak derslere
daha çok yoğunlaşmayı da hedefliyor-
dum. İnsanların kendine bir amaç belir-
lemesi çok önemli. 'Ne yapmak
istiyorum' diye başlamak gerekiyor. Ben
sporda ve eğitimde de başarılı olmak is-
tedim. Her şeyin belli bir zamanı olduğu
için sorunsuz bir şekilde işliyor. Milli ta-
kımda çok yoğun süreçlerden geçtim.

Hem 21 yaş altı kategorisinde hem de
büyükler kategorisinde. Bir maçtan gelip
diğer maçın kampına ve maçına gidiyor-
dum. Derslerimi de bu süreçte takip et-
meyi hiçbir zaman bırakmadım. Bu
üniversite spora ve sporcuya da çok des-
tek veren bir üniversite. Burada bulundu-
ğum için de mutlu ve gururluyum"
ifadelerini kullandı.

Hem mühendis hem kareteci

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı, "Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi
önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi

Genç kaleci
Rennes’te

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Gazian-
tep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antren-
manla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı
ekipte yeni transfer Michy Batshuayi, takımla bir-
likte ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen
Yalçın yönetiminde yapılan antreman; sahada yapı-
lan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun
kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman,
orta şut çalışmasının ardından tam sahada oyna-
nan taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ga-
ziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de
yapacağı idmanla devam edecek.

Batshuayi ilk
antrenmanına
çıktı

Sadık Çiftpınar veda etti
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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Ab-
dullah Topaloğlu, Japonya'nın başkenti Tok-
yo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat
Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye ta-
rihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran
milli okçu Mete Gazoz ve karışık takımda 4.
olan Yasemin Ecem Anagöz'ün başarılarını
değerlendirdi. Başarının temelinin 8 yıl önce-
sine dayandığını ifade eden Topaloğlu, "2013
yılında yaptığımız değerlendirmeler sonu-
cunda yeni bir teknik ekip göreve getirdik. O
günden bugüne yaptığımız planlamalarla
geldik. 2013'te bu programı yaptığımızda
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya
alacağımızı yüzde 90 ihtimalle biliyorduk,
tahmin ediyorduk. Çünkü plan, program bizi
oraya götürüyordu, götürecekti ondan da
emindik ve sonuçta bu madalya ülkemize
geldi." diye konuştu. Bu süreçte en büyük

desteklerinin
Gençlik ve
Spor Bakan-
lığı olduğunu
dile getiren
Başkan To-
paloğlu,
"Sayın Ba-
kanlarımızın
destekleri,

Sayın Genel Mü-
dürümüzün des-
tekleri her zaman
yanımızda oldu,
çok büyük bir des-
tekti bu ama onun
yanında kendi eki-
binize güvenmek,
Türk çocuklarına
güvenmek, doğru
planlama, doğru
ekip, doğru mal-
zeme bizi buralara
getirdi. Bunların
önemini artık tüm
spor dünyası bili-
yor, planlı çalışma-
nın sonucudur bu."
dedi. Topaloğlu, önemli bir faktörün daha ol-
duğuna işaret ederek, "O da Türk okçuluk
camiasının birlik ve beraberliği, bu çok
önemli çünkü tüm kademelerde hepimiz bu
desteği gördük, en küçükten, en büyüğe, ku-
lüplerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, ve-
lilerimiz, herkes bu programı destekledi,
herkes milli takımımızı destekledi. Beraberlik
içinde bugünlere ulaştık. Bu nedenle sporun
içinde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli
olduğunu bu madalya ile anlamış olduk."

şeklinde görüş aktardı.

