
BİZİM TARAFIMIZ BELLİ

Güçlünün değil
halkın yanındayız

AK Parti Genel Başkan Vekili
Binali Yıldırım Ümraniye'de

aşure pişirme ve ikram programına
katıldı. AK Parti olarak her zaman
milletten yana olduklarını anlatan
Yıldırım, “Devlet olarak güçlünün
değil, haklının yanında olduk. Bu
bizim insanı görevimiz” ifadelerini
de kullandı. Devletin tüm gücüyle
felaketleri yaşayan vatandaşların
yanında olduğunu  da söyleyen
Yıldırım “Bu felaketleri bile ranta
çevirmeye çalışan bazı mihrakla-
rında olduğuna şahit olduk. Dosta
düşmana karşı kardeşliğimizi gös-
tereceğiz” diye konuştu.
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Halk TV’de İpek Özbey’in
konuğu olan İYİ Parti İs-

tanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,
Bakırköy’deki stüdyodan ayrıldığı
sırada kimliği belirsiz bir kişinin
yumruklu saldırısına uğradı. Sal-
dırının ardından açıklama yapan
Kavuncu, “Programın ardından
çıktık, Bakırköy ilçe başkanımızla
kapının önünde bir mevzu hak-
kında konuşurken, ben anlama-
dım tabii ki, hiç fark etmedim de

çok alçakça, çok namertçe, çok
korkakça normal yürüyormuş
süsü verip görmeyeceğim bir şe-
kilde alçakça bir saldırı yapıldı.
Daha sonra arkadaşlar da yakala-
mak için bir çaba gösterdiler ama
ulaşamadılar” dedi. Korumasının
olmadığını da aktaran Kavuncu,
“Bir sıkıntı görüldüğü için geç-
mişte bize korumalar verilmişti.
Sonra da açıklanmayan bir gerek-
çeyle korumalar alındı.” dedi.

ç Kavuncu'nun uğradığı sal-
dırı sonrası CHP Lideri

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Li-
deri Akşener ve çok ayıda isimden
önemli mesajlar geldi. AK Parti
cephesinden ise İstanbul İl Baş-
kanı Osman Nuri Kabaktepe açık-
lama yaptı. Kabaktepe, “İYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavun-
cu’ya yapılan saldırı, hamuru hoş-
görüyle yoğrulan kültürümüze
yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü

ne olursa olsun şiddetin karşısında
olacağımızı belirterek saldırıyı kını-
yor, mevkidaşıma geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum” dedi. Ka-
vuncu'nun CHP'li mevkidaşı
Canan Kaftancıoğlu ise “Buğra
Kavuncu'ya yapılan saldırı da ön-
cesinde yapılmış diğer saldırılar
gibi kabul edilemez. Saldıranlar-
dan ziyade saldırtan anlayıştan
hesap soracağız! Sevgili Başkanım
geçmiş değil gelecek olsun” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Ay-

dınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan, camiden ayrılırken
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan'daki
gelişmelerle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Başta Batı
dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle
buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göster-

memiştir" dedi. Türkiye'de 1,5 buçuk Afganistanlı
göçmen bulunduğu iddialarını yalanlayan Erdo-
ğan, "Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de
söylediği bu rakamların hepsi yalandır" diye ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Türkiye'de şu
anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin
Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi. I SAYFA 7

Sorumlusu kim? 
Tabii ki de CEE HAA PEE!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki mülteci sayısıyla ilgili ko-
nuştu. İmamoğlu, “Mülteci ve sığınmacı konusunda net bir sayı alamamak-
tayız. Ama bazı raporlara göre, 1 milyon 600 bin; belediye başkanlarının
söylemine bakarsanız 2 milyonu aşkın mülteci vardır İstanbul'da” dedi

Hacı Bektaşi Veli'nin 750'inci ölüm
yıl dönümü etkinliklere katılmak için

Kırşehir'e giden İmamoğlu, burada
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul'daki mülteci meselesine
ilişkin konuşan İmamoğlu, “İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde, mülteci ve sığınmacı ko-
nusunda net bir sayı alamamakta-
yız. Ama bazı raporlara göre, 1

milyon 600 bin; belediye başkanlarının söy-
lemine bakarsanız 2 milyonu aşkın mülteci

vardır İstanbul'da. Bu; 6, 7, 8 yıl içe-
risinde dünyanın hiçbir yerinde ol-
mayacak, olmamış kadar yüksek
oranda mültecinin bir kente yerleş-
mesi anlamına geliyor. Düşünse-
nize; yüzde 15 demografisi değişiyor
bir şehrin. Çok büyük bir oran”
açıklamalarında bulundu. I SAYFA 8

2 MILYON KADAR
MULTECI VAR!
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300 BIN AFGAN
GOCMEN VAR!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal med-

yada kendisi hakkında açılan "Yalancı Kemal" 
etiketiyle ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki "Yalancı Kemal" etike-
tini paylaşarak, "Erdoğan ülkeyi iyi yöneteme-
yince iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili
başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi
seviyorum. Yardımcı olayım da sıralamada 
yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" dedi.

ç

Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!
Trollerimi
seviyorum!

YÜRÜR GİBİ YAPIP SALDIRDI AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

ŞEHRİN DEMOGRAFİSİ DEĞİŞİYOR

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın
yüzde 200'ü bulduğunu ileri süren İnşaat

Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Baş-
kanı Tahir Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları
durduracaklarını söyledi. Tellioğlu, “Bu gidişat ve
ortaya çıkan rakamlar bizler için gerçekten zorla-
yıcı bir seviyeye ulaştı. Böyle devam ederse şu an
yapılmakta olan birçok inşaatı durdurmak zo-
runda kalabiliriz” şekline konuştu. I SAYFA 6
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Yanlış şehirler büyük
felaketler getiriyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Batı

Karadeniz bölgesinde yoğun yağış
sonucu selin etkili olduğu Kasta-
monu’nun Bozkurt, Abana, Çatal-
zeytin ve Azdavay ilçelerini ziyaret
etti. Çalık, “Yanlış şehircilik uygu-
lamalarının nasıl felaketler yarattı-
ğını tüm Türkiye acı bir şekilde
izlemiş oldu. Kentlerin uzmanlar
tarafından planlanması şart.” diye
konuştu. Çalık ayırca bölgedeki
yaraların sarılması adına seferber
olduklarını da belirterek, “Acıların
üstesinden el ele verip, birlikte ge-
leceğiz” ifadesini kullandı. I SAYFA 4
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BU SON OLSUN

Afetlerden
ders alalım

Selin vurduğu Karadeniz'e
giden Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yı-
kımların büyüklüğü ile yaşanan can
ve mal kayıplarının artmasının en
büyük nedeni, dere yataklarında ha-
talı yapılaşmaya verilen imarlar ve
yanlış inşa edilmiş köprülerdir. Bu
yaşanan felaketten ders alarak, şe-
hirlerimizi aklın ve bilimin doğrultu-
sunda doğal afetlere hazırlamalıyız.
Dilerim bu afet son olsun, bundan
sonra buralarda güzel şeyler için 
gelelim” dedi. I SAYFA 5
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BÜYÜKÇEKMECE’DE KAZA

Kamyonun
altında kaldı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında
TEM Otoyolu Hadımköy

Bağlantı Yolu Büyükçekmece Kesimi
Beylikdüzü istikametinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kar-
şısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki
Mustafa Göçmen'e, hafriyat kam-
yonu çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile
geri gelmeye çalışan kamyon, bu sefer
de Göçmen'in üzerinden geçti. İhbar
üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Göç-
men'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kamyon sürücüsü, olay yerinde sinir

krizi geçirdi. Polis
ve çevredekilerin
sakinleştirdiği 
sürücü, ifadesi
alınmak üzere
polis merkezine 
götürüldü. 

ç

Öncelikle trollüğün hakkı hukukunu
dahi becerememiş ve hakkını vereme-
mişi trollüğü de Türkiye’de ayaklara dü-
şürmüş, ona buna şuna “yazıklar olsun”
diyerek, bir girizgah yapalım…
Tüüü..
Yazıklar olsun size ula…!

Trollük, Batı’da zekayla
yapılıyor…
Trollük, Batı’da, araş-
tırma, gerçekler ve şaka-
lama üzerinden
yapılıyor…
Bizde mi?

Asker Avşar'ın yazısı sayfa 9'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda
ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU, UĞRADIĞI SALDIRIYI İKİ KELİMEYLE ANLATTI;
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra 
Kavuncu, programa konuk olduğu Halk

Tv stüdyolarından ayrılırken sokak 
ortasında saldırıya uğradı. Saldırının 

ardından açıklama yapan Kavuncu, “Bu
alçakça bir saldırı. Açık bir kötülük ve 
namertlik” dedi. Saldırı haberi sonrası 

İYİ Parti Lideri Akşener, CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu ve çok sayıda isim “Kavun-
cu'nun yanındayız” mesajı paylaştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,
Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı. Buğra
Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken
saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına
yansıyan saldırının görüntülerini de paylaştı.

Esenyurt’taki işsizlik sorununa
çözüm üretmek için çalışan ve

bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sa-
hibi olmasını sağlayan Esenyurt Beledi-
yesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 400
vatandaşı daha iş sahibi yaptı. Konuya
ilişkin konuşan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Bu anlamdaki çalışma-
larımız sürecek. Esenyurt'ta işsizliği azal-
tacağız” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Esenyurt 400
kişiye iş bulduRecep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

İYİLER
SUSMAZ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu yalnız bırak-
madı. Uğradığı saldırıyı kesin bir dille lanetleyen ve Kavuncu'nun yanında oldukları mesajını veren
Akşener, “İyi insanlar susmaz. Siz de ne yaparsanız yapın iyileri asla susturamayacaksınız. Biz her
türlü kötülüğün ve alçaklığın karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnşaatlar durabilir

AYRI GAYRI YOK

Birlik ve beraberlik
içinde yaşayacağız

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Muharrem ayı

dolayısıyla Değirmenköy Mahalle-
si'nde aşure dağı-
tımı gerçekleştirdi.
Birlik, beraberlik
mesajları veren
Yılmaz, “Silivri'de
Alevi-Sünni de-
meden bütün va-
tandaşlarımızı
kucaklıyoruz. Bu
mübarek günde
bir kere daha hep
birlikte; acıda, ke-
derde ve sevinçte birleşeceğimizi
söylemek istiyorum. Aşureler de biz-
leri birbirimize daha yakınlaşacaktır”
dedi. Yılmaz, aşure dağtımı sonrası
ilçe sakinleriyle sohbet edip, fotoğ-
raflar çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Volkan Yılmaz

Böyle evlat olmaz olsun!
Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen Okan
Y. annesi Gülsüm Y.'den madde almak için para isted.

Annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen kişi, anne-
sini rehin alarak evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı. I SAYFA 3
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Ekrem İmamoğlu
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A nkilozan kelimesi kemik ya da diğer
sert dokuların birbirine kaynaması
anlamına gelirken spondilit kelimesi

ise omurga (spine) kemiklerinde iltihap-
lanma olması manasına geliyor. Ankilozan
spondilitin başta omurga kemikleri olmak
üzere vücuttaki bazı kemiklerin birbirine kay-
naştığı, inflamatuar tipte bir eklem iltihabı
çeşidi olduğunu aktaran Medicana Kadıköy
Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Seval Pehlevan, ankilozan spondilit hastalı-
ğında görülen belirtilerden en sık karşılaşıla-
nın bel ağrısı olduğunu vurguladı.

Hareketle ağrı azalıyor

Prof. Dr. Pehlevan, “Bel ağrısı toplumda çok
sık görülen bir problem. Peki bel ağrısının
ankilozan spondilite mi yoksa bel fıtığı gibi
başka bir sebebe mi bağlı olduğunu nasıl an-
lıyoruz? Ankilozan spondilitin de içinde bu-
lunduğu inflamatuar bel ağrısı yapan
hastalıklarda ağrının hareketle azaldığını gö-
rüyoruz. Yani hareket ettikçe ağrısı azalıyor,

dinlenme durumundayken veya uyurken ise
ağrısı artıyor. Bu durum mekanik sebeplerle
olan bel fıtığı ağrısı gibi durumların tam tersi.
Dolayısıyla bir hasta bize ‘Sabah kalktı-
ğımda uzun süre hareket edemiyorum tutu-
lup kalıyorum, belim çok ağrıyor.’ ya da
‘Oturdukça belim ağrıyor ama hareket
edince düzeliyor.’ şeklinde şikayetlerle geldi-
ğinde aklımıza öncelikle ankilozan spondilit
geliyor” şeklinde konuştu.

Eklem katılığı ve yorgunluk 

Prof. Dr. Pehlevan ankilozan spondilit hasta-
lığında iltihaplanma omurga ve kalça başta
olmak üzere göğüs kafesi, diz, omuz gibi ek-
lemlerde de oluşabildiğine ve ayrıca ankilo-
zan spondilitte eklem katılığı, yorgunluk
halsizlik gibi semptomlar da görülebildiğine
dikkat çekti. Pehlevan, ankilozan spondilitin
neden geliştiğine dair, “Ankilozan spondilit
gelişiminin altında yatan mekanizmalar
henüz tam olarak aydınlatılamadı. Ancak
genetik faktörlerin bu hastalığın gelişiminde
rol oynadığını biliyoruz. Örneğin HLA-B27
geni taşıyan kişilerde ankilozan spondilit ge-

lişme riski oldukça yüksek” bilgisini verdi.

Bitirici bir tedavi yok

Ankilozan spondilit teşhisi koymak için has-
tanın muayene edilmesinin yeterli olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Pehlevan, “Şüpheye düşü-

len veya hastalığın hangi aşamada oldu-
ğunun görülmesi gereken

durumlarda X-ray film veya
MR gibi görüntüleme

yöntemlerinden
yardım alı-

nabili-
yor.

Ankilozan spondilit tedavisi ise temelde has-
talığın ilerleyişini önlemeye yönelik. Çünkü
hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir te-
davi maalesef ki yok. Ankilozan spondilit te-
davisinde eklemlerdeki iltihaplanmayı
azaltma ve eklemin hareket kabiliyetinin ko-
runması amaçlanıyor” dedi.

Fizyoterapi rahatlatıyor

Prof. Dr. Pehlevan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tedavide hastalara iltihaplanmayı önleyici
ilaçlar veriyoruz. Bel ağrısı gibi durumların
günlük hayatta hastayı kısıtlamaması için de
ağrı kesicileri kullanıyoruz. Ankilozan spon-
dilit hastalarında ilaç tedavisi kadar fizik te-
davi de önemli. Fizyoterapide bu hastalara

omurganın esnekliğini korumaya yara-
yan, hastanın hareket becerilerini ar-

tıran egzersizler yaptırılıyor.
Böylece hastanın eklemlerinde

meydana gelebilecek tutuk-
luk ve katılaşmayı önle-

meye çalışıyoruz.
Ayrıca hastanın daha

rahat hareket etme-
sini sağlayarak

yaşam kalitesini
yükseltiyo-

ruz.”

Odaklanma
sorununa
6 besİn
Yaşadığınız yorgunluk ve dikkat
dağınıklığı odaklanmanızın önüne mi
geçiyor? Bu 6 yiyecek, öğleden sonra
yaşadığınız durgunluğu aşmanıza ve
işe geri dönmenize yardımcı olabilir

Hadise şaşırttı
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk
yaşayan Hadise, Instagram'da 13 milyon
takipçiye ulaştı. Takipçileri, mutluluğunu
paylaştığı fotoğrafla gözler önüne seren ünlü
şarkıcıyı tanımakta zorluk çekti

İşte odaklanmanızı kolaylaştıracak 6 besin:

Soya ürünleri 

Omega-3 ve proteinle dolu yumurta, vücut ge-
liştiriciler, sağlık tutkunları ve öğle yemeği apera-
tifleri için vazgeçilmez atıştırmalıktır. Bununla
birlikte, soya ürünleri hayvansal ürünlerin fayda-
larına hızla yetişmektedir.Tofu gibi soya ürünleri,
yüksek düzeyde triptofan ve serotonin, gelişmiş
beyin fonksiyonu ve odaklanma ile doğrudan
ilişkili nörotransmiterler içerir. Bu nedenle soya
ürünlerini gün içinde tüketmek odaklanmanıza
yardımcı olacaktır.

Kahve 

Pek çok çalışanın 'Kahvemi içmeden benimle
konuşma' kupası var! Üstelik bunun iyi bir ne-
deni var. Bu kafein dolu içecek, beyninize gere-
ken desteği sağlamanın hızlı ve kolay bir
yoludur. Dezavantajı ise kahvenin sadece kısa
vadeli etkiler üretmesidir. Üstelik fazla kahve tü-
kettiğinizde; titremelerden rahatsız edici baş ağ-
rılarına ve kaygıya kadar bir dizi sağlık
sorununun kapısını açmış olursunuz.

Balık 

Kan basıncını düşürmek, kalp krizi olasılığını
azaltmak ve Alzheimer ve artrit gibi belirli hasta-
lıklara sahip olma riskini azaltmak için balık tü-
ketebilirsiniz. Balık, genel beyin sağlığını
destekleyen Omega-3'ler ve esansiyel yağ asitleri
ile yüklüdür. Sadece kısa süreli konsantrasyon
nöbetleri için değil, uzun vadede de hafızanıza
yardımcı olur.

Kuruyemiş 

Konsantrasyonunuzu ve genel sağlığınızı artır-
mak mı istiyorsunuz? Fındık, ceviz ve badem
bunun için en iyi seçenekler arasında yer alıyor!
Daha iyi odaklanmanıza yardımcı olan bu yiye-
cekleri öğünlerinize katarak, her zaman yaratıcı
olabilirsiniz.

Dutsu meyveler 

Ofis atıştırma listenize eklenmesi gereken bir yi-
yecek varsa hakkınızı çilek, yaban mersini ve bö-
ğürtlen gibi meyvelerden yana kullanabilirsiniz.
Bu meyvelerin vücudun her alanında, özellikle
beyin sağlığında inanılmaz derecede sağlıklı ol-
dukları kanıtlanmıştır.

Zerdeçal 

Zerdeçal baharatının aktif maddesi olan kurku-
min, beyin fonksiyonlarını iyileştirici güce sahip-
tir. Beyin-türevli nörotrofik faktör adı verilen bir
büyüme hormonu, beyninizin çoğu işlevinden
sorumludur. Kurkumin maddesi bu hormonun
seviyelerinin artmasına yardımcı olur. Beyin-tü-
revli nörotrofik faktördeki bir eksiklik, depresyon
ve Alzheimer gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir.

Halk arasında Suna Pekuysal’ın hastalığı
olarak bilinen, iltihaplı bel romatizması
yani ankilozan spondilit hakkında bilgi
veren Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan,
“Ankilozan spondilit toplumda her bin

kişiden 5’inde görülüyor. Omurga
ağrılarınızın sebebi, ankilozan spondilit

olabilir” diyerek hastalığın 
öneminin altını çizdi

AnkilozAn spondilit
omzunu AğrıtAbilir!

Ankilozan spondilit ilerledikçe hastada çok
sayıda komplikasyon gelişiyor. Hastalığın
ileri dönemlerinde vücudun kendini iyileş-
tirmek adına yeni kemik oluşturduğunu
söyleyen Prof. Dr. Pehlevan, “Vücudun
kendini iyileştirme çabası iyi sonuçlanmı-
yor. Çünkü yeni oluşan kemikler, omurgada
yer alan eski kemiklerin arasındaki boş-
luğa yerleşiyor. Bu durum omurganın hare-
ketini kısıtlıyor. Bazen bu kısıtlama göğüs
kafesini de etkiliyor. Göğüs kafesinin yete-
rince genişleyememesi akciğer fonksiyon-

larının bozulmasına yol açıyor. Ankilozan
spondilit hastalığında vücutta yaygın ola-
rak görülen iltihaplanma gözde üveit ve
kalpte aort işlevlerinde aksaklığa neden
oluyor” diye konuştu. Prof. Dr. Pehlevan,
“Ankilozan spondilitin tedavi edilmemesi
yaşamı tehdit edebilecek ölçüde sorunlara
yol açabiliyor. Bu nedenle ankilozan spon-
dilit belirtileri gösteren kişilerin vakit kay-
betmeden bir uzmana başvurarak gerekli
kontrollerini yaptırmasını tavsiye ediyo-
rum” diyerek sözlerini noktaladı.

Yeni oluşan kemikler

Yaz uykusu 
dinlendirmiyor
Nöroloji Uzmanı Dr Nejla Çabuk uyku problemlerinin yaz aylarında daha fazla görüldüğüne dikkat çekti. 2019’da
yapılan bir çalışmaya göre havanın aydınlık olması uykunun dinlendirici bölümü olan delta uykusunun süresini azaltığını
söyleyen Çubuk “Bu nedenle gece daha fazla uyanılıyor ve yazın uyunan uyku daha az dinlendirici oluyor” dedi

MedicanaAvcılar Hastanesi'nden
Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk,
yaz aylarında yaşanan uyku bozuk-

luklarına yardımcı olabilecek açıklamalarda
bulundu. Son yapılan araştırmalar uykusuz-
luk, yorgun uyanma, uykuya dalmakta güçlük
çekme gibi sorunların yaz aylarında kışa göre
daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor”
diyen Uzm. Dr. Nejla Çabuk bu durumun ne-
denlerini şöyle açıkladı:

Yaz uykusu daha az dinlendirici

“Vücudun yazın daha fazla güneş ışığına
maruz kalması olabilir. Hepinizin bildiği üzere
yaz aylarında güneş erken doğup geç batıyor.
Dolayısıyla hava daha uzun süre aydınlık kalı-
yor. Beynimizde yer alan ve biyolojik saat ola-
rak tanımlayabileceğimiz bir yapı da uyku ve
uyanıklık saatlerimizi güneş ışığına göre ayar-
lıyor. Bu nedenle güneş doğduktan sonra bey-
nimiz uyanmamız için sinyaller göndermeye
başlıyor.  2019’da yapılan bir çalışmaya göre
havanın aydınlık olması uykunun dinlendirici
bölümü olan delta uykusunun süresini azaltı-
yor ve gece daha fazla uyanmaya neden olu-
yor. Bu nedenle de yazın uyunan uyku daha
az dinlendirici oluyor. 

Sıcak hava etkiliyor

Yazın uyku kalitesinin azalmasında melato-

nin hormonunun da etkilidir. Melatonin hor-
monu, vücudun yeni bir güne hazırlanmasını
sağlayan bir madde. Bu hormonun üretimi
karanlıkta gerçekleşiyor. Bu nedenle kış ayla-
rında bu hormonun üretimi için uzun bir
süre varken yaz aylarında ise süre kısıtlı olu-
yor. Sonuç olarak da daha az melatonin üre-
tiliyor. Sıcak havalar vücut sıcaklığını
artırarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebili-
yor. Vücudun iç termostatı yüksek sıcaklık-
larda alarm durumuna geçiyor ve kişinin
uyanması yönünde sinyaller üretiyor. Ancak
sıcaklık tekrar normal değerlere düştüğünde
uyku için daha güvenli ve rahat bir ortam
sağlanmış oluyor.”

İyi bir uyku için öneriler

Yaz aylarında uyku kalitesini düşüren birta-
kım fizyolojik farklılıklar olsa da çeşitli uygu-
lamalar sayesinde yazın da rahat
uyuyabilmenin mümkün olduğunu ifade
eden Uzm. Dr. Nejla Çabuk, sıcak yaz ayla-
rında daha iyi bir uyku uyumayı sağlayan
önerilerde bulundu. Çabuk, “Her gün aynı
saatte uyuyup uyanmaya çalışın. Haftada bir
ya da iki kere geç saatlere kadar uyanık kal-
mak problem oluşturmayabilir ancak müm-
kün olduğunca uyku düzeninize sadık kalın.
Özellikle gündüz saatlerinde perdelerinizi ka-
palı tutun ve böylelikle güneş maruziyetinizi

azaltın. Geceleri ise pencerelerinizi açın ve
odanızın doğal bir şekilde havalanmasını
sağlayın. Aşırı sıcak havalarda pencere
açmak serinlemek için yeterli olmayabilir. Bu
durumlarda soğutucu kullanın. Mümkünse
odanın karanlık olmasını sağlayın. Odanızda
gece lambası, televizyon, bilgisayar gibi ışık
kaynakları kullanmayın. Uyku rutini gelişti-
rin. Her gece uyumadan önce diş fırçalama
gibi kişisel bakım ya da esneme gibi egzersiz
rutinleri oturtun. Bunlar alışkanlık haline gel-
diğinde vücudunuz bu davranışları uykunun
bir habercisi gibi algılar ve böylece daha
rahat uyursunuz. Gece yatarken pijama
seçiminize dikkat edin. Evde gün içeri-
sinde giydiğiniz kıyafetlerle yatma-
yın. Bunun yerine geniş, rahat,
pamuklu pijamalar kullan-
mayı tercih edin .Gece
yatmadan önce ken-
dinizi rahatlata-
cak şeylere
yönelin.
Bazı-

ları bunun için ılık
bir duş almak, kitap
okumak tercih olabilir.
İsteğinize göre kendinizi
rahatlatacak yöntemler keş-
fedin. Yazın kaliteli bir uyku-
nun tüm mevsimi daha mutlu
ve üretken geçirmenize yardımcı
olur. Uyku problemleri asla geçişti-
rilmemeli. Tüm önerilere rağmen
uyku problemleri devam eden kişile-
rin bir uzmana danışması gerekir”
diye konuştu. YAKUP TEZCAN

OyuncuKaan Yıldırım ile nikah ma-
sasına oturması beklenirken sürpriz bir
şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Ha-

dise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de
buldu. Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek bir-
liktelikleri ortaya çıkan çiftten Hadise, Instag-
ram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini
verdiği pozla paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine,
"13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an..."
notunu düştü. Ancak hayranları bir hayli keyifli
olduğu görülen ve değişimiyle dikkat çeken Ha-
dise'yi tanımakta zorlandı. Takipçileri imaj de-
ğiştiren şarkıcının paylaşımına, "Bu kim?",
"Hadise'ye benzete-
medim" ve "Ha-
dise nerede?"
gibi yorumlarda
bulundu



3GÜNCEL 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Olay günü Ataşehir Kayışdağı Mahalle-
si'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre,
bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yö-

nünde ihbar alan emniyet ekipleri, konu ile ilgili
şahsın iş yeri ve ikamet adreslerini tespit etti. Tespit
edilen iş yeri adresinde yapılan aramada kimliği
tespit edilen şüpheli E.E. (36) yakalanarak gözal-
tına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet
pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ile 1
adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların deva-
mında şüpheli şahsın ikamet adresi kontrol edildi-
ğinde içeride bulunduğu görülen İ.C.U. (23) isimli
şahıs, görevlileri görünce pencereden bir poşet attı.
Atılan poşet kontrol edildiğinde poşet içinde 422
gram marihuana maddesi olduğu anlaşıldı. Olayla
ilgili şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak
gözaltına alındı. Konu ile ilgili gözaltına alınan
E.E.(36) ve İ.C.U. (23) yapılan işlemlerin ardın-
dan "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya
Ticareti" suçundan 19 Ağustos tarihinde adliyeye
sevk edildi. Mahkemenin ardından İ.C.U. adli
kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. tutukla-
narak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da taksici, aracına müşteri gibi
binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp
dehşeti taksideki kameraya yansırken

gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan
yola çıkılarak yakalandı. Üsküdar'da Turgut Gül-
taş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uy-
ruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi.
Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada
bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Alla-
nazarov parasını istedi.  Bu sırada arbede yaşandı.
Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefo-
nunu alarak kaçmaya başladı.  Ancak Allanazarov
kaçarken çantasını düşürdü. Taksici Turgut Gül-
taş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çanta-
daki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov
tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın
evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis,
eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis,
eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna
giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı.  Ollayor
Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde ce-
zaevi yapılanması oluşturduğu ve bu

yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde et-
tiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulu-
nan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı
üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsa-

mında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğ-
la'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hak-
larında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden
28'i yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda, 1
tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sa-
kızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel
doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Polisi görünce
uyuşturucuyu attı

Gaspçı telefonundan
yakalandı

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi'nde
meydana geldi. Yabancı uyruklu
olduğu öğrenilen bir kişi, binanın

bahçesi ile gecekondunun arasındaki boş-
luğa düştü. 5 metre yükseklikten beton ze-
mine düşen kişi bulunduğu yerde mahsur
kaldı ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Bir
süre bağıran kişiyi yan tarafta bulunan daire
sakinleri fark etti. Çevredeki vatandaşlar du-
rumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine
haber verdi.

İtfaiye kurtardı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boşlukta bu-
lunan yaralı kişiye müdahale edemedi. İt-
faiye ekipleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu

yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine
teslim etti. Sağ ayak bileği kırılan yaralıya ilk
müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra
hastaneye kaldırıldı.

Polisi istemedi

Sesleri duyup balkonda boşluğa düşen kişiyi
gören Fatih Kamber "Sabah vatandaşın se-
sini duyduk, bulunduğunuz yerden gösterdi-
ğiniz yere düştü. Biraz stres oldu. 'Polise
haber vermeyin, ben kendim çıkarım' di-
yordu. İtfaiye, polis ve ambulans hepsi bera-
ber geldi, çok büyük bir sıkıntısı yok.
Arkadaşı bulunduğu yerden kurtardılar. Pan-
tolonu falan yırtılmıştı. İlk başta biz şüphe-
lenmiştik. Muhtemelen bir kaza" dedi.

Ataşehir'de emniyet görevlilerini
gören şüpheli şahıs, içinde 422 gram
marihuana bulunan poşeti bulun-
duğu evin penceresinden aşağı attı.
Öte yandan uyuşturucu ticareti suçun-
dan yakalanan 2 şüpheli şahıs yaka-
lanarak haklarında işlem yapıldı

PKK operasyonu: 28 gözaltı!
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde
cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü
bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı

Esenyurt'ta madde 
bağımlısı olduğu iddia
edilen Okan Y. annesi
Gülsüm Y.'den madde
almak için para istedi. 

Annesinin olumsuz cevap
vermesi üzerine sinirle-
nen kişi, annesini rehin

alarak evde bulunan 
eşyaları sokağa fırlattı

O lay saat Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi
1995 sokakta meydana geldi. İddiaya göre
psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören

ve madde bağımlısı olan, Okan Y. annesi Gülsüm
Y.'den madde alabilmek için para istedi. Annesinin
olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen Okan Y.,
annesini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan camları
kıran Okan Y. evdeki televizyon, fırın, kombi, saat
gibi eşyaları da camdan dışarı attı.

Polis ve sağlık ekibi sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin annesine müda-
hale etmesine izin vermeyen Okan Y., kapıyı açmayı
da reddetti. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli kö-
pekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı. Ekipler tara-
fından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm
Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü.Daha
önce de annesine ve evde bulunanlara saldırdığı iddia
edilen Okan Y'nin 4 ay önce de annesini balkondan
atmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından
emniyete götürülen Okan Y.'ye bina çıkışında vatan-
daşlar tepki gösterdi. 

Yaşı kadın ölümden döndü

Okan Y.'nin gözaltına alınarak evden çıkarılmasının
ardından annesi Gülsüm Y. de ekipler tarafından
sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götü-
rüldü. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gülsüm
Y'ye evden çıkarken komşuları alkışlarla destek verdi.
Yaşlı kadının ambulansa götürülürken 'Allah razı
olsun. Ölümden döndüm' demesi dikkat çekti.

BOYLE EVLAT
OLMAZ OLSUN!

5 metreden yere düştü
Şişli'de 5 metre yükseklikten bina bahçesi ile gece-
kondu arasındaki boşluğa düşen kişi yaralanarak
mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan
yaralı kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken
polis olay ile ilgili soruşturma başlattı

Arkadaş katili!
Bağcılar, Demirkapı Mahalle-
si'nde 18 Ağustos'ta meydana
gelen olay polis soruşturmasına

göre şöyle gelişti; Eski arkadaş olan Aytaç
D. ile Fuat Doğruel'in arası bir süre önce
açıldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki
arkadaş, olay günü sokakta karşılaştı. Ye-
niden tartışan arkadaşlardan Fuat Doğ-
ruel, elindeki bıçakla arkadaşı Aytaç D.'yi
kovalamaya başladı. Kovalamaca sıra-
sında bir mağazaya sığınan Aytaç D.,
içerde bulunanların Fuat Doğruel'i engel-
lemesini fırsat bildi. Aytaç D.  arkadaşının
elindeki bıçağı alarak Fuat Doğruel'i  öl-
dürdü. Şüpheli olaydan kısa süre sonra
polise teslim oldu.

Kameralar kaydetti
İkilinin sokakta birbirini kovaladıkları ve
dükkan içindeki mücadeleleri ise güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi. Görün-
tülerde Aytaç D.'nin hızla kaçmaya çalış-
tığı, Fuat Doğruel'in ise onu elindeki
bıçakla kovaladıkları görülüyor. Bir dük-
kana girdikten sonra içerde bulunan bir ki-
şinin cinayet işlememesi için Fuat
Doğruel'i ikna etmeye çalıştığı sırada arka-
daşının dikkati dağılması üzerine Aytaç
D.'nin onun üzerine doğru yüklendiği gö-
rülüyor. Poliste verdiği ifadesinde kendisini
korumaya çalıştığını iddia eden Aytaç D.
olayda kullandığı bıçağı da hatırlamadığı
bir yere attığını söyledi.  Aytaç D.'nin daha

önceden çeşitli suçlardan 6 kere gözaltına
alındığı tespit edildi. Zanlı, işlemleri ta-
mamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede
tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Bağcılar'da iki arka-
daş arasında başla-
yan kavga cinayetle

sonuçlandı. Aytaç
D.(39) kendisini bı-

çakla kovalayan
Fuat Doğruel'i (38)

elinden aldığı bı-
çakla öldürdü. O

anlar güvenlik ka-
merası tarafından

görüntülendi

Zeytinburnu'nda sosyal medya hesapla-
rında "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz
Ancak Polis İzin Vermiyor" başlıklı vi-

deoların paylaşılmasının ardından polis açıkla-
mayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4
kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15
Temmuz Meydanı'nda "Afganistan'a Gitmek İsti-
yoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" şeklinde açık-
lama yaparak sosyal medya hesaplarında
paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak iste-
diği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu

H.R.(20), H.M.(19),
M.A.(18) ve F.T.(52) isimli
kişiler  ekiplerce yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan
şüpheliler hakkında 2911
Sayılı Kanuna Muhalefet
suçundan işlem yapılarak
İstanbul İl Göç İdaresi
Müdürlüğüne teslim edil-
diği öğrenildi.