Madalya çok değerliydi

Tüm okçuluk camiasına teşekkürle-
rini ileten Topaloğlu, "Bu madal-
yanın onların eseri olduğunu
hepimiz biliyoruz, hepimiz bu ma-
dalya ile gurur duymalıyız. Mete,
son 5 yılda kendisi için hazırlanan
plana harfiyen uyan bir sporcu-
muz. Bu plana bağlı kaldığı için bu
başarıyı yakalamış oldu." dedi. Ok-
çulukta gelen başarının arkasında
çok önemli bir teknik ekibin oldu-
ğunu da kaydeden Topaloğlu,
şöyle devam etti: "Teknik direktö-
ründen psikoloğuna kadar tüm
ekip onlar için çalıştılar. Gece yok,
gündüz yok, evlerine gitmek yok, 5
yıldır birlikte yaşadılar. Birbirlerine
abi-kardeş, baba-anne oldular, do-
layısıyla bunun da çok büyük bir
önemi var. Bir aile gibi birlikte ya-
şadılar diyebiliriz. Bizlerin bura-
daki rolü onlara bu imkanları
sağlamaktı, planlamayı yaparken
onların ihtiyaçlarını düşünmekti.
Bizler de bu yönde destek olduk,
kamplarına gittik, geldik onları yal-
nız bırakmadık. Gördüğümüz ek-
siklikleri sürekli tamamlamaya
çalıştık. Hep birlikte bu başarıya

ulaştık. Tabii ki bu madalya tüm ül-
kenin madalyası, milletimizin madalyası on-
ların desteğiyle bu madalya geldi. Gördük ki
televizyonda bu maçlar yayınlanırken tüm
ülke hepimiz bir olduk, hep birlikte bir amaca
dua ettik, tüm millet olarak bu da ülkemizi,
milletimizi birleştiren unsur oldu."Topaloğlu,
Türkiye'nin orman yangınlarıyla büyük bir
üzüntü içerisinde olduğu zamanlarda, Mete
Gazoz'un olimpiyat altın madalyasını getire-
rek herkese büyük bir moral ve sevinç yaşattı-
ğını söyledi.

Mete Gazoz okçuluğa
ilGiyi artırdı

İ L A N
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1434731)

ESAS NO : 2021/510 Esas
Konkordato talep edenler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 228222-5 sicil nosunda kayıtlı olan Hunca
Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 229917-0 sicil nosunda
kayıtlı olan Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 861369-0 sicil 
nosunda kayıtlı olan talep eden Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi,
49753064952 Tc kimlik nolu Esra Yıldızoğlu, 10211566158 Tc kimlik nolu Tunçer Hunca, 10205566386 Tc
kimlik nolu Zeynep Hunca hakkında  mahkememizde açılan konkordato davasında talep edenler lehine
04/08/2021 günü saat 11:09 itibariyle 3 AYLIK GEÇİCİ konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet 
kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 228222-5 sicil nosunda kayıtlı olan ve "Esentepe Mah. Büyükdere
Cad. Büyükdere Plaza Apt. No:195/1 Şişli" adresinde mukim Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 229917-0 sicil nosunda kayıtlı olan ve "195 Büyükdere 
Plaza Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:195 K:1 Levent" adresinde mukim Hunca Kozmetik Sanayii 
Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 861369-0 sicil nosunda kayıtlı olan ve "Esentepe
Mah.büyükdere Cad. 195 Büyükdere Plaza No:195 K:1 Levent" adresinde mukim talep eden Hunca
Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, 49753064952 Tc kimlik nolu "Darüşşafaka
Mah. Beldemiz Küme Evleri No:10 İç Kapı No:7 Sarıyer İstanbul" adresinde ikamet eden Esra Yıldı-
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KONKORDATO KOMİSERLERİ 
1-1-13282505804 TC kimlik nolu Halil İbrahim Alpaslan  ,Erdil ve Doğan oğlu 03/10/1977 doğumlu ,
Abdi Bey Sokak Kent Plus Kadıköy Sitesi B Blok 326 Numara Ziverbey Kadıköy İstanbul adresinde
oturur.Halen Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi  olarak görev yapar.
2-Murat Oruç, Süleyman ile Kafiye oğlu, 02/07/1984 doğumlu, 16219748794 TC Kimlik nolu Sütlüce
Mahallesi Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu İstanbul adresinde halen Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışır. 
3-İrfan Demirci, Muammer ile Bedriye oğlu, 12/02/1966 doğumlu, 40609944152 TC Kimlik nolu Çoban-
çeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul Residance C Blok K:7 D:78 Bahçelievler/İstanbul adresinde
çalışır. Halen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir olarak çalışır. 