Afgan göçmenler
yakalandı
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D inimizde ve inancımızda birden
fazla oruç vardır ve bilinmekte ve
tutulmaktadır.

On bir ayın sultanı olarak bilinen rama-
zan orucu ramazanı bilmeyen olamaz lakin
ramazan orucunu tutanlar ramazan ayında
doğan çocuklarına Ramazan adını verenler
Ramazanın manası yanma, yenilenme, kes-
kinlenme ve arınma.

İnsan hücrelerinin yenilenmesinin ilki
uyku ikincisi oruç, üçüncüsü mizah, mizah
yapıp aklımızın zekâtını, oruç tutup tenimi-
zin zekâtını para kazanıp malımızın zekâ-
tını verenlerden olalım.

Ramazan orucu sahurla başlar iftarla
biter. Niyet edilir bu yılın ramazan boyunca
orucumu tutmaya toptanda yapılır her gün
de ayrı ayrı niyet edilir, Ramazan boyunca
niyet edilmesinin nedeni ola ki sahura kal-
kamazsa oruca devam edilir dolayısı ile
niyet edilmiş olunur.

Orucu açarken verdiğin nimetlere şükür-
ler olsun rızanla orucumu tuttum rızan ile
orucumu açıyorum. Sonra Muharrem orucu
gelmekte, onun süresi 12 gündür her günün
ne için kim için tutulduğu bilinmektedir.

İlk gün orucu Hz.Hüseyin'in canını al-
maya gelen yolda kuyularda su yok dönüşte
zahmet çekmeyesin su kaplarını bizim kuyu-
lardan doldur deyince Hz. Hüseyin ilk niye-
tinden vaz geçen Hür Hz. Hüseyin tarafına
geçer ve ilk saldıran ben olacağım der ve ilk
saldıran ilk şehit olan Hür.

Muharrem anlamı haram olan yasakla-
nan matem anlamındadır, Muharrem orucu
niyeti sazlar bağlanır on iki gün boyunca su
içilmez şarkı türkü söylenmez zevk ve sefa

dan uzak olunur helalinle dahi birlikte olun-
maz. On ikinci gün peygamber soyu devam
ediyor diye kurbanlar kesilir en büyük kur-
banın Hazreti Hüseyin olduğuna inanılır.

Oruç Arapça Savm/Siyam Türkçe hare-
ketsiz kalmak demektir. Efendimiz nice
oruçlular vardır açlıkları yanına kar kala-
cak peki efendimiz oruç nasıl tutulur. 

Her türlü kin ve nefretten şiddet ve cebir-
den kelime küfürden şehvet duygusundan
uzak kalarak tutulur

Efendimize Müslüman olmayanlar ebdel
derler efendimiz Cebrail aleyhiselama şikâ-
yet eder bu putperestler bana ebdel diyorlar.
Biz sana Kevseri verdik sen daha ne istersin.
Kevser cennetteki pınarın, Fatıma anamızın
adı en kısa duamızdır.

Ey Muhammed doğrusu sana pek çok
nimet verdik namaz kıl kurban kes.

Hz. Hüseyin Kerbela’da şehit edilince ya-
nında 72 masumu pak vardı Abisi Hz. Ha-
san’ın Büyükoğlu Kasım babadan kardeş
olan Celal Abbas katledilenler içinde yer al-
maktadır.

İlk kurban Hz. İbrahimle oğlu İsmail
arasında geçer, ikinci kurban kurbanların en
büyüyü Hz. Hüseyin.

Kerbela Hz. Hüseyin'in Büyük Oğlu Zey-
nel Abidin rahatsız olduğu için cenge katıla-
maz sağ kurtulur on ikinci gün Zeynel
Abidin’in sağ kurtulduğunu görenler Pey-
gamber soyu devam ediyor diye kurban ke-
serler bana ’da 3 defa bu kurbanı kesmek
kısmet oldu.

Aşure on demektir, Muharremin onuncu
gününün adıdır. Biz tarihe bağlı bir milletiz
örnek vermek gerekirse. Kara Kuvvetlerinin
kuruluş yılı Milattan önce 209 Mete Han
10 kişilik asker grubunun adı Manga o gün-
den bu güne devam etmektedir.

Muharrem ayında yaptığı-
mız ilk çorbanın adı sarı çorba adını günün-
den alır, ilk yapan Nuh peygamber, kalan
malzemeleri birleştirerek pişirir. Gemiden
ilk çıkan güvercin gagasında getirdiği zeytin
dalı bundan dolayı güvercin ve zeytin dalı
barış elçisi seçilmiştir.

Kaptanınız Nuh olsun dalgaların önemi
yok. Bunu bilen Mustafa Kemal Atatürk
kurtuluş savaşında kot adını Nuh alır. Bir
oluşum daha yapar onun adını da Felah
koyar bu Felah oluşumu istihbarat yapar
adam silah kaçırır baskınlar düzenler. Tel-
graf gelir Nuh’a telgraf gider Nuh’tan an-
larlar ki Mustafa Kemal'den

Günde 5 defa okunan ezan içinde heyelan
Felah sizi kurtuluşa davet ediyor. 

Bunu bilen Mustafa Kemal Kuvayı Mil-
liye’ den sonra Felah grubunu kurar, sizi
kurtuluşa davet ediyorum Mustafa Ke-
mal’de inceliği ve kibarlığı görüyor 
musunuz?

Tarih 13 Şubat olunca Hızır orucuna
niyet edilir Hızır orucu inanç bilgi kaynak
odur ki Efendimiz peygamberimizin torun-
ları Hasan ve Hüseyin efendiler rahatsızla-
nır. Hazreti Ali ve kızı Fatıma babalarına
giderler ve torunlarının rahatsız olduğunu
bildirirler.

Efendimiz onlara üç gün oruç tutmala-
rını, çocuklarının bundan şifa bulacaklarını
bildirir. Oruca niyet edilir bu orucun sahuru
yoktur iftardan iftara tutulur. Birinci gün
tam oruçlarını açacaklar biri kapılarını 

çalar ve aç olduğunu söyleyince iftarlıkla-
rını gelene verirler, ertesi akşam tam oruç-
larını açacaklar yine kapı çalınır ve o akşam
iftarlıklarını ona verirler üçüncü akşam tam
orucu açacaklar yine kapı çalar ve karşıla-
rında biri yiyecek ister o akşamki iftarla-
rında ona verirler. Bu arada oruç niyetleri
yerine gelmiş olur.

Bu durum Kuran'ın insan suresinin seki-
zinci ayetinde desteklenir, bu ayette Allah
sevgisi için yoksula, yetime ve esire yedirir-
lerdi.

Bu durumu babaları olan efendimize
aynen aktarırlar ve efendimiz o sizin kapı-
nızı çalan Hızır peygamber der.

Hızır orucu niyet duası Niyet ettim Allah
rızası Peygamber himmeti, velayet şefaati
için Hızır orucumu tutmaya Allah kabul 
eylesin.

Sonlandırırken Bismişah Allah Allah 
Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed 
Velayet-i Ali aşkına dertlerimize derman,
hastalıklarımıza şifa dilden dileklerimiz,
gönülden muratlarımız için dara, zora yeti-
şen Hızır için Hızır orucumu açmaya.

Hızır’ın toprağa İlyas peygamberin suya
can verdiğine inanılmakta Hızır orucunu
tutan kimseler oruç sonunda goud yapar
kimsenin göremeyeceği yere saklar sabah
kalktığında onun üzerinde bir el işareti veya
bir iz varsa hızırın oraya ulaştığına ve tut-
tuğu orucun ve dileklerinin kabul olacağına
bir işaret olarak bırakılmıştır.

Caminin imamı ilk peygamber Âdem den
son peygamber Muhammed Mustafa ya
kadar ne kadar peygamber gelmiş geçmiş
ise hepsi hak ve gerçektir der. Bektaşi ve
Alevi İslam Bismi Şah der.

Âdem Peygamber’in en küçük oğlu Şıt en
son evlenir eşi Naciye’dir 39 çocuğu olur 

bunların adı ne diye sorarlar Bismi der
Şahta Ali dir onun için Bismişah derler.
Sonra güruhu Naci’den bizi ayırma Allahım
derler çünkü cenneti kapısını açacak kadın
ve adam olduğu bilinmekte ve 
inanılmaktadır.

Bu sıkıntılı ve koranalı günlerde Hızır
peygamber ve Allah yardımcımız olsun.
Orucumuzu tutarak hücrelerimizi yenileyen
ve İslam'ın beş şarttan biri olan oruçlarımız
yerine getirenlerden olalım

Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı Kur-
ban bayramının bittiği günden 20 gün sayı-
lır 21 günü Muharrem ayının ilk günüdür,
Hicri 1443 Miladi 19 Ağustos 2021 denk
gelmektedir.

Her hane ekonomik gücüne göre aşure-
sini inşallah yapacak komşularına ikramda
bulunacak duası ’da bizden olsun ;

Bismişah Allah Allah !
Aşure lokmaları kabul ola.
Aşureyi pişiren, payını hak bilen, cümle

canların cedlerine rahmet, hanelerine dirlik,
göz gönül zenginliği ve bereket yağa.

Her lokma bin derde derman ola, bin be-
layı def eyleye,Üçler, beşler, yediler, oniki
imamlar, kırklar kaynayan aşure kazanında
canlarla birlikte ola, dirlik getire.

Mansur’un, Nesiminin, Hatai’ nin , Pir 
Sultan’ ın, yanan yakılan, diri diri toprakla 
örtülen erenlerin, evliyaların, hak şehitlerinin 
canlarına değe

Lokma için gelen, nefesten nasip alan 
canlara 

Bozatlı Hızır yardım eyleye.
Aydınlığın kaynağı olan delil, lokma 

sahibinin sofrasına nur ola
Dil bizden nefes pirden ola
Gerçeğe hü mümine ya Ali!
GÖZ YAŞARMADAN ÖZ YAŞARMAZMIŞ

Aşure

Bağcılar teknolojiye yatırım yaptı
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlü-
ğünde 74 öğrenciden oluşan 'EVA Team'
Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştiri-
len yeni elektrikli EVA 2S, EVA Otonom,
EVA Submarine ve TUAV İHA’nın lans-
man programı yapıldı.  Üniversitenin
Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde ger-
çekleştirilen etkinliğe, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Mütevelli
Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof.
Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Kasım Han, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Oğuz Bayat ve çok sayıda akademisyen

ile öğrenci katıldı. Tanıtım programında
konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan,
“Üç yıl önce küçük bir odada başladığı-
mız projenin bu aşamaya gelmesinden
dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Asıl gurur verici olan öğrencilerimi-
zin bir çatı altında takım arkadaşlığından
kardeşliğe evrilmeleri. Birlikte yokluğu ve
zorluğu paylaştılar. Öğrencilerimiz pan-
demi döneminde gece gündüz çalıştılar.
Üniversitemizde usta çırak ilişkisi içeri-
sinde bu meslek öğreniliyor” diye ko-
nuştu. Öğrencilerin teoriği pratiğe
dönüştürmesinin güzel bir gelişme oldu-
ğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Uzun süren bir emek
neticesinde ortaya çıkan ürün. Bu aynı
zamanda ülkemizin son dönemlerde yerli
ve milli hamle çalışmasının da geldiği
noktayı ortaya koyuyor. Gençlerimize ve-
rilen önemin, onlara verilen değerin ve
kendilerine sunulan imkanların ürüne
nasıl dönüştüğünün de aynı zamanda bir
ifadesi. Bu güzide eserlerin ortaya çıkma-
sında emeği geçen herkesi tebrik ediyo-
rum” dedi. Protokol konuşmalarının
ardından araçların tanıtımı yapıldı. İlki
EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille
TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019
Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye

üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of
Altınbaş) Team ekibi, EVA 2S, EVA Oto-
nom, EVA Submarine ve TUAV İHA
isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve oto-
nom araçları geliştirdi. Öğrenciler, yeni
araçlarla Eylül ayı içerisindeki yarışma-
lara katılacak. ARİF ELMAS

Şişli kardeşini
buldu
Şişli Belediyesi Berlin’in en
köklü ilçelerinden olan
Charlottenburg-Wilmersdorf
belediyesiyle kardeş
belediye protokolü imzaladı
Şişli Belediyesi, uluslararası alanlardaki iş
birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Ber-
lin Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi
ile kardeş belediye oldu. Bu konudaki iş
birliği protokolü, 19 Ağustos Perşembe
günü Şişli Belediye Başkanı Muammer
Kesin ile Charlottenburg-Wilmersdorf Be-
lediye Başkanı Reinhard Naumann ara-
sında Berlin’de imzalandı. İmzalanan
protokol, her iki belediye arasında; şehirci-
lik-kentsel dönüşüm, hareketlilik, sosyal
haklar, inovasyon, katılımcılık ve kültür-
sanat alanlarındaki iş birliğini kapsıyor.

Gelecek için heyecanlıyız

Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile
imzalanan protokole ilişkin açıklamada
bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin, “Alman Uluslararası İşbirliği Ku-
rumu, Dışişleri Bakanlığı, Almanya Fede-
ral Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler netice-
sinde Berlin ve İstanbul bir adım daha ya-
kınlaştı. Burada çok sayıda vatandaşımız
yaşıyor. Aralarında çok değerli iş insanları,
sanatçılar ve farklı alanlarda tecrübe sa-
hibi insanlarımız var. Onlar, hem içinde
yaşadıkları Almanya’yı ve Alman kültü-
rünü hem de Türkiye’yi tanıyorlar. Bu da
bizim için büyük bir avantaj. Charlotten-
burg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Sayın
Reinhard Naumann ile iş birliği protokolü-
müze imza attık. İlçelerimiz arası deneyim
aktarımı ve gelecekteki projeler için heye-
canlıyız. Hep vurguluyorum: Biz kağıt
üzerinde iş birliği yapmak için bu anlaş-
mayı imzalamadık. Kardeş belediye kavra-
mına uygun bir şekilde aktif bir işbirliği
gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı şekilde
karşı taraf da bu iyi niyetini dile getirdi.
Her iki belediye için de hayırlı olmasını di-
lerim” dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Batı Karadeniz bölgesinde yoğun yağış sonucu selin etkili olduğu Kasta-
monu’nun Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ve Azdavay ilçelerini ziyaret etti. Çalık, “Yanlış şehircilik uygulamalarının nasıl fela-
ketler yarattığını tüm Türkiye acı bir şekilde izlemiş oldu. Kentlerin uzmanlar tarafından planlanması şart.” diye konuştu

B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat ile birlikte 11

Ağustos tarihinde şiddetli sağanak yağışın
ardından yaşanan sel felaketinden en çok
etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt, Abana,
Çatalzeytin ve Azdavay ilçelerini ziyaret etti.
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbil-
gin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah
Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif
Köse, CHP Bozkurt İlçe Başkanı Güvenç
Demirezen ve CHP Azdavay İlçe Başkanı
Murat Karaburuk ile birlikte kentte incele-
melerde bulunan Başkan Çalık yaşanan fe-
laketin yanlış şehir planlamasından
kaynaklandığının altını çizerek, “Yanlış şe-
hircilik uygulamalarının nasıl felaketler ya-
rattığını tüm Türkiye acı bir şekilde izlemiş
oldu. Kentlerin uzmanlar tarafından plan-
lanması şart.” diye konuştu.

Esnaf zor durumda

Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı ekiplerin
selde zarar gören bölgeye giderek arama
kurtarma çalışmalarına destek verdiğini be-
lirten ve ilçe halkı ile bölge esnafına geçmiş
olsun dileklerini ileten Başkan Çalık, “Böl-
gede ne yazık ki özellikle esnaf ve sanayici-
lerin çok zor durumda olduğunu
gözlemledik. Geçim kaynakları yok olmuş
durumda. Ne yazık ki tüm afetlerin unutu-
lan ortak yönü bu” ifadelerini kullandı.

İBB tüm gücüyle bölgede

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren
bölgede çalışmalarını sürdüren İBB ekiple-
riyle de bir araya gelen Çalık, “Sel bölge

sinde İBB ekiplerinin üstün çalışmalarını
görüyoruz. Arama kurtarma, altyapı, temiz-
lik, mobil mutfak ve mobil fırın gibi lojistik
hizmetlerle ilk günden itibaren bölge halkı-

nın yanındalar. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm
emekçilerden Allah razı olsun.” 
açıklamalarında bulundu.

BARIŞ KIŞ

YANLIS SEHIRLER BUYUK
FELAKETLER GETIRIYOR

Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından
geliştirilen elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA’nın tanıtımı yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu çalışma ülkemizin son dönemlerde yerli ve milli hamle çalışmasının da geldiği noktayı ortaya koyuyor” dedi

Celal BİLGEN
BİLGENCE

İnfo@gazetedamga.com.tr



E SBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren
sektörün öncü tekstil firmalarından
birinin talebi üzerine işe alım müla-

katı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatle-
rinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek
herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık
çalışanları alanda hazır bulundu. Korona-
virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar
halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar

salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna
bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Nene
Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan müla-
katlara katılan adaylar içerisinden 400 kişi,
belirlenen kadrolarda istihdam edildi.

Binlerce kişi istihdam edildi

İş arayan vatandaşlarla işverenleri buluştu-
rarak, işsizliğe çözüm üretmeyi çalıştıklarını
söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmet-
ler Müdürü Orhan Ayyıldız, “Birçok büyük

mülakat yapıyoruz. Küçük çaplı mülakatla-
rımız kendi merkezimizde oluyor. Büyük
mülakatları ise sağlık açısından geniş sa-
lonlarımızda yapıyoruz. Mülakatlarda ön-
celikle sağlık ve hijyen kurallarına dikkat
ederek vatandaşlarımızı salona alıyoruz.
Kişiye özel kalem, su dezenfektan dağıtıyo-
ruz. Bizler, ESBİM olarak ülkemizin kana-
yan yarası olan işsizliğe çözüm üretme
adına çaba sarf ediyoruz. Büyük bir ekiple
çalışıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı işve-

renle buluşturup, binlerce kişiyi istihdam et-
menin gayreti içerisindeyiz” dedi. ESBİM
Sorumlusu Murat Boduroğlu ise “Bugün
tekstil lojistiği yapan firmamızın mülakatını
gerçekleştiriyoruz. 400 kişilik bir alım yapı-
lacak. ESBİM’de her gün 12’ye yakın mü-
lakat yapıyoruz. Bunların hepsini de sosyal
medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İş
arayan ve işçi arayan tüm vatandaşlarımızı
ESBİM’e bekliyoruz. İşsizliğe birlikte
çözüm bulacağız” diye konuştu.

Ömer MEŞE
omermese@gmail.com

damgaweb@gmail.com
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2 021 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile 
ilgili usul ve esaslar açıklandı. 2021/28 sayılı 

SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;
1) 2021 yılında, 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri

için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleş-
mesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için
294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için
392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen işyerleri
için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıla-
rın çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması
sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği 
sağlanacaktır.

2) SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca
yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme ka-
rarları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan
alınan yazılardan 2021/Ocak ila 2021/Aralık döneminde
ilgili ayda toplam 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin
onda birini (357,75 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik
prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim
yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işve-
rene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz
konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2021 yılı asgari
ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikli-
ğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz
konusu işyerinde 2021 Ocak ila 2021 Aralıkayları/dö-
nemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararla-
nılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme
zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri 
alınacaktır.

3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı,
takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına
mahsup edilecektir. 

Şirket Cep Telefonlarınızda KVKK Güvenliği

Şirketiniz veri sorumlusu olarak, kullandıkları cep tele-
fonlarında çalınma veya kaybolma riskiyle karşı karşıya-
dır. Hırsızlar ele geçirdikleri cep telefonlarından belge,
fotoğraf, video, e posta ve diğer pek çok kişisel verilere
ulaşabilir. Bu riski sadece şirket telefonları değil, aynı za-
manda şirket kişisel verilerini şahsi telefonu üzerinden iş-
leyenlerde taşımaktadır.  KVKK kapsamında, sizleri cep
telefonu kaybolma ve çalınmasına karşı alınması gereken
önlemler konusunda, bilgilendirmek isteriz.

RİSKLER
Kilitli telefonları hırsızlar, yakalanmamak için parça-

lara ayırıp satabilmekteler. 
Çalınan telefonda bir banka uygulaması açıksa, para

ve kredi çekilebilir.
Telefon sahibinin Google veya Apple ID hesabı ele geçi-

rilebilir, bu hesabın parolası değiştirebilir, telefon sahibi-
nin uzaktan kilitlemesi engellenebilir. Böylece telefon
sıfırlanabilir ve satılabilir.

Ele geçirilen telefondaki e posta, belge, ses, video, fo-
toğrafları silme veya başka kişilere gönderme tehdidiyle
fidye istenebilir. 

Telefon hafızası ve telefonun erişebildiği bulut sürücüle-
rine ulaşılarak, buradaki bilgiler kopyalanıp, kötü amaç-
larla analiz edilebir. 

Anlık mesajlaşma uygulama vd. kullanabileceği bilgiler
üzerinden Facebook veya Instagram vd. sosyal medya he-
saplarını "hack"leyebilir. Sosyal medya hesaplarında bulu-
nan isimlerden para istenebilir.

ÇALINMAYA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Cep telefonu kullanma yetkilerini izleyin, kişisel verileri

işleme görevi olanlara, işle ilgili cep telefonu kullanma
yetkisi tanıyın. İşten ayrılan veya görevi değişenleri 
kontrol edin.

Güvenli fiziki ortamlarda bulundurun.
Otomatik ekran kilitleme özelliğini aktif tutun.
SIM kart PIN'i oluşturun. SIM'i bir PIN ile kitlenme-

diğinde, hırsızlar SIM’i başka bir telefona takıp, kendile-
rini arayıp numaranızı öğrenebilir. Öğrendikleri telefon
numarası ile istedikleri internet sitelerinde oturum açıp,
iki faktörlü kimlik doğrulamasını geçebilir ve banka kart-
larından para göndermek için kısa mesajları kullanabilir.

Tam Disk Şifrelemesini (FDE) etkinleştirin. Böylece te-
lefonunuzda depolanan tüm dosyalar şifrelenir, telefon ki-
lidini açmadan bu bilgilere ulaşılamaz.

Önemli uygulamalar için ayrı birer parola, PIN veya
grafik kilidi belirleyin. Ardından, başta kilit ekranında
açılan uygulamalar olmak üzere bu uygulamalar için bil-
dirimleri kapatın. Bildirimleri kapattığınızda uyarıları ve
kısa mesajları okumak biraz daha zorlaşır. Ancak yaban-
cıların tek kullanımlık kimlik doğrulama kodlarınızı gör-
mesini veya paranızı başka bir hesaba göndermesini
neredeyse imkansız hale getirir. Ne yazık ki, tüm üreticiler
uygulama kilidi özelliğini sunmuyor. Ayarlarınızda bula-
mıyorsanız, çözümler için Google Play'i kontrol etmeyi de-
neyin veya bu özelliğe sahip olan bir güvenlik uygulaması
yükleyin.

Verilerinizi düzenli olarak yedekleyiniz. Telefonunuzu
kaybettiğinizde, yedeklediğiniz kopyayı yeni cihazınıza 
aktarabilirsiniz.

"Cihazımı Bul" (Android) ve "iPhone’umu Bul" (iOS)
özellikleri etkin olmalıdır. Kaybolan veya çalınan bir akıllı
telefonun konumunu izleme, uzaktan kilitleme ve tüm ve-
rileri silebilirsiniz.

KAYIP ÇALINTI BİLDİRİMİ YAPINIZ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), emniyet

ve savcılığa başvuru yapınız. Ayrıntılı bilgi için https://tu-
ketici.btk.gov.tr/kayip-calinti-islemleri tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA BİLDİRİN
Kişisel Veri İhlal Müdahale Planı'na uygun müdahale

edin. “Kişisel Veri İhlali Bildirimi Formu” düzenleyerek,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi üzerinden
(https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/) Kurula 72 saat içeri-
sinde bildirin. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na haklı bir
gerekçe ile 72 saat içinde bildirim yapılamaması halinde,
yapılacak bildirimle birlikte gecikmenin nedenleri de Ku-
rula açıklanmalıdır. Formda bulunan bilgilerin aynı anda
sağlanması mümkün olmadığı hallerde, bu bilgiler gecik-
meksizin aşamalı temin edilmeli ve Kurula bildiriniz.

KİŞİSEL VERİLERİ ETKİLENEN İLGİLİ KİŞİLERE BİLDİRİN
Kişisel veri ihlal tespiti halinde ilgili kişilere adres, e

posta, web sitesi üzerinden bilgilendirme, güvenlik önlemi
alma uyarısında bulunun. 

Saygılarımla...

Esenyurt’taki işsizlik sorununa
çözüm üretmek için çalışan ve
bugüne kadar binlerce vatandaşın
iş sahibi olmasını sağlayan 
Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), 400 vatandaşı
daha iş sahibi yaptı

Asgari ücret ve 
KVKK güvenliği

EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu
EsEnyurt
400 KisiyE  is Buldu

Ders almamız lazım!
71 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği sel felaketinden en fazla zarar gören Kastamonu’nun Bozkurt
ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgede
sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akgün, “Bu felaketten ders almamız lazım” dedi

CHP Kastamonu Millet-
vekili Hasan Baltacı,
Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer Yanık ve CHP Bozkurt
İlçe Başkanı Güvenç Demirezen ile
birlikte selin tahrip ettiği alanları in-
celeyen Başkan Akgün’e Büyükçek-
mece Belediye Meclis üyeleri
Hakan Çebi ve Rıza Can Özdemir
de eşlik etti.
Karadeniz coğrafyasının çok fazla
yağış alması nedeniyle benzer sel

baskınlarının felakete sebep oldu-
ğunu belirten Başkan Akgün şu
açıklamayı yaptı; “Bu yıkımların
büyüklüğü ile yaşanan can ve mal
kayıplarının artmasının en büyük
nedeni, dere yataklarında hatalı ya-
pılaşmaya verilen imarlar ve yanlış
inşa edilmiş köprülerdir. Bu yaşa-
nan felaketten ders alarak, şehirleri-
mizi aklın ve bilimin doğrultusunda
doğal afetlere hazırlamalıyız. Bir
kez daha yaşanan sel felaketinde

hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Yüce Allah’tan rahmet, ailele-
rine sabır ve başsağlığı diliyor,
kayıp olan vatandaşlarımızın bir an
önce bulunmasını temenni ediyo-
rum.” Başkan Akgün ayrıca felake-
tinin ilk günlerinden itibaren
bölgede arama – kurtarma ve te-
mizlik çalışmalarına destek veren
Büyükçekmece Belediyesi ekipleri-
nin çalışmalarını da yerinde 
inceledi. 

Beylikdüzü öğrencilerini bekliyor
Beylikdüzü Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM’de
LGS ve YKS kursları için ön 
kayıtlar başladı. 10 Eylül tarihine
kadar devam edecek kayıtlar
sonrasında 11 ve 12 Eylül
tarihinde yapılacak seviye tespit
sınavının ardından başarılı 
olan öğrenciler, ücretsiz olarak
düzenlenecek kurslarda eğitim 
almaya hak kazanacak

EğitimdE fırsat eşitliği
sağlayarak öğrencilere ve
ailelere her zaman destek

olan Beylikdüzü Belediyesi, 2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı LGS (Li-
selere giriş sistemi) ve YKS
(Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
ders destek programları için ön kayıt
almaya başladı. Kültür İşleri Müdür-
lüğü bünyesinde faaliyet gösteren
KÜLTÜRSEM aracılığıyla gerçekle-
şecek kurslara kayıt yaptırmak iste-

yen öğrencilerin 10 Eylül tarihine
kadar 1 adet kimlik fotokopisi ve ika-
metgah belgesi ile birlikte Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi,
Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi
ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ne
bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.

Online olarak devam edecek

Beylikdüzü Belediyesi tarafından üc-
retsiz olarak verilecek kurslar, 11 ve
12 Eylül tarihinde yapılacak seviye

tespit sınavının ardından Zübeyde
Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde baş-
layacak. Ders başlangıç tarihleri ise
mezunlar için 14 Eylül, 8. ve 12 sınıf-
lar için ise 18 Eylül olarak belirlendi.
Öte yandan pandemi önlemleri kap-
samında gerekli tüm hazırlıkların ya-
pıldığını belirten yetkililer, eğitimin
aksamaması adına sokağa çıkma ya-
sağı gibi alınacak tedbirlerde de ders-
lerin online olarak devam edileceği
bilgisini verdi. HACER KÖSE

Koronavirüse
karşı önlem
alınıyor

EsEnyurt Belediyesi’nin Koronavirüs
tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği
Araç Dezenfeksiyon İstasyonu’nda mini-

büs, taksi, toplu taşıma araçları ve özel araçların
dezenfekte işlemleri devam ediyor. Esenyurt Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün, pandeminin
başladığı ilk zamanlarda hayata geçirdiği Araç De-
zenfeksiyon İstasyonu’nda minibüs, servis gibi
toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve özel
araçların dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.
Esenyurtluların ulaşımlarını sağlıklı bir şekilde ya-
pabilmeleri amacıyla Atatürk Mahallesi’nde kuru-
lan dezenfeksiyon istasyonuna gelen sürücüler, gün
içerisinde sıra beklemeden araçlarını kolaylıkla de-
zenfekte ettirebiliyor.

Koronavirüsle mücadele ediyoruz

Araç dezenfeksiyon istasyonunun haftanın beş
günü hizmet verdiğini belirten Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Genel Koordinatörü Muhammed Ensar
Yolcu, “Pandemi önlemleri kapsamında araç de-
zenfeksiyon noktalarımızda ticari taksi, minibüs,
servis araçları ve özel araçlar günlük olarak dezen-
fekte ediliyor. Araç dezenfeksiyon noktalarımız,
haftanın beş günü sabah 08.30 ile akşam 17.00 sa-
atleri arasında hizmet veriyor. Esenyurt Belediyesi
olarak, Koronavirüs ile mücadelemiz devam edi-
yor” dedi.
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Bakan Elvan, konuşmasında, bu yıl yüzde
8'in üstünde büyüme beklediklerini ve önce-
liklerinin enflasyonla mücadele olduğunu

vurguladı. Elvan "Enflasyonun beklenenden daha ka-
lıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz'' dedi. Bakan
Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Bakan-
lık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekono-
mide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük
gayret gösteriyoruz. Yangın ve sel felaketleri esnasında
olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi,
yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatan-
daşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Son çeyrekte düşüş bekleniyor

Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda,
2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını
yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda
en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önce-
liğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevril-
mesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş
gösterecek.''

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan Erbaa
narince bağ yaprağı ilçe ekonomisine yılda 90
milyon TL'lik katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli

yaprak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.İlçede 19 bin 820
dekar alanda üretilen coğrafi tescilli Erbaa narince bağ
yaprağı hem yurt içinde hem de yurt dışı piyasasında
yoğun ilgi görüyor. Kendine has aroması, ince ve narin
yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağı Türk mutfağında
önemli bir yer tutan zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi
ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Yurt içi ve Av-
rupa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen üzüm
yaprağından yılda 90 milyon TL gelir elde ediliyor.

İlçe ekonomisine katkı 

Bağ yaprağının ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını
ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl
konu ile ilgili şunları söyledi: “Erbaa narince bağ yaprağı
coğrafi işaret almış bir ürün. Bu bölgenin coğrafi işaret
almış bir ürünü. Kendine has aromasıyla, kendinden söz
ettiren, bölgeye ciddi bir ekonomik katkısı olan bir ürün.
Yaklaşık 20 köyümüzde bu üretim yapılmakta. Yaklaşık
8-10 bin kişilik bir nüfusa ekonomik katkı sağlamakta.
Ürünümüz Erbaada bulunan fabrikalarda kimisi paket-
leniyor, kimisi sarma haline getiriliyor ve yurt içi ve yurt
dışına pazarlanıyor. Bunlarla beraber yaklaşık 90 milyon
TL’ye yakın ekonomik katkısı var bu yaprağın. Biz de
desteklerimizi veriyoruz. Erbaanın adının, yaprağın adı-
nın daha çok duyulması için elimizden gelen desteği veri-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Konfederasyonu
tarafından Tandoğan Meyda-
nı'nda '6. Dönem Toplu Söz-

leşme Görüşmelerine Yönelik' miting
düzenlendi. Türkiye'nin farklı noktaların-
dan Ankara'ya gelen yaklaşık 15 bin
memur, toplu sözleşmeye yönelik taleple-
rini dile getirdi. Meydanı dolduran me-
murlara ve kamu işveren heyetine

seslenen Memur- Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, "11 hizmet kolunda yetkili sendika-
larımızla biz ülkemizin hizmetçisiyiz.
Kamu emekçisiyiz. Akıl teriyle, alın teriyle,
fikriyle birlikte Türkiye'nin hizmetkarıyız.
Kamu işveren heyetine, bize güçlü Türki-
ye'nin rakamlarıyla, yeni Türkiye'nin oran-
larıyla ve büyük Türkiye'nin haklarıyla
donanmış bir teklifle gelin diyoruz" dedi.

Görüşmelerde son 3 güne gelindiğine
vurgu yapan Yalçın, masadan uzlaşarak
kalkmak istediğini ifade ederek sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bugün Anadolu Meyda-
nı'nda kabul etmediklerimizi ifade etmek,
beklentilerimizi tekrar etmek, emeğin ör-
gütlü gücüyle kamu işverenine yeni ve adil
bir teklif beklentimizi haykırmak için top-
landık. 3 gün az bir zaman değil. Son

günü, son anı beklemeye gerek yok. Hü-
kümetin işi zor değil aslında, kolay. Doğru
olanı, adil olanı, hakkımızın gereğini bize
teklif etsin yeter. Bir gerçek vardır, en iyi
toplu sözleşme masada uzlaşılan toplu
sözleşmedir. Biz masada uzlaşmak istiyo-
ruz. Ancak masada uzlaşmanın yolu, me-
murun alım gücünü yükseltmek ve
tekliflerin gereğini yerine getirmektir."