T ürkiye'nin en üst seviye futbol liginde
2016-2017 sezonundan itibaren müca-
dele etmeye başlayan Akdeniz temsil-

cisi, kısa sürede önemli bir çıkış yakaladı. Süper
Lig'deki 6. sezonuna başlayan turuncu-yeşilli
ekip, son 4 yılda Türk futbolunda "Dört Bü-
yükler" olarak tanımlanan Beşiktaş, Fener-
bahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un
transferde ilgisini çeker hale geldi.

Son 4 yılda 10 futbolcu

Aytemiz Alanyaspor'da son 4 yılda top koştu-
ran 10 futbolcu, kariyerlerine "Dört
Büyükler"de devam etme kararı aldı. İlk olarak
2016-2017 sezonu gol kralı Brezilyalı futbolcu
Vagner Love'u 2017'de Beşiktaş'a veren tu-
runcu-yeşilli takım, daha sonra siyah-beyazlı-
lara 2020-2021 sezonu öncesi Welinton ile
Fabrice Nsakala'yı, bu sezon öncesinde ise
Salih Uçan'ı gönderdi. Alanya temsilcisi, Lo-
ve'dan bonservis geliri elde ederken, sözleşmesi
bittiği için diğer 3 futbolcudan para kazana-
madı. 2018-2019 sezonu öncesinde Emre Ak-
baba'yı ciddi bir bonservis ücretiyle
Galatasaray'a satan Alanyaspor, bu sezon ön-
cesi de sarı-kırmızılılara benzer bir gelirle Ber-
kan Kutlu'yu verdi. Akdeniz temsilcisinden
geçen sezonun devre arasında önemli bir mik-
tar para vererek Anastasios Bakasetas'ı transfer
eden Trabzonspor ise bu sezon öncesinde de
Manolis Siopis'i bonservis bedeliyle kadrosuna
kattı. Fenerbahçe ise geçen sezon sonunda söz-
leşmesi biten golcü Papiss Cisse'yle, bu sezon
başında da boşa çıkan savunma oyuncusu Ste-
ven Caulker ile sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 300 milyon lira gelir

Aytemiz Alanyaspor, son dönemde futbolcu
satışından yaklaşık 300 milyon lira gelir elde
etti. Akdeniz ekibi, Merih Demiral, Vagner
Love, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Anastasios
Bakasetas, Manolis Siopis, Lucas Villafanez,
Wilde-Donald Guerrier, Mamadou Fofana ve
Georgios Tzavellas gibi futbolculardan ciddi
bir miktar parayı kasasına koydu. Turuncu-ye-
şilliler, söz konusu oyunların transferlerinden
300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

Merih Demiral ve Salih Uçan'dan
büyük gelişim

Aytemiz Alanyaspor, kariyerinde düşüş yaşa-
yan Ozan Tufan ile Salih Uçan'ın yanı sıra genç
oyuncu Merih Demiral'ın da gelişiminde büyük
rol oynadı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan
ve büyük bir performans düşüklüğü yaşayan
Ozan Tufan'ı 2018-2019 sezonunun devre ara-
sında kiralayan Alanyaspor, milli futbolcunun
yeniden futbola odaklanmasını sağladı. Alan-
yaspor'da yeniden kendini bulan Ozan, sarı-la-

ci-
vertli-
lere
dönerken, A Milli
Takım'da da yerini aldı. Bucaspor'daki perfor-
mansıyla Fenerbahçe'ye oradan da İtalya'nın
ünlü takımlarından Roma'ya transfer olan
Salih Uçan da Alanyaspor'da yeniden futbola
döndü. Tecrübeli futbolcu, 2019'da geldiği tu-
runcu-yeşilli takımdaki performansıyla bu
sezon Beşiktaş'a transfer oldu. Fenerbahçe alt-
yapısında yetişen ve kısa süreli Portekiz mace-
rasının ardından 2018'de Alanyaspor'a gelen
Merih Demiral, kısa sürede gösterdiği perfor-
mansla A Milli Takım'a yükseldi. Merih, sonra-
sında da önemli bir miktar para kazandırarak
İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.
Milli futbolcu, Sassuolo'dan sonra da dünyaca
ünlü Juventus'a transfer olarak Avrupa'nın
önemli savunma oyuncularından biri haline
geldi. Milli futbolcu, bu sezon Serie A'da kiralık
olarak Atalanta forması giyiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye
teknik adam

Alanyaspor, futbolcuların yanı sıra teknik
adamların da kariyerinde önemli bir basamak
oldu. Futbol yönetimiyle son dönemlerin en
başarılı kulüplerinden olan Akdeniz temsilcisi,
teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın
kariyerine katkıda bulundu. Yeni Malatyas-
por'da başlayan teknik adamlık kariyerinde
ikinci olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran
Erol Bulut, turuncu-yeşilli ekibi 2019-2020 se-
zonunda UEFA Avrupa Ligi'ne götürdü. Bulut,
Yeni Malatyaspor'un ardından Alanyaspor ile
yakaladığı başarıyla geride kalan sezonun ba-
şında Fenerbahçe'nin başına geçti. Kariyerinde
birçok takımda çalışan ve istikrarsızlığı nede-
niyle eleştirilen Sergen Yalçın da 2018-2019 se-
zonunda Alanyaspor'da önemli bir çıkış
yakaladı. Yalçın, Alanyaspor'un ardından yarım
sezonluk Yeni Malatyaspor serüveni yaşadı.
Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın,
2020-2021 sezonunda çifte kupalı şampiyonluk
sevinci yaşadı.
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Türkiye Okçuluk 
Federasyonu Başkanı 
Abdullah Topaloğlu,

2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda Mete

Gazoz'un olimpiyat
şampiyonluğunu

kazanmasıyla okçuluk
branşına ilginin

arttığını, federasyon
olarak bu 

talebi karşılamaya
hazırlandıklarını 

belirtti

AnkArA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli
sporcularla bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Gölü Bele-
diye Konuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara
Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi ve ASKİ Spor Ku-
lübü Başkanı Yüksel Arslan, Ankara EGO Spor Kulübü
Başkanı Akın Honduroğlu, Tokyo'da bronz madalya ka-
zanan milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile
diğer sporcular Muhammet Furkan Özbek, Bilal Çiloğlu
ve Necat Ekinci yer aldı. Mansur Yavaş, sporda galibiyet

ve mağlubiyet olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi başa-
rıyla temsil ettiniz. Sporda galibiyet de mağlubiyet de var.
Centilmence gidip, yarışıp döndünüz. Gönlümüz daha
fazlasını isterdi ama sizler ve antrenörlerimiz bundan
ders çıkarıp mutlaka hazırlık yapacaksınız. 3 yıl sonra ye-
niden olimpiyat var. Buradaki eksiklerimizi baz alarak
daha başarıl olacağız. Bizlere düşen, sizin imkanlarınızı
artırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı
olmanızı sağlamak. Aldığınız neticelerden dolayı hiçbiri-
nizin üzülmesini istemiyorum" dedi.