Ekonomi
büyüyecekmiş!

Üzüm yaprağından
yılda 90 milyon

200 bin yeni sigortalı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
Kocaeli'de iş dünyası ile buluşmasında
konuştu. ''Enflasyon eğilimi yılın son
çeyreğinde düşüş gösterecek'' diyen
Elvan, 2021 için yüzde 8'in üzerinde
bir büyüme beklendiğini belirtti

INSAATLARI
DURDURURUZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın-
dan düzenlenen ‘7326 Sayılı Yapılandırma

Kanunu Bilgilendirme Seminerine ev sahipliği yaptı.
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, pandemi döneminde ilk
olarak 7256 sayılı yapılandırma kapsamında kuru-
mun 202 milyar liralık alacağını yapılandırdıklarını, 2
milyon 250 bin civarı vatandaşın yapılandırmaya mü-
racaat ettiğini, 7326 sayılı yapılandırmada da aynı
başarıyı beklediklerini belirtti.

İstihdam azalmadı

Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası is-
tihdam piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren
Başkan Yılmaz, “Bunun sonuçlarını merak ediyor-
duk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa’da yaklaşık
30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu gö-
rüyoruz” dedi.“Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin
artış var” diyen SGK Başkanı, şöyle devam etti: “Do-
layısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çı-
karma veya istihdamın azalması söz konusu değil.”

Memur- Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık
15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda
düzenlenen mitingde hükümetten 6'ıncı
Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde
kabul edilebilir bir teklif talebinde bulundu

Ç imentocuların yıllık maliyet ar-
tışı yüzde 50 iken yaptıkları
zamların yüzde 200’ü buldu-

ğunu ileri süren müteahhitler, fiyatlardaki
artışı protesto etmek için inşaatları dur-
durma uyarısında bulundu.
Sozcu.com.tr’ye konuşan İnşaat Müte-
ahhitleri Konfederasyonu (İMKON)
Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatla-
rından dolayı Anadolu’daki bazı müte-
ahhitlerin inşaatlarını durdurduklarını,
önemli bir kısmının da durdurmak istedi-
ğini söyledi. Tellioğlu, “Ülke genelindeki
120 bin üyemizin çoğunluğu, fiyatlarda
düzenleme olmazsa toplu hareket edip
greve çıkmak istiyor. Ticaret Bakanımız
Mehmet Muş ile yeniden görüşüp, son
duruma göre üyelerimizin grev kararına
destek vereceğiz” diye konuştu.

Makul olan yüzde 70 artış 

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, özel-
likle demir çelik ve çimento fiyatlarındaki
artışlardan sonra her iki sektörün temsil-
cileriyle de ayrı ayrı bir araya geldiklerini,
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da top-
lantılarına katıldığını anlattı.Tellioğlu’nun
aktardığına göre, bu toplantılardan
sonra demir çelik fiyatlarındaki yıllık ar-
tışlar yüzde 110’lardan yüzde 70-80’lere
geriledi.Çimento sektörüne de yönelttik-
leri benzer talebin ilk etapta olumlu kar-
şılandığını ifade eden Tellioğlu, ancak
toplantılardan sonra fiyatların düşmeyip,
daha da arttığını dile getirdi.“Demir çelik
maliyetlerinin yüzde 70’i hurda. Hurda-
nın da yüzde 90’ı ithal. Buna rağmen
demir çelik fiyatları yıllık yüzde 110’dan
yüzde 80’e indi” diyen Tellioğlu, “Çimen-

tocuların yüzde 5 bile ithal girdisi yok
ama yaptıkları zam yüzde 200. Çimento-
daki yıllık zamların yüzde 70’lere inme-
sini talep ediyoruz. Maliyet artışlarına
bakıldığında makul olan o. Rekabet Ku-
rusu’nu usülden değil, gerçekten bir ince-
leme yapmaya çağırıyoruz” diye
konuştu.

Çimento en büyük ikinci maliyet

Öte yandan, İMKON Başkanı Tahir Tel-
lioğlu’nun verdiği bilgiye göre, toplam
maliyetleri içinde en yüksek paya yüzde

7-12 ile demir ve çelik sahip. İkinci en
büyük maliyet kalemini de yüzde 5-10 ile
çimento oluşturuyor. Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüs-
trisi İşverenleri Sendikası yetkilileri ise
konuya ilişkin açıklama yapmamayı ter-
cih etti.

Sert artış yaşanmıştı

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet en-
deksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 42,48 arttı.İnşaat mal-

zeme maliyetindeki yıllık artış haziranda
yüzde 53,70’e ulaşırken, işçi maliyetlerin-
deki artış yüzde 19,88’de kaldı.Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, Türkiye’nin ‘çimento, cam seramik
ve toprak ürünleri’ ihracatı, 2021’in ilk
yedi aylık döneminde 2,6 milyar dolar
oldu. Bu rakam, 2019 ve 2020’nin ilk 7
ayında 2,1 milyar dolardı.Dünya gene-
linde pandeminin ilk dalgası sonrasında
hem tedarik zincirlerindeki bozulma hem
de artan talep nedeniyle çimento fiyatla-
rında artış yaşandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren işten çıkarma
yasağı sonrası dönemde Türkiye genelinde sigortalı çalışan sayısında 200 bin kişilik artış yaşandığını söyledi

Memur-Sen’den ‘kabul
edilebilir teklif’

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'ü bulduğunu ileri süren İnşaat Müteahhitleri
Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını söyledi



7SİYASET 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz!

Mülteci
aMbarı
değiliz! C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi'nde gerçekleştirilen ve

yaklaşık 5,5 saat süren Kabine Toplantı-
sı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 ayı aşkın
sürenin ardından bugün düzenledikleri
toplantıda; sağlıktan tabii afetlere, eko-
nomiden eğitime ve dış gelişmelere
kadar Türkiye'nin gündemindeki birçok
meseleyi etraflıca görüştüklerini söyledi.
Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çe-
kici başlık ise Türkiye’de yaşanan göçler
ve özellikle Afganistan kaosu oldu. 

Sadece kendimizi düşünemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu’nun
'garipler yurdu' olarak anıldığını bu top-
raklara gelip de zorla yüzgeri edilen hiç
kimse olmadığını söyleyerek, "Yakın coğ-
rafyamızda bir süredir yaşanan istikrar-
sızlıklar, savaşlar iç çatışmalar,
katliamlar ve bunlara bağlı huzursuzluk-
lar Anadolu'ya yeni bir göç dalgası baş-
latmıştır. Bir süredir de Güney Asya'daki
istikrarsızlık ve yoksulluktan kaçarak
çoğu da buradan Avrupa'ya geçmek için
ülkemize gelenler bulunuyor. Türkiye el-
bette isteyenin istediği gibi elini kolunu
sallayarak girip, çıkabileceği, dilediği gibi
hareket edebileceği, sahipsiz bir ülke de-
ğildir. Devletimiz öncelikle 84 milyon va-
tandaşının güvenliğinden ve refahından
sorumludur. Bununla birlikte biz sadece
kendimizi düşünerek kapımıza gelenlere
sırtımızı dönecek cibiliyette, karakterde
bir toplum da değiliz. Alicenap milleti-
miz tarihin her döneminde olduğu gibi
bugün de elindeki imkanları kendisine sı-
ğınan kardeşleri ile bölüşmekten asla geri
durmamıştır. Halihazırda ülkemiz 3,6
milyon Suriyeli sığınmacı, 1 milyon 100
bini ikamet sahibi yabancı ve 314 bini
uluslararası koruma kapsamındaki misa-
fir olmak üzere yaklaşık 5 milyon kişiye
ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında
düzensiz göçmen diye isimlendirdiğimiz,
sınırlarımızdan kaçak giriş yapan kişiler
de mevcuttur. Sınır güvenliğimizi artır-
mak için bir süredir devam ettirdiğimiz
çalışmaları hızlandırdık. Özellikle İran
sınırımızı göç, kaçakçılık ve terör faaliyet-
lerine karşı güvenlik duvarı kanal ve elek-
tronik sistemler ile kontrol altına alma
çalışmalarında sona gelmek üzereyiz"
diye konuştu.

300 bin Afganistanlı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbir-
lerle birlikte Türkiye'de 2019 yılında 455
bin olan düzensiz göçmen sayısını 2020
yılında 122 bine indirdiklerini söyleyerek,
"Bu yılın ilk 7 ayında da 77 bin düzensiz
göçmeni yakaladık. Son 3 yılda yakala-
dığımız düzensiz göçmenlerin yaklaşık
yarısı Afganistan uyrukludur. Halen ül-
kemizde yaklaşık 180 bini kayıtlı ve 120
bini kayıtsız olmak üzere toplamda 300
bin civarında Afganistanlı olduğunu bili-
yoruz. Yani bu Ana Muhalefet'in dediği
gibi veya Ana Muhalefet'in yanındaki bu
muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Af-
ganlı ülkemizde kesinlikle yok, bunların
hepsi birer yalan. Bu yalanları da lütfen
milletçe inanmayalım. Bu ülkedeki istik-
rarsızlık ve iç çatışmalar arttıkça ülke-
mize gelen düzensiz göçmen sayısının
da yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Gerekirse Talibanla da
görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle gay-
retlerinin Afganistan'ın güvenliği oldu-
ğunu belirterek, "Gerekirse Taliban'ın
kuracağı hükümetle de görüşüp ortak
gündemlerimizi konuşacağız. Afganis-
tan'da çeşitli sebeplerle bulunan 5 bin
vatandaşımızdan geri dönmeyi talep
eden 500'ü ile 83 yabancıyı ülkemize ge-
tirdik. Halen dönüş için sıra bekleyen,
sayıları 300'ün altında olan vatandaşları-
mızı da en kısa sürede ülkemize naklede-
ceğiz. Diğer yandan düzensiz
göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzur-
suzluğun farkındayız. Esasen dünyada
bu kadar sığınmacıyı barındırıp da bu
kadar az asayiş sorunuyla karşılaşan bir
başka ülke yoktur. Münferit bir takım
hadiselerin medya ve sosyal medya vası-
tasıyla farklı boyutlarda taktim edilme-
sini iyi niyeti bulmuyoruz. Muhalefetin
bu konudaki nefret söylemlerini de tehli-
keli ve art niyetli olarak 
değerlendiriyoruz. 

Kaosa izin vermeyiz

Türkiye elbette yol geçen hanı değildir.
Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, dü-
zenine uymayanların kaos çıkartacak ta-
vırlar sergilemesine asla izin vermeyiz.
Zaten bu tür davranışlar içine girenler
yakalanarak derhal sınır dışı edilmekte-
dir. Ülkemizde hukuk herkes içindir. Mi-
safirlerimiz de bunun dışında değildir.
Ancak sığınmacıların ve düzensiz göç-
menlerin kendi kirli gündemlerine meze
etmek isteyenlere de göz yummayız.
Hele hele kamu güvenliğini tehdit edecek
şekilde bu insanların hayatlarına kast
edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affet-
meyiz. Aldığımız sınır tedbirleri ve dü-
zensiz göçmenleri ülkelerine gönderecek
mekanizmaları güçlendirmemiz saye-
sinde inşallah bu sıkıntıları yakında
büyük ölçüde çözeceğiz" ifadelerini
kullandı.

Suriyeliler sosyal uyum içinde

Avrupa'nın sınırlarını sert bir şekilde ka-
patarak mülteci akının dışında kalama-
yacağını söyleyen Erdoğan, "Üstelik
Avrupa bu tutumuyla sadece uluslar-
arası hukuku ihlal etmekle kalmıyor in-
sani değerlere de sırtını dönüyor.
Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı
olmak gibi bir görevi, sorumluluğu,
mecburiyeti de yoktur. Biz ülke olarak sı-
nırlarımızı güçlü bir şekilde kapattıktan
ve mevcut düzensiz göçmenleri evlerine
gönderdikten sonra bu insanların diğer
kanallardan nereye gideceği kendi bile-
cekleri iştir. Ülkemizdeki Suriyeliler me-
selesi ise farklı bir konudur. Bu
insanlardan dilimizi öğrenerek, mesleki
yeteneklerini geliştirerek, sosyal uyum
sağlayarak ülkemizde kalacak elbette
olacaktır ama bunu başaramayanların
kendi ülkelerindeki durumun iyileşme-
sine paralel şekilde evlerine dönüşlerine
yardımcı olmakta bizim kendi vatandaş-
larımıza karşı sorumluluğumuzun gere-
ğidir. Nitekim şu ana kadar yaklaşık 450
bin Suriyeli kardeşimiz de kendi rızala-
rıyla ülkemizin güvenli hale getirdiği böl-
gelere dönmüştür. Afganistan'a
gönderdiğimiz kişi sayısı da 235 bini
bulmuştur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye’de ki göç dengesi üzerine

önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan
“Kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek

cibiliyette, karakterde bir toplum da
değiliz” diyerek 300 bin 

Afganistan göçmeninin ülkede
olduğunu söyledi. Suriyeli 

göçmenleri ayrı tutan Erdoğan’ın
“Türkiye’nin Avrupa'nın mülteci

ambarı olmak gibi bir 
görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de

yoktur” sözleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki
personelin aşılanma durumlarına ilişkin,
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin
başlaması ile birlikte öğrenciler ile irti-
batlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen
ve diğer personelin haftada iki defa PCR
testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şe-
kilde aşı olmayan üniversite öğrencileri-
mizin ve üniversite çalışanlarımızdan da
düzenli PCR testi yaptırmalarını talep
edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs
yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi

insanların toplu olarak bulunduğu faali-
yetler için de zorunlu PCR testi uygula-
malarını devreye alacağız. Dünyada kimi
ülkelerin aşı olmayanlara yönelik çok
ciddi kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz.
Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç
duyulmadan vatandaşlarımızın kendi is-
tekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyo-
rum. Türkiye salgınla mücadelede
olduğu gibi aşı konusunda da dünyada
ilk sıralarda yer almayı sürdürme başa-
rısını gösterecektir" dedi.

PCR testi zorunluluğu geliyorMülteci
aMbarı
değiliz!

Turan’dan CHP’ye PYD çıkışı 
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan
'Sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Bugün
'Sınır namustur' diyenler, dün 'Sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı" dedi

Ak PArti Grup Başkan Vekili ve Ça-
nakkale Milletvekili Turan, Lapseki
Belediye Başkanlığı'nda Kaymakam

Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz,
daire müdürleri ve STK temsilcileriyle bir araya
geldi. AK Parti'li Turan, toplantıda yatırımlar ve
ilçe özelindeki çalışmaları değerlendirdi. Toplan-
tının ardından açıklamalarda bulunan Bülent
Turan, göçmen sorununa değinerek, "Göçmen
sorunu dünyadaki adaletsiz düzenden kaynak-
lanıyor. Bugün Orta Doğu, Afganistan başta
olmak üzere güven ve istikrar ortamının tesis
edilmemesinden kaynaklı bir göçmen sorunu
var. Elbette göçmen sorununun tek nedeni bu
değil ama tüm dünyanın, sözüm ona medeni
dünyanın, bu konuya samimiyetle yaklaşması
lazım. Barış ortamının olmadığı coğrafyalarda
yaşanan trajedilerden tüm insanlık sorumludur.
Bugün herkes Aylan bebek fotoğrafı etrafında
birleşmiş durumda ama çoğunun samimiyeti
sorgulanıyor. Bugün yeni bir düzene, dünyanın
5’ten büyük olduğunu gösteren bir nizama ihti-
yaç var. Ülkemizde de göçmen konusu gündem
ancak olaya insani yaklaşmakla beraber çeşitli
adımlar da atılıyor. Birkaç gün önce de yasa dışı
yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler sınır
dışı edildi. Uluslararası platformlarda tüm dün-
yanın bu soruna bir çözüm bulması için irade-
mizi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte
ülkemizde malum kesimler, göçmenler konu-
sunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk
peşinde. Göçmenlerin geri gönderilmesini iste-
mek başka bir şey, onları hedef haline getirmek,

milletimizi provoke etmeye çalışmak ayrı bir şey.
Amaçları 84 milyon olarak birliğimizi, beraberli-
ğimizi bozmak. Yoksa dertleri ne göçmenler ne
de mülteciler" dedi.

Bu devlet adabı değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 'Sınır na-
mustur' mesajı üzerinden eleştiren AK Parti'li
Turan, "Şimdi de Kılıçdaroğlu, hepimiz için
önemli olan 'Sınır namustur' sözünü çirkin siya-
setine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor.
Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahra-
manca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu
sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpma-
dan bekleyen askerimiz aklına gelmez? Bu dev-

let adabı değil. Bugün 'Sınır namustur' diyenler,
dün 'Sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyor-
lardı. Türkiye, tüm kurumlarıyla tedbirlerini
almış durumda. Düzensiz Göçle Mücadele
Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planları, nere-
deyse Avrupa’yla aynı sayıda 20 geri gönderme
merkezimiz, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi
kurulması, geri kabul anlaşmaları gibi birçok
adım atıldı. Özellikle son yıllarda, bazı yıllar 500
bine yakın düzensiz göçün önüne geçilmiş, dev-
let bu konuda tam anlamıyla teyakkuzda oldu-
ğunu resmi verilerle göstermiştir. Bununla
birlikte tüm kurumlarımızın daha hassas olması
gereken bir süreç var. Dün olduğu gibi bugün de
milletimizin huzurunun bozulmasına asla izin
vermemeliyiz" diye konuştu. 

Ben o davayı sattım!
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılışıyla ilgili paylaştığı videoda, "Eğer
dava, damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapıp zengin etmekse, ben o davayı sattım. Eğer dava,
memleketin kaynaklarını 3-5 müteahhite peşkeş çekmekse, ben o davayı sattım" ifadeleri yer aldı

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, sos-
yal medya hesabından ‘Evet,

ben o davayı sattım’ notuyla AKP’den
ayrılışıyla ilgili çok konuşulacak bir video
paylaştı. Davutoğlu’nun seslendirdiği vi-
deoda, şu ifadeler yer aldı: Eğer dava,
damadını Hazine ve Maliye Bakanı
yapıp zengin etmekse, ben o davayı sat-
tım.  Eğer dava, memleketin kaynaklarını
3-5 müteahhite peşkeş çekmekse, ben o
davayı sattım. Eğer dava, AK Parti genel
merkezinde kokain tüketen gençlerin lüks
arabalara binmesiyse, ben o davayı sat-
tım. Eğer dava, ülkeyi yolsuzluklara,
yoksulluğa boğmaksa ben o davayı sat-
tım. Eğer dava, akrabaların her birini
zengin etmekse, doğru, ben o davayı sat-
tım. Eğer dava, Hz. Ömer adaletiyse, si-
yasi ahlakı savunarak o davanın sahibi
biziz. Eğer dava, kendi çocuklarını, da-
madını vatan evlatlarından ayrı düşün-
memekse, eğer dava her türlü yasağa
direnmekse o davanın sahibi biziz.”

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
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İstanbullu
serinleyecek

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL, sıcak
yaz günlerine serinlik getirecek etkinlikler
hazırlıyor. Kentin 5 farklı noktasında ‘İs-

tanbul Su Sporları Günleri’ düzenliyor. 9 farklı
branşta heyecan dolu rekabetlere sahne olacak et-
kinlik 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşe-
cek. İstanbulluların her mevsim sporla iç içe ve
aktif olmaları için çalışan İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, sıcak
yaz günlerinde şehrin sakinlerini serin sulara davet
ediyor. Kentin mavi suları, İstanbul Su Sporları
Günleri ile İstanbullulara kucak açıyor. ‘İstanbul
Su Sporları Günleri’, kentin en güzel noktaların-
dan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Haliç, Bü-
yükçekmece, İstanbul Boğazı (Çırağan
Sarayı-Anadolu Hisarı) ve Küçükçekmece’de dü-
zenlenecek. Katılımcılar su topu, yüzme, aquatlon,
kano, kürek, dragon bot, modern pentatlon, rüz-
gar sörfü, uçurtma sörfü ve yelken olmak üzere 9
farklı branşta yarışacak. İstanbul’un, su aktivitele-
rine doyacağı 27-30 Ağustos tarihleri, spor tutkun-
larının kıyasıya mücadelesine ve büyük heyecana
sahne olacak. İstanbullular, katılıma açık olan et-
kinlikleri başta Haliç ve Maltepe olmak üzere şeh-
rin pek çok noktasından izleyebilecek.  Lisanslı
sporcuların kıyasıya rekabet edeceği mücadele-
lerde ‘dragon bot’ kategorisi de halkın katılımına
açık olacak. Etkinlik alanlarındaki müzik ve DJ
performansları da spora eğlence katacak. Etkinli-
ğin kayıtları ‘SPOR İSTANBUL’ ’un resmi sayfası
üzerinden alınmaya başlandı.

SU ANKI GIDISAT BIZI
MUTSUZ EDIYOR!
İmamoğlu, bir gazetecinin “İstanbul’da mülteci göçü için nasıl tedbir aldınız” sorusuna, “Bizim böyle bir tedbir alma şansı-
mız yok. Buna dönük uygulamalar, dış politika süreçlerdir. Umuyorum ki en doğru, en sağlıklı kararları alan bir hükümet
olsun, dış ilişkiler bürokrasisi olsun; bunu temenni ediyoruz. Ama şu anki gidişat, bizi mutsuz etmektedir” yanıtını verdi

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 2021 UNESCO Hacı

Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulu-
sal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı
Veli Anma Törenleri ve Kültür
Sanat Etkinlikleri kapsamında Kır-
şehir’e geldi. İmamoğlu, yarın ger-
çekleştirilecek etkinlikler öncesinde,
Kırşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Ekicioğlu’nu makamında ziya-
ret etti. Ziyarette İmamoğlu’na,
CHP Kırşehir milletvekili Metin
İlhan eşlik etti. İmamoğlu’nun ziya-
retinin, geleneksel olarak düzenle-
dikleri 11 CHP’li il belediye
başkanları toplantısına denk geldi-
ğini belirten Ekicioğlu, İBB Başka-
nı’na ziyaretinden dolayı
teşekkürlerini iletti. Kırşehir’in Hacı
Bektaş-ı Veli ile birlikte Yunus Emre
ve Anadolu’daki esnaf ve zanaat-
karlık geleneğinin öncüsü konu-
mundaki Ahi Evran’ın da
memleketi olduğunu aktaran Ekici-
oğlu, “Demokrasi adına çok
önemli bir il. Biz de bu sorumlu-
luğu bir yerde yerine getirmeye çalı-
şıyoruz” dedi. 

Türkiye'nin beklentisi yüksek

“Türkiye'de, 31 Mart'ın, o değişi-
min kıymetli temsilcileri burada”
diyen İmamoğlu, “Onların büyük
başarıları, ülkemizin de ihtiyaç duy-
duğu değişimin öncüsü olacak.
Buna hepimiz tabii ki dahiliz. Bu
noktada İstanbul'un sorumlulu-
ğunu da biliyoruz. Türkiye'nin en
önemli lokomotif kentinin ortaya
koyacağı yönetim başarısının, nasıl
bir fayda sağlayacağının farkında-
yız” değerlendirmesinde bulundu.
Hem Türkiye’nin hem de şehirlerin
Millet İttifakı belediyelerinden bek-
lentisinin çok yüksek olduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, “Bu manada
hepimizin siyasi bir sorumluluğu
var. Bu siyasi sorumluluk; 31
Mart'ta yaşanan dönüşüm sonrası,
ülkedeki dönüşümü de sağlayacak
bir siyasi sorumluluk. Buna, hep
birlikte çalışarak güç katmalıyız,
güç vermeliyiz. Veriyoruz da. Daha
iyisini yapmalıyız. Her zaman iyi-
nin daha iyisi vardır” ifadelerini
kullandı. Kırşehir’in Ahi Evran gibi
derin felsefe sahibi bir erene ev sa-
hipliği yaptığını aktaran İmamoğlu,
“Dünyada nadir bir örnektir Ahi
Evran ve böyle bir teşkilatlanmayı
dünyada kuran, başlatan başka bir
örneği yoktur, diyebiliriz. Bu yılın
hem ‘Ahi Evran Yılı’ hem de ‘Hacı
Bektaş-ı Veli Yılı’ ilan edilmesi de
ayrı bir değer. Bu toprakların kut-
sallığının böylesi bir simge döneme
denk gelmesi o manada çok kıy-
metli” diye konuştu.

Gülümseten yanıt

Ziyaret sırasında İhlas Haber
Ajansı (İHA) muhabirinin, “Siyasal
sorum olabilir mi” sözleri ilginç an-
ların yaşanmasına neden oldu.
İmamoğlu’nun gazeteciye verdiği,
“Yani siyasaldan kastın ne? Sınava
girmiyoruz herhalde. Ben işletme

okudum ama” yanıtı gülüşmelere
neden oldu. İmamoğlu, gazeteci-
nin, “İstanbul’da mülteci göçü için
nasıl tedbir aldınız? Mülteciler için
farklı fiyat uygulamaları gibi bir ça-
lışmanız var mı” sorusuna şu yanıtı
verdi:

Hukuk neyse gerçek o

“Biz, hukuku temsil ediyoruz. Hu-
kukun yön verdiği biçimde hareket
etmek zorundayız. Bu, bazı konu-
larda ulusal hukuk sistemimizdir,
bazen de evrensel hukuk sürecidir.
Dolayısıyla bunlara ters düşen bir-
takım kararları alma şansımız yok-
tur. Doğru da olamaz. Şunu net
olarak ifade edeyim: Mülteci ko-
nusu, ülkemiz için çok derin bir so-
rundur. Bu sorunun,
başlangıcından beri analiz edilmesi
gerekir. Ne yazık ki, memleketimi-
zin dış politika süreçleri sonra-
sında, dönem dönem yapılan
eksikliklerden ötürü yoğun bir mül-
teci ya da sığınmacı tarifiyle, insan-
ların ülkemizin farklı şehirlerine
misafir olmasına maruz kaldık.
Bunun sayısını, dönem dönem
mülki idareciler verememektedir.
Bu daha da acıdır ve vahimdir. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi sınır-
ları içerisinde, mülteci ve sığınmacı
konusunda net bir sayı alamamak-
tayız. Ama bazı raporlara göre, 1
milyon 600 bin; belediye başkanla-
rının söylemine bakarsanız 2 mil-
yonu aşkın mülteci vardır
İstanbul'da. Bu; 6, 7, 8 yıl içerisinde
dünyanın hiçbir yerinde olmaya-
cak, olmamış kadar yüksek oranda
mültecinin bir kente yerleşmesi an-
lamına geliyor. Düşünsenize; yüzde
15 demografisi değişiyor bir şehrin.
Çok büyük bir oran.”

Ülkelerine dönmeleri lazım

“Bunun farklı yönleri var. Birisi in-
sani yönü. Biz, insani tarafıyla ilgi-
leniyoruz. Her ne kadar hiçbir
belediye tarafından mülteci husu-
sunda, tek liralık dahi ödenek akta-
rılmazken, bizler yine de ihtiyacı
olan çocuklara, kadınlara, gençlere
yardımcı olmaya çalıştık, özellikle
pandemi döneminde. Ve halen de
oluyoruz. Olmalıyız da. Ancak
şunu da söylemek gerekir: Bu fikri-
miz yeni değil, yıllardır birçok or-
tamda aynı fikri beyan etmiş
birisiyim. Hatta Avrupa Birliği Av-
rupa Parlamentosu'nda yaptığım
konuşmada da bunu söyledim.
Türkiye, mülteci konusunda ne
yazık ki yalnız bırakılmaktadır. Yani
bölgede yaşanan her göç soru-
nunda, sanki tek kapı Türkiye'ymiş
gibi davranılmaktadır. Bu konunun
iç siyasi hataları da vardır, ama
oraya girmeyeceğim. Günün so-
nunda; milletçe bizim arzumuz
şudur: Başta Suriyeli mülteciler
olmak üzere, barış içindeki vatanla-
rına, gerekli altyapı oluşturulduktan
sonra, dönmeleridir. Dönmeleri
şarttır, gereklidir. Onlar için de ge-
rekli. Hiçbir insanını, vatanının dı-
şında mutlu olması çok fazla
beklenemez. Bu koşulların sağ-
lanması da ne yazık ki tek ba-

şına ulusal bir mesele değil, uluslar-
arası bir meseledir. Bu boyutuyla
beklentimizi dile getireyim. ‘Mülteci
akınına karşı aldığınız bir tedbir var
mı’ diye sordunuz. Bizim böyle bir
tedbir alma şansımız yok. Buna
dönük uygulamalar, dış politika sü-
reçlerdir. Umuyorum ki en doğru,
en sağlıklı kararları alan bir hükü-
met olsun, dış ilişkiler bürokrasisi
olsun; bunu temenni ediyoruz.
Ama şu anki gidişat, bizi mutsuz
etmektedir.”

Ertaşları unutmadı

İmamoğlu ve beraberindeki heyet,
Kırşehir Belediyesi ziyaretinin ar-
dından, Türk ozan geleneğinin en
önemli temsilcilerinden Muhar-
rem Ertaş, Neşat Ertaş ve Çekiç
Ali’nin mezarlarını ziyaret etti.
Merhum ozanların mezarlarına
karanfil bırakıp, dua eden İma-
moğlu, duygularını, “Bugün hem
Neşet Ertaş’ı hem de babası Mu-
harrem Ertaş’ı bir arada andık.
Kırşehir’den o kadar güzel sesler, o
kadar güzel sözler bize ulaştırdılar
ki; insanların yüreğinde, bu topra-
ğın, bu güzel Anadolu’nun ciğerin-
den, yüreğinden gelen ses gibi…
Tabii Kırşehir’e gelip onların hu-
zurunda dua etmeden buradan
ayrılmak olmaz. Allah rahmet
etsin. Böyle güzel insanlar, bizim
birliğimizi sağlayan muhafaza
eden insanlar… Buraya gelince
içimize gelen bir huzur, o insanla-
rın sesinin verdiği dinginlik yer alı-
yor. Onun için değerli Belediye
Başkanımızla hem Neşet Ertaş’a
hem Muharrem Ertaş’a duaları-

mızı okuduk. Mekanları cennet
olsun” sözleriyle dile getirdi. 

FATİH POLAT

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1435518)

LGS HAZIRLIK VE EDEBİYAT KULÜBÜ İÇİN KİTAP ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

LGS Hazırlık ve Edebiyat Kulübü İçin Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/482947
1-İdarenin
a) Adresi :Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir 

ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165705000 - 2166870797
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :LGS Hazırlık ve Edebiyat Kulübü İçin Kitap Alımı - 16 Kalem Mal Alımı

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

b) Teslim yeri :Tüm kitaplar sözleşmenin imzalanmasına müteakip (10) gün içerisinde 
basımı tamamlanarak idarenin belirleyeceği program dahilinde Kadın 
ve Aile Müdürlüğünün belirleyeceği Ataevleri Sosyal Hizmet 
Merkezlerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :Tüm kitaplar sözleşmenin imzalanmasına müteakip (10) gün içerisinde 
basımı tamamlanarak idarenin belirleyeceği program dahilinde Kadın 
ve Aile Müdürlüğünün belirleyeceği Ataevleri Sosyal Hizmet 
Merkezlerine teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO: 4/A ATAŞEHİR / İSTANBUL / 

7.KAT İHALE TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :03.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ - İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

AHİ EVRAN’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
İmamoğlu, Ekicioğlu ve bera-
berlerindeki heyet, daha sonra
Cuma namazı için Ahi Evran
Camii’ne geçti. İmamoğlu, na-
mazın ardından, doğumunun
850. yıldönümünde UNESCO ta-
rafından “Anma ve Kutlama Yıl-
dönümleri Programı”na alınan
ve Ahi Evran’ın adını taşıyan
cami içindeki kabrinde dua
etti. Namazın ardından Ankara
Caddesi üzerinde ve 2. Çarşı’da
faaliyet gösteren esnafı ziyaret
eden İmamoğlu, vatandaşlar-
dan gelen sorunları dinleyip,
renkli sohbetler gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle
karşılaşan İmamoğlu, onlardan
gelen fotoğraf çektirme istek-
lerini yerine getirdi.



H alk TV’de İpek Özbey’in
konuğu olan İYİ Parti İs-
tanbul İl Başkanı Buğra

Kavuncu, Bakırköy’deki stüdyo-
dan ayrıldığı sırada kimliği belirsiz
bir kişinin yumruklu saldırısına uğ-
radı.İYİ Parti yetkilileri Kavun-
cu’nun durumunun iyi olduğunu,
polisin konuyla ilgili kendilerinden
bilgi aldığını, soruşturmanın
devam ettiğini bildirdi. Kavuncu’ya
yaklaşıp yumruk atan saldırganın
daha sonra Bakırköy Özgürlük
Meydanı’na doğru yaya olarak
kaçtığı öğrenildi. İstanbul Valili-
ği'ne bağlı İl Koruma Komisyo-
nu'nun Kavuncu için verdiği
koruma kararı İçişleri Bakanlığı
Merkez Koruma Komisyonu tara-
fından gerekçe gösterilmeden geri

çekilmişti.

Alçakça bir saldırı

Saldırı sonrası Halk TV’de
Can Coşkun’un sunduğu
Haber Masası programına
katılan Buğra Kavuncu,
saldırı anlarını şu şekilde
anlattı: “Öncelikle şunu
söyleyeyim iyiyim Al-
lah’a şükür. Bir sıkın-
tım yok, problem
yok.  İpek hanımla
yaklaşık 1 saat
süren bir yayını-
mız vardı.
Orada gün-
deme dair 
değerlendir-
melerimizi
yaptık.
Progra-
mın ar-
dından
çıktık,
Bakır-
köy
ilçe

başkanımız Ülkü başkanımızla ka-
pının önünde bir mevzu hakkında
konuşurken, ben anlamadım tabii
ki, hiç fark etmedim de çok al-
çakça, çok namertçe, çok korkakça
normal yürüyormuş süsü verip
görmeyeceğim bir şekilde alçakça
bir saldırı yapıldı. Daha sonra ar-
kadaşlar da yakalamak için bir
çaba gösterdiler ama ulaşamadılar.
Görüntüler emniyetin elinde şuan.
Failleri inşallah bulunacak. Tabi bu
olayı münferit bir hadise olarak
değerlendirmekten çok olan bitene
bakmak lazım, bu iklimin nasıl ya-
ratıldığına bakmak lazım.”