mansur Yavaş gençleri tebrik etti
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S ilivri’de yetiştirilen tarım
ürünleri tanıtmak amacıyla
düzenlenen festivallere bu

hafta sonu devam edilecek. Silivri
Belediyesi, Batı Karadeniz ille-
rinde yaşanan sel felaketleri ve
can kayıpları nedeniyle konser ve
eğlence programlarını iptal ettiği
Değirmenköy Domates Festivali
ve Kadıköy Karpuz Festivali’nin
yarışma bölümlerini bu hafta
sonu gerçekleştirecek. Silivri Be-
lediyesi ilk olarak 21 Ağustos
2021 Cumartesi günü, saat

18.00’da 37. Değirmenköy Do-
mates Festivali’ni düzenleyecek.
Yoğun bir katılımla gerçekleşmesi
beklenen festivalde Değirmen-
köylü çiftçilerin ürettiği birbirin-
den lezzetli doğal domatesler
yarışacak. Jüri üyelerinin koku,
görünüm ve lezzetlerine göre
yaptıkları puanlamanın ardından
en iyi domates belirlenecek. Ya-
rışmanın birincisi tam altın, ikin-
cisi yarım altın, üçüncüsü ise
çeyrek altın ile ödüllendirilecek.
Festivalde ayrıca Domates Gü-
zeli Yarışması da düzenlenecek.
22 Ağustos 2021 Pazar günü,

saat 18.00’da ise 10. Kadıköy
Karpuz Festivali düzenlenecek.
Festival kapsamında; hiçbir su-
lama yapılmadan, bölgenin ben-
zersiz iklim özellikleriyle
yetiştirilen Kadıköy Karpuzu için
yarışma düzenlenecek. Jüri üye-
lerinin puanlamalarının ardından
yarışmanın birincisine tam altın,
ikincisine yarım altın, üçüncü-
süne ise çeyrek altın ödül olarak
verilecek. 

Tarım kenti vurgusu

Cumartesi ve Pazar günü gerçek-
leştirilecek festivallerin önemine

vurgu yapan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, “Tarım
Kenti Silivri’de yetiştirilen doğal
ürünlerin tanıtımlarına yönelik
gerçekleştirdiğimiz festivalleri-
mize devam ediyoruz. Amacımız
Silivri’nin bereketli topraklarında
yetişen lezzetli ve özel ürünleri
geniş kitlelere duyurmak ve çiftçi-
lerimize gelir sağlayarak daha
çok üretime teşvik etmek. Ben bu
vesileyle hafta sonu gerçekleştire-
ceğimiz Değirmenköy Domates
Festivali ve Kadıköy Karpuz Fes-
tivali’ne tüm hemşehrilerimi
davet ediyorum.” dedi.

MÜGE CESUR ÖZMEN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 20 AĞUSTOS 2021 CUMA

lüks tatil köyleri yerine, Hobbit köyünü tercih
eden çift, adeta çocukluklarına geri döndü. Yü-
züklerin efendisi serisinin vazgeçilmezi olan Hob-
bitlerin köyünden esinlenerek yapılan köyde,
kendini çok mutlu hissettiğini söyleyen Aydilge,
''Boyum da Hobbitler gibi kısa olduğu için bu
evler tam bana göre!'' diyerek espri yaptı. Son
dönemde iyice artan ve güzelliği uzun boylu ya
da zayıf olmakla ilişkilendiren tüm kalıpların kar-
şısında olduğunu dile getiren Aydilge, ''insan ol-
manın ne zayıf ne de şişman olmakla alakası yok.
Aşkın da pahalı, lüks yerlerde instagram için poz
vermekle alakası yok,'' dedi. Bu yüzden tanışma
yıldönümlerini, minik boyları ve sevgili dolu köy-
leri ile bilinen Hobbitler'in köyünü ziyaret ederek
kutladıklarını söyleyen çift, ''insanları, zengin
fakir, güzel, çirkin diye ayıranların, bu hayali kah-
ramanlardan öğrenecek çok şeyleri var.'' dedi.