Korumalarımız alındı

Daha önce korumalarının oldu-
ğunu ancak yerel seçimlerden
sonra açıklanmayan bir sebeple
korumalarının alındığını aktaran
Kavuncu, “Bu tür hadiselerin ola-
bilme ihtimalini ön görmesi gere-
kenler var. Bizim biliyorsunuz,
korumalarımız vardı, o korumaları
da biz talep etmemiştik. 
Bir sıkıntı görüldüğü için bu koru-
malar verilmişti. Sonra da açıklan-
mayan bir gerekçe ve sebeple bu
korumalar alındı. Bu korumaların
bizden alınma kararı hemen yerel
seçimlerden sonra oldu” dedi

Erdoğan'ı anımsattı

Zaman zaman tehditler aldığını
belirten Kavuncu sözlerine şöyle
devam etti: “Siyasette alçakça
iftiralar oluyor, bunlardan etkile-
nenler oluyor. Dolayısıyla bu 
olayı münferit bir hadise olarak
görmemek gerekir. Bir bu konuda
tedbir alması gereken ilgili yetkilile-
rin bu konuyla ilgili sorumluluğu
hissetmesi gerekir. İkincisi, al-
çakça, adice, kendi siyasetleri uğ-
runa iftira mekanizmasını
çalıştıranların, duymayacaklardır
ama onlarla da hem hukuk
önünde hem de öteki tarafta he-
saplaşacağız o ayrı. Üçüncüsü de
‘Bunlar daha iyi günleriniz’ lafının
bir Cumhurbaşkanı tarafından
söylendiğinde bunun nelere yol
açacağını düşünmesi, bilmesi ve
bunun şuurunda idrakinin ol-
ması lazım herkesin.”

Asker AVŞAR
TAM BAĞIMSIZ

askeravsar@hotmail.com
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Ö ncelikle trollüğün hakkı hukukunu dahi bece-
rememiş ve hakkını verememişi trollüğü de
Türkiye’de ayaklara düşürmüş, ona buna şuna

“yazıklar olsun” diyerek, bir girizgah yapalım…
Tüüü..
Yazıklar olsun size ula…!
Trollük, Batı’da zekayla yapılıyor…
Trollük, Batı’da, araştırma, gerçekler ve şakalama

üzerinden yapılıyor…
Bizde mi?
Ana bacı sövenler, ötekilerden biriymiş gibi taklit ya-

parak, kendi partisine sövenler, kendi liderine sövenler
ve sonra da “Bakın bakın. Şunlar bize sövdü. Şunlar da
bize iftira attı” derler..

Yetmez…
Bir de üstüne üstlük, sahte hesaplarla, kendilerini

överler…
Ünlülerden de var böylesi…
Önce kendi fotosunu paylaşıyor sonra da altına, yine

kendi hesabından ama sanki bir hayranıymış gibi “Ha-
rikasın. Muhteşem fizik. Kalçalar. Ohgşşş. Mis mis…
Gırgır’ımıza bir “Muhlis Bey” vardı, hatırlarsanız eğer.
Tam da Muhlis Bey’in söylemiyle “Yavlummmm”

Ama sonra fark edince de…
“Ayol, bizim Neriman işte. Benim şifreler kendisinde

var. Girmiş yazmış işte, kendi hesabı sanarak” der mi?
Der…
Yerin “KULAĞI” var. Ee, benim de 

“KULAĞIM” var. 
“BEN, YER MİYİM?”
Değilim..
Efendim, trollüğün kıymetten düşürüldüğü ülke-

mizde, CHP’ye isnat edilenleri gördükçe, tüm siyasal
bağımsız ve tarafsızlığıma rağmen, dayanamıyorum ve
espri mahiyetinde de olsa, ironik, metaforik, aforizmik,
her türlü kozmik yaklaşımla, olayın öfke ve kışkırtma
katsayısını düşürmeye çabalıyorum…

Misal…
Türkiye, aya gidemediyse, sorumlusu kimdir?
Tabii ki de; CEE HAAA PEEEE…
Efendim, Çin’cenin bu kadar zor olması, çok ama

çok zor öğrenilmesinin sorumlusu kim?
Tabii ki de; CEE HAAA PEEEE…
Biz Ayşeleri sevdik, bahtımıza Nadyalar düştü. So-

rumlusu?
Tabii ki de; CEE HAAA PEEEE…
Avrupa Birliği bizi almiyür….
Ormanlar yanıyor ama hiç yağmur yağmıyor. Ya-

ğınca da seller taşkınlar, milletimizin, insanımızın, ca-
nına malına mal oluyor. 

Cemil cümle canlarımıza, gani gani rahmet olsun…
Lakin sorumlusu kim?
Sorumlusu?
Tabii ki de; CEE HAAA PEEEE…
Komşu Abi, karısını marizliyor.
Kıtır isimli mahallenin köpeği,  yine mahallemizin

kedilerinden, Kontes ve Hanımefendi isimli kedilerimizi
korkutmaktan keyif alıyor.

Lokantacı Halil, her hafta köfteye 1 lira zam yapı-
yor. Bu gidişle, seneye bu zamanlar, bir porsiyon köfte,
105 lira olacak. 

İsmini vermeyeceğim bir markanın erkek külodu,
383 liradan başlıyor.

Sosyetik Kızlar, beni ariyür “diyür kü” Askerim 
Avşarım… Çok seksisinnn”Bu denli külli kafir yalan-
ları, söyleyip, çirkinliğimi, kilolarımı, kelliğimi 
hatırlatıyorlar..

Tüm bunların sorumlusu kim?
Tabii ki de: CEE HAAA PEEEE
Bu yazıyı yazmamın sorumlusu kim?
Tabii ki de: CEE HAAA PEEEE
Esenyurt’un CHP’li seçilmiş Belediye Başkanı hak-

kında, olumsuz haberlere rastlayamıyoruz. 
Avcılar’ın, seçilmiş CHP’li Belediye Başkanını, Afri-

kalı diplomalat da ziyaret ediyor, Türkiye’nin yerel ve
ulusal tanınmış, sanatçıları da. Adam herkesle seviyeli,
sıcak, hoşgörülü iletişimler kuruyor…

Çatalca’nın seçilmiş AK Partili Belediye Başkanı
hakkında, kimsenin itirazı yok, öfkesi yok, nefreti yok…

Silivri’nin seçilmiş MHP’’li Belediye Başkanı, o denli
sakin sakin işine gücüne tavrına odaklı ki, soruyorum,
Silivri’nin Belediye Başkanı, hangi partiden?” Cevap
yok. Durup kalıyorlar. Adam, adam… Adam, siyasi
partisini hissettirmeden, hem siyasi kimliğini taşıyor
ama siyasi kimliği dışında da, belediye başkanı…

Ezmek, -haşa huzurdan- laf sokmak, inceden inceye,
polemiğe çekmek kolay…

Tek bir parti değil, üç partiden dört seçilmiş belediye
başkanını, çevresi seviyor, halkın itirazı yok, ve adli
vaka açısından değil ama toplumsal barış açısından
sakin ise, bu başkanları alkışmak ve bu başkanlarla ça-
lışanları takdir etmek gerekir…

“Sorumlusu kim?” demeyeceğim….
Birilerine göre, her şeyin sorumlusu, Tabii ki de:

CEE HAAA PEEEEE

İYİ Parti İstanbul İl
Başkanı Buğra 

Kavuncu, programa
konuk olduğu Halk TV

stüdyolarından ayrıldığı
sırada yumruklu
saldırıya uğradı.

Kavuncu, saldırı sonrası
yaptığı açıklamada

“Bunlar daha iyi 
günleriniz' lafının bir

Cumhurbaşkanı
tarafından söylendikten
sonra nelere yol açacağı

düşünülmeli” dedi

Sorumlusu kim? Tabii ki de
CEE HAA PEE!

Buğra Kavuncu’ya
saldırı

ChP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun, iYi Parti istanbul il Başkanı
Buğra Kavuncu'yu telefonla aradığı; ya-
şanan saldırı ve Buğra Kavuncu'nun
sağlık durumu hakkında bilgi aldığı, geç-
miş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Şiddet terk edilmeli

DeVa Partisi Genel Başkanı ali Baba-
can: “iYi Parti istanbul il Başkanı Buğra
Kavuncu'ya karşı gerçekleştirilen saldı-
rıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyorum. iktidar ortaklarına
çağrımız, siyasal şiddet ortamını besle-
yen söylem ve üslubu derhal terk 
etmeleridir.”

Kültürümüze yakışmıyor

aKP istanbul il Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe: “iYi Parti istanbul il Başkanı
Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı, ha-

muru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze
yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne
olursa olsun şiddetin karşısında olacağı-
mızı belirterek saldırıyı kınıyor, mevkida-
şıma geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum.”

Sistematik saldırıların devamı

iYi Parti teşkiyat Başkanı Koray aydın:
(ilk paylaşımını alıntılayarak) Lideri-
mize, partimize ve son olarak istanbul il
başkanımıza yapılan saldırılar ‘bunlar
daha iyi günlerin, gör bak neler olacak'
söyleminden beslenen sistematik saldı-
rıların devamıdır. Korku dağlarını yıka
yıka geliyoruz. Cesurlar hareketi’ni
kimse yıldıramaz.”

Hesap soracağız

ChP istanbul il Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu: iyi Parti istanbul il Başkanı, çok

kıymetli mevkidaşım Buğra
Kavuncu'ya yapılan saldırı da
öncesinde yapılmış diğer sal-
dırılar gibi kabul edilemez.
Saldıranlardan ziyade saldır-
tan anlayıştan hesap soraca-
ğız! Sevgili Başkanım geçmiş
değil gelecek olsun” ifadele-
rine yer verdi.

Yargı önünde hesap
vermeliler

ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş: iYi
Parti istanbul il Başkanı Sn.

Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen
saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldı-
rının fail ya da faillerinin en kısa sürede
yargı önünde hesap vermelerini
diliyorum.

Sorumlular yakalanmalı

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ekrem imamoğlu: iYi Parti istanbul il
Başkanı @SBugraKavuncu'ya yönelik
yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular
bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne
çıkarılmalıdır.

Siyasete ayar veremezler

Saadet Partisi istanbul il Başkanı Ömer
Faruk Yazıcı: “iYi Parti il Başkanı Sayın
Buğra Kavuncu'ya yapılan bu saldırıyı
şiddetle kınıyorum! Geçmiş olsun dilek-
lerimi iletiyorum. Siyasete ayar vermek
için yapılan tüm girişimlerin karşısında-
yız. Siyaset kurumuna yapılan bu saldı-
rıların sorumluları utanmalı.”

Korkakların işi

iYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
ağıralioğlu: istanbul il Başkanımız
Buğra Kavuncu’ya yapılan alçak saldırı,
ancak korkakların işidir. Bu adi işler bu-
merang gibidir. Döner eninde sonunda
yapanı, yaptıranı vurur! Siyaset, kirli dile
ve nefret dolu üsluba teslim olmamalı,
siyaset iklimimiz bir şiddet sarmalına
girmemelidir. ChP Genel Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Kaan Salıcı: iYi Parti istan-
bul il Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik 

çir-
kin
saldı-
rıyı 
lanetli-
yorum.
Siyasetçi-
lerin hedef
gösterilmesi
ve şiddet mağ-
duru olmaları
kabul edilemez.
Gün gelecek sal-
dırganlar da hedef
gösterenler de yargı
önünde hesap 
verecek.

Takipçisi olacağız

ChP Genel Başkan Yardım-
cısı Onursal adıgüzel: “halk
tV'de katıldığı yayın sonrası
alçak bir saldırıya uğrayan iYi
Parti istanbul il Başkanı Buğra
Kavuncu'ya geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyor, alçak saldırılarla siya-
setçilere göz dağı verebileceğini
sanan kaos heveslilerini lanetliyo-
rum. takipçisi olacağız.”

Saldırıya tepki mesajları verildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de
yumruklu saldırıya uğradı. Buğra Kavuncu aldığı darbe
sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik 
kamerasına yansıyan saldırının görüntülerini de paylaştı.

Yasaklar geldi
tavuk fiyatı düştü
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan yaptığı yazılı açıklama ile ormanlara
girişlerin yasaklanması ve mangal sezonunun sona ermesi nedeniyle tavuk eti fiyatlarının düştüğünü açıkladı. 
Kaplan, orman yangınlarından sonra bütün piliçte yüzde 6, but ve ızgaralık ürünlerde yüzde 10-12 ve tavuk kanatta
yüzde 20'lik bir fiyat düşüşü olduğunu kaydetti. Kaplan, fiyatların uzun süre böyle devam edeceğini de söyledi

İstanbul'da kasaplık yapan
Nedim Bulut, yüzde 40'lara
varan fiyat düşüşü olduğunu be-

lirterek "Sene sonu itibariyle beklenen hedef
40-50 arasındaydı ancak şu an bizde kanat
25-27 lira arasında. Yüzde 30'lara 40'lara
varan bir indirim var. Bunda orman yangın-
larının çok büyük etkisi oldu. Pandeminin
de etkisi var. İnsanlar bir güven ortamı oluş-
madığı için boş alan bulup eğlencelerini ya-
pabilecek ortam bulamıyorlar. İnsanların
hafta sonunu net olarak iyi bir şekilde de-
ğerlendirememelerinden dolayı bizim kanat
fiyatlarımıza böylece olumsuz yansımış
oldu. Vatandaşın genel tepkisi fiyatlardan
dolayı bir memnuniyetleri var çünkü yıl
sonu sebebiyle yaz sonu itibariyle kanatın

fiyatının 50 liraya varacağı tahmin edili-
yordu." diye konuştu

Olması gereken oldu

Kasap Mehmet Kenan Eymen ise , "As-
lında olması gereken fiyatlar oldu. Aşırı bir
yükseliş olmuştu. Orman yangınlarıyla do-
laylı ilgisi var. Hükümette mangalları yasak-
lamak zorunda kaldı. Bu da ızgara tarzı
ürünlerin tüketimini azalttı. Nerde tüketim

varsa arz talep ilişkisi fiyatı da öyle belirli-
yorlar. 40 liraya kadar çıkmıştı. Yavaş yavaş
indi yüzde 20 fiyat düştü." dedi Vatandaşlar
ise fiyat düşüşünden memnun olduklarını
belirtiyor. Kasaba kanat almaya gelen
Belma Saltan, "Çok sevindik fiyatların düş-
mesine. Pikniklerin yasaklanmasına da çok
memnun oldum. İnsanların evlerinde yapıp
yemesi daha güzel. Fiyatlar düşsün halk
yesin" dedi.

Fatih, Laleli'nin en 
işlek caddelerinden biri
olan Ordu Caddesi'nin

yayalaştırma
kapsamında günün 

belirli saatleri trafiğe
kapatılmasının

ardından, bir grup
esnaf ve nakliyeci

işlerinin aksadığını
belirterek, durumu

protesto etti

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dün-
yanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan
Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar,

10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında
trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş
yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini
yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. 16
ağustos Pazartesi hayata geçirilen kararla mağdur olduklarını belirten
bir grup esnaf ve nakliyeci işlerinin aksadığını belirterek durumu pro-
testo etti. Beyazıt tramvay Durağı önünde bir araya gelen  esnaf ve nakli-
yeciler açıklama yaptı. esnaf, sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri
arasında dükkanları için taşınılacak yükleri olduğunu belirtti.

Mağduriyetler giderilsin
Grup adına konuşan aydın Goşut "herkes ekmeğinin derdinde. esnafın
mağduriyeti bir yana hamalların mağduriyeti bir yana. Yetkililerin öner-
diği araçlar Laleli’de yük taşıyacak kapasitede değil. herkes ekmeğinin
derdinde. Bir an önce bir çözüm olsun ve sesleri duyulsun. Belediyeye

gidiyorlar, belediyeden herhangi bir evrak almak istiyorlar ama evrağı
vermiyorlar. Yaklaşık bir haftadır bütün motorlara el konuldu. Peki bu çu-
vallar kargoya nasıl geçecek? Bu bir ekmek darbesidir" ifadelerini kul-
landı.

Halkın işini bitirdiler
Yıllardır Laleli’de esnaf olduğunu belirten erdal altuntaş "Bu uygulama
15 sene önce alınmış bir karar. Bu karar turisti etkiliyor, esnafı etkiliyor,
kargocuyu etkiliyor. Beyazıt istanbul'un ticaret merkezi. Buraya gelen
yükler nasıl taşınacak? 100-150 tane kargo var. Madem bu proje vardı
bu kargolara neden ruhsat verdiniz? Bunun alt yapısını hazırlamadan yol-
ları kapattınız. Sözde yayalaştırma projesi ile turiste yayalaştırdın ama
kendi halkına işi bitirdin"dedi. esnaf ahmet Ören ise "4 bin esnaf var. Bu
esnaftan birer çuval çıktığı zaman bu mallar nereye gidecek. Benim sipa-
rişim var nasıl götüreceğim? el arabasıyla götüremiyorum, motorla götü-
remiyorum. Şu an 20 bin insan aksaray’dan inip Kapalı Çarşı'ya yaya
geliyor. Bunlar mecbur mu oradan buraya yaya gelsinler" şeklinde 
konuştu.