Kısa boyluyum
Hobbit Kadar

mutluyum
Geçtiğimiz günlerde tanışma yıl

dönümlerini kutlamak için İstanbul'a
çok kısa mesafede bulunan Kocaeli
Darıca'daki Hobbit köyünü ziyaret

eden Aydilge ve eşi Utku Barış 
Andaç, renkli karelere imza attı

SILIVRI FESTIVALLERI
BEKLIYOR

Silivri Belediyesi, Değirmenköy 
Domates Festivali ve Kadıköy Karpuz

Festivali’ni bu hafta sonu yarışma
formatında gerçekleştirecek

NADİDE bir ‘Şaheser’

Sevilen Azeri genç sanatçı nahide Babashlı yeni ça-
lışması 'Şaheser'i müzikseverlerle buluşturdu. Ba-
bashlı, sözü Ferhat Yaşrin, müziği esad Fidan ve Aynur
Cihan, düzenlemesi ise esad Fidan'a ait 'Şaheser'
isimli yeni şarkısıyla oldukça iddialı geliyor. Sempatik,
sevecen tavırlarıyla rol aldığı şarkının video klibi ise is-
tanbul'un tarihi semti Beykoz ve çevresinde Azeri
yönetmen Bakhtiyar Alakbarov tara-
fından çekildi. Azerbay-
can'dan sonra
Türkiye'de de üne
kavuşan genç sanat-
çının kendi Youtube
kanalı üzerinden pay-
laştığı şarkıları 70 milyonunun
üzerinde izlenerek rekor kırdı.
Müzik dünyasının öne çıkan
isimlerinden biri olmayı başa-
ran 23 yaşındaki yetenekli genç
şarkıcı çalışmalarına pandemi
döneminde hız verdiğini, üreti-
minin daha da arttığını belirtir-
ken yeni çalışması
'Şaheser'le internet ünlüsü
olmanın yanında artık pop
dünyasında kendi tar-
zıyla yeni bir duruş ser-
gilediğini söylüyor. Son olarak Behzat
Gerçeker yönetimindeki enbe Orkestra-
sıyla yaptığı 'Sevda Karası' şarkısıyla
gündeme gelen nahide Babashlı'nın,
Sena Müzik etiketiyle yayınlanan "Şahe-
ser" isimli yeni tekli çalışması, video kli-
biyle netd Müzik ve tüm dijital
platformlarda yayında.

nAHiDe BABASHlI - ŞAHeSeR
Söz: Ferhat Yaşrin
Müzik: esad Fidan & Aynur Cihan
Düzenleme: esad Fidan
Yönetmen: Bakhtiyar Alakbarov
BURAK ZiHni

İnternet üzerinden milyonlarca hayran kitlesi yaratan genç ve güzel
şarkıcı Nahide Babashlı yayınladığı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine 
çekmeye devam ediyor. Babashlı, 'Şaheser' isimle yeni 
şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu

Bayrampaşa
aşure dağıttı
BayrampaşaBelediyesi, Muharrem ayı
dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kâse
aşure dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları
Ahmet Tüfekçi, Gökhan Balekoğlu, Ahmet
Kumbasar ve Yalçın Sı-
rakaya ilçenin 11 mahal-
lesini karış karış gezerek
özenle hazırlanan aşure-
leri vatandaşlara ve es-
nafa ikram etti.
Bayrampaşa Belediyesi,
birlik ve beraberlik duy-
gularının arttığı Muhar-
rem ayı münasebetiyle
vatandaşlara aşure da-
ğıttı. Özenle hazırlanan
toplam 20 bin kâse
aşure, Belediye Başkan
Yardımcıları Ahmet Tü-
fekçi, Gökhan Balekoğlu,
Ahmet Kumbasar ve Yal-
çın Sırakaya tarafından

ilçenin 11 mahallesindeki vatandaşlara ve
esnafa ikram edildi. Bayrampaşa Belediyesi,
her Muharrem ayında vatandaşlara gelenek-
sel olarak aşure ikramında bulunuyor.