Nakliyeciler eylemde!

Ne demek 
çocuksuz
restoran!

‘Restorana çocuk almıyoruz’
tartışmasıyla ilgili konuşan hukukçu
Murat Can Pehlivanoğlu, “Restoranlar
ve oteller hizmet sektöründe yer alıyor
ve hizmet verilmesinde haklı sebep 
olmadan kaçınılması söz konusu 
olamaz. Müşteriler; bakanlığa, 
belediyeye, Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu’na ayrımcılık yapıldığına
ilişkin şikayette bulunabilirler ve idari
para cezası uygulanır” dedi

Çocuğuyla bir mekana
giden anne, görevlinin ‘kon-
sept gereği restorana çocuk

almıyoruz’ yanıtı ile karşılaşınca özel-
likle sosyal medyanın gündemine yer-
leşti. Konu hakkında vatandaşın bir
kısmı çocukların alınmasını, bir kısmı
da alınmaması gerektiğini savundu.
Yalnızca restoranlar da değil bazı otel-
lerde de aynı durumla karşılaşılabildi-
ğini belirten İstanbul Kent Üniversitesi
Adalet Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi
Murat Can Pehlivanoğlu konunun hu-
kuki boyutu hakkında açıklamalarda
bulundu.
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Birleşmiş Milletler Çocuk-
lara Yardım Fonu (UNI-
CEF), iklim değişikliği

tehlikesinin çocukları riske attığını du-
yurdu.Tabloyu “hayal edilemez dere-
cede korkunç” şeklinde nitelendiren
UNICEF İcra Direktörü Henrietta
Fore, “İlk kez (bu rapor) çocukların
iklim değişikliğine karşı nerede ve
nasıl savunmasız olduklarının tam bir
resmini veriyor.” dedi. Örgüt tarafın-
dan paylaşılan rapora göre, dünyada
2.2 milyar çocuğun neredeyse yarısı-
nın “iklim krizi ve kirlilikten kaynakla-
nan etkiler nedeniyle aşırı risk altında
olduğu” belirtildi. Bugün dünyadaki
hemen hemen her çocuğun sıcak

hava dalgaları, sel, kasırga, hastalık,
kuraklık ve hava kirliliği dahil olmak
üzere bu etkilerden en az biri nede-
niyle tehlikede olduğu kaydedildi.

33 ülkede yaşıyorlar

Ancak 1 milyar çocuğun, aynı anda
üç veya dört etkiyle karşı karşıya
kalan 33 ülkede yaşadığı, bu ülkeler
arasında Hindistan, Nijerya ve Fili-
pinler ile Sahra altı Afrika’nın çoğu-
nun yer aldığı aktarıldı. Söz konusu
rapor, iklim ve çevresel etkilerin yanı
sıra yoksulluk, temiz suya erişim, sağ-
lık ve eğitim gibi çocukların savunma-
sızlık durumlarını bir araya getiren ilk
rapor olma özelliğini taşıyor.

Dünya’nın 
yeni sorunu: 
Afgan Göçü

Dünya’nın 
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Afgan Göçü
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Dünya’nın 
yeni sorunu: 
Afgan Göçü
Dünya, Afganlara yardım eli uzatmakta tem-
kinli. Bazı ülkeler, sadece kendi personellerini
ülkelerine kabul edeceklerini açıklarken, bazıları
da en fazla 10 mülteci alabileceklerini açıkladı.
Birkaç ülke ise asla Afgan mülteci kabul etmiyor

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi-
nin ardından ülkeden kaçışlar sürüyor. Avrupa
Birliği, komşu ülkelere ‘kapıları açın’ çağrısı ya-

parken, tüm dünyadan Afgan mültecilerin kabulu ile il-
gili açıklamalar geliyor. Bazı ülkeler sığınmacılara
kapılarını açık tutarken, bazıları ise daha sert sınır çekil-
mesi için kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bazı ülkeler
de insani krizi görmezden gelen ‘kibir’li açıklamalarla
gündem oluyor. Sonuçta, Afganlara gerekli yardım eli
bir türlü uzanmıyor. Siyasi otorite, kriz yönetiminde
yine sınıfta kalmakla suçlanıyor. Mülteci yükü belli
başlı ülkeler arasında paylaşılmak zorunda kalıyor veya
para karşılığında zorunda bıraktırılıyor. Peki bugüne
kadar, hangi ülkeler kaç Afgan mülteci alacağını açık-
ladı? Türkiye’deki Afgan nüfusu ne kadar? 

ABD’de 500’den az

İngiltere: Uzun vade de 20 bin Afgan’ı ülkeye kabul
edeceklerini açıkladı. İngiliz hükümeti öncelik olarak
kadın ve kız çocuklarının yanı sıra devlet görevlileri ve
aktivistleri kabul etmek istiyor. Kanada: 20 bin Afgan
mülteci alacaklarını duyurdu. Gazeteciler, dini azınlık-
lar, LGBTİ bireyler ve hükümet çalışanları da öncelikli-
ler arasında yer alıyor. ABD: Dışişleri Bakanlığı’ndan
alınan veriler, ABD’nin bu yıl Afganistan’dan 500’den
az mülteciyi kabul ettiğini gösteriyor. Bakanlık yetkilile-

rinin verdiği demeçlerden yola çıkıldığında, ABD’nin
bu yıl yaklaşık 10 bin Afgan mülteciyi kabul etmesi bek-
leniyor.

10 Afganı kabul edecekler

Estonya: Başbakan Kaja Kallas, ülkeye 10 Afgan mül-
teci kabul edeceklerini açıkladı. Slovakya: Slovakya da
Estonya gibi ülkeye 10 mülteci kabul edeceklerini açık-
ladı. Tacikistan: Bölgedeki krizden etkilenen ülkelerden
Tacikistan, 100 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini
duyurdu.

ABD’de zorluyor

İspanya: Ülkenin en fazla 1000 Afgan mülteci kabul
edebilecek kapasitesi olduğu duyuruldu.
Türkiye: Birleşmiş Milletler verilerine göre, 120 binden
fazla Afgan’a ev sahipliği yapan Türkiye, Afgan mülte-
cilere de kapılarını açık tutacaklarını açıkladı. Katar: 8
bin Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.
Almanya: Şansölye Angela Merkel, en az 10 bin 
Afgan’ı ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.
Makedonya: Sadece 450 Afgan’ı ülkeye alacaklarını
açıkladı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, ABD’nin bas-
kısıyla az da olsa sığınmacı kabulü gerçekleştiriyor.
Fransa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Pazartesi günü bir televizyon konuşmasında, Avrupa

ülkelerinin “büyük çaplı düzensiz göç akışını öngörme-
leri ve kendilerini korumaları gerektiğini” söyledi.
Uganda: ABD’nin talebi üzerine Uganda, 2 bin Afgan
mülteciyi kabul etti

Mülteci kabul etmeyenler 

İsviçre: Ülkeye ‘kalabalık gruplar’ halinde gelen mülte-
cileri almayacaklarını açıkladı. Avusturya: Toplamda
44 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yağan ve bu oranla
AB’de ikinci sırada yer alan Avusturya son yaşanan in-
sani krizin ardından ülkeye mülteci kabul etmeyecekle-
rini açıkladı. Avustralya: Hükümet, ‘Afgan mültecileri
kabul etmekle ilgili’ bir planları olmadığını açıkladı.

Pakistan ve İran başı çekiyor

Pakistan: Hali hazırda 1.4 milyon Afgan’a ev sahipliği
yapan Pakistan’ın ulusal güvenlik danışmanı Moeed
YusufTemmuz ayında yaptığı açıklamada, “Pakistan
olarak yardım etmeye hazırız, ancak bu sefer yeni mül-
tecileri kabul edecek durumda değiliz. Uluslararası
güçler ve BM, Afganistan’da sıkışan mülteciler için
yeni düzenlemeler yapmalı.” ifadelerini kullandı.
İran: UNHCR’ye göre yaklaşık 780 bin Afgana ev sa-
hipliği yapan İran, sınır görevlilerine geçiş noktala-
rında görülen Afgan vatandaşlarını geri çevirme
talimatı verdi.

Türkiye’de 120
binden fazla

1 milyar çocuk tehlikede

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1435137)

İhale No : 2021 -19
İhale konusu işin
niteliği, türü ve 
miktarı : Hayvan barınak binası mobilya 

alımı işi Satın alma ihalesi.
Biruni Üniversitesi İhale 
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ihale teklifleri alınacaktır.
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T.C.  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ağustos 2021
rakamlarına göre, bu yıl 29 bin 118 Afgan düzensiz
göçle Türkiye’ye geldi. Bu sayı 2019’da 201 bin 437,
2020’de ise 50 bin 161 idi. 2018’de 100 bin 841,
2017’de 45 bin 259, 2016’da 31 bin 360, 2015’te
35 bin 921, 2015’te 12 bin 249 Afgan Türkiye’de
yakalandı. BM verilerine göre, 120 binden fazla
Afgan vatandaşı, Türkiye’de ikamet ediyor.

Yangınlar, aşırı sıcaklar, seller ve kuraklık gibi
doğal afetler tüm dünyada yaşamı tehdit ederken,
Unicef, dünyadaki çocukların yarısının tehlikeyle
karşı karşıya kaldığı konusunda uyardı

Taliban
kadınları

işten
kovdu

Taliban'ın yönetimi ele
geçirdiği Afganistan'da
kadınlara yönelik kısıt-

lamalar günden günde artıyor.
Son olarak, kadın spikerlerin tel-
evizyona çıkması yasaklanırken,
Taliban militanları silahla kanal
binalarını bastı. Taliban’ın yöne-
timi ele geçirdiği Afganistan’da
kadınlar üzerindeki baskı gün
geçtikçe artıyor. Örgüt Sözcüsü
Muhammed Naim, 16 Ağustos’ta
verdiği bir röportajda Taliban’ın

tecrit içinde yaşamak istemedi-
ğini, kadınların ve azınlıkların
haklarına ve şeriat hukuku kapsa-
mındaki ifade özgürlüğüne saygı
duyacağını söyledi. Taliban’ın ilk
mesajları ne kadar ‘ılımlı’ olarak
yorumlansa da pek çok uzman
bu tutumun yanıltıcı olduğu ko-
nusunda uyarıyor. Aynı zamanda,
çok sayıda Afgan, Kabil’den önce
girdiği kentlerde kadınları baskı
altına alan Taliban’ın eski zihni-
yetinin değişmediğini söylüyor.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından bu yıl 1-24 Eylül tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek 28. İstanbul Caz

Festivali, şehrin her yanını caz coşkusuyla
sarmaya hazırlanıyor. Festival, müzik dinler-
ken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Park-
larda Caz'dan, konserlerde tekrar bir arada

olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren
Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine,
her yıl daha da güçlenerek ilerleyen ve genç
müzisyenlerin kariyer gelişimlerini destekle-
mek amacıyla gerçekleşen Genç Caz kon-
serlerinden İKSV Alt Kat yürütücülüğünde
farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğ-

lenceli atölyelere İstanbul'da müzik dolu bir
eylül ayı yaşatacak.

5 farklı mekan

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Park-
larda Caz konserleri her yaştan takipçisini
İstanbul'un farklı parklarına davet edecek.

Beş güne yayılarak beş farklı parkta ücretsiz
olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli
sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının
performanslarının yanı sıra Viyana esintile-
rini parklara taşıyacak Fainschmitz ile Ame-
rikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward
sahnede olacak. Parklarda Caz konserleri
Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat
Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylik-
düzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar
Parkı'nda yeşillikler arasında düzenlenecek.

Ücretsiz etkinlikler

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Kültür A.Ş.'nin katkılarıyla yeni bir
ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB
tarafından pandemi sebebiyle zor günler ya-
şayan müzisyenlere destek sağlamak ve İs-
tanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek,
konserlerle tekrar buluşması amacıyla ha-
yata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvu-
ranlar arasından seçilen 12 topluluk, festival
süresince açıklanan tarihlerde Maçka De-
mokrasi Parkı'nda, Festivalde #İstanbulBir-
Sahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu
müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak
sahnede düzenlenecek konserlere, ücretsiz
çocuk ve aile atölyeleri ve etkinlikleri de eşlik
edecek.
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BirleŞmiŞ Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) Dünya Mirası

Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen
ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer
alan antik kentteki kazılar, Kütahya
Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor. Kazı
koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coş-
kun,Aizonai'nin geçmişinin yaklaşık 5
bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Başı kırık çıktı

Bölgede 100 işçi ve 25 teknik personelle
yürütülen çalışmalarda önemli bulgula-
rın ortaya çıkarıldığını belirten Coşkun,
"Agoranın (çarşı) batı ve güney kanadın-
daki sütunlu galeriler ve bunların hemen

ardındaki dükkanları ortaya çıkarmaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda sütunlu galeri-
lerin akslarını ortaya çıkarmaya başla-
dık." dedi. Coşkun, kazı alanında bazı
dükkanların kalıntılarını da gün yüzüne
çıkardıklarını aktardı.Agoranın güney ka-
nadında, sütunlu galerinin içinde bir
heykele rastladıklarını dile getiren Coş-
kun, "Yunan ve Roma mitolojisinde 'sağ-
lık tanrısı' Asklepios'un kızı 'sağlık ve
temizlik tanrıçası' olarak bilinen Hygi-
eia'ya ait heykel bulduk. Mermerden ya-
pılmış bu heykelin başı kırık vaziyetteydi"
dedi.

Bir insan boyunda

Coşkun "Maalesef günümüze kadar sağ-
lam şekilde ulaşamamış ancak mevcut
haliyle bu heykelin yaklaşık bir insan bo-

yunda olduğunu görebiliyoruz. Daha
önce Aizanoi'de yapılan çalışmalarda
yine Hygieia ile ilgili buluntular ele geç-
mişti. Bu durum ise bize Aizanoi'de
Roma döneminde sağlık kültüyle ilişkili
birtakım yapılaşmaların, binaların olabi-
leceğini düşündürüyor. Bu açıdan, bul-
duğumuz Hygieia heykelinin önemli
olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. 

Roma Dönemi’ne ait kalıntılar

Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi
kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik
nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stad-
yum, iki hamam, mozaikli hamam, tica-
ret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca
Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü,
iki agora, gymnasium (spor faaliyetleri-
nin yapıldığı alan), Meter Steunene kut-

sal alanı, nekropoller (mezarlık), antik
bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bu-
lunuyor. Roma döneminde antik kentte
80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin edili-
yor. Bölgede 1970'ten itibaren Alman ar-

keologlar tarafından yürütülen kazı çalış-
malarını, 2010-2020 yıllarında Pamuk-
kale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
sürdürdü. Kazılar bu sene Kütahya
Müze Müdürlüğüne devredildi.

Kütahya'nın
Çavdarhisar
ilçesindeki

Aizanoi Antik
Kenti'nde

yürütülen kazı
çalışmalarında,

mitolojide 
geçen

Hygieia'nın
tasvir edildiği bir

heykel gün
ışığına çıkarıldı

Dışarısı 
40 mağara 
15 derece
Gaziantep’te 500 yıllık tarihi
Kaleoğlu Mağarası, yoğun ilgi
görüyor. Hava sıcaklığının 
40 derece olduğu kentte 
ziyaretçiler, sıcaklığın 15 derece
olduğu doğal mağarada 
serinleyerek zaman geçiriyor

ŞeKeroğlu Mahallesi'nde, doğal
ısısı 15 derece olan tarihi Kaleoğlu
Mağarası, hava sıcaklığının 40 dere-

ceyi aştığı günlerde serinlemek isteyenlerin
uğrak noktası oluyor. Oyma taş yapısı ile hava
sıcaklığının dengelendiği mağara, 500 yıllık
doğal klimalı adres olarak da anılıyor. Mağa-
rada, doğallığını koruyarak kafe olarak işle-
ten Mehmet Kaleoğlu, içerisinin yaz- kış aynı
sıcaklıkta kaldığını söyledi. Mağaranın sıcaklığı-
nın sürekli 15 derece seviyelerinde olduğunu ve
yaz sıcaklarında vatandaşların ilgi odağı haline
geldiğini belirten Kaleoğlu, "Mağaramız 500 yıl-
lık tarihi bir mağaradır ve içerinin sıcaklığı 15
derece civarındadır. Dışarısı 40 derece oldu-
ğunda içerinin sıcaklığı yine 15 derece. Dışarıda
kışın hava eksilerde olduğunda buranın sıcaklığı
yine 15 derece. Bu özelliği ile mağaramız, Tür-
kiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenle-
rin ilgi odağı durumunda" dedi.

Yazın soba yakıyorlar

Mağaranın oyma kaya şeklindeki taş yapısıyla
kendi sıcaklığını koruyabilen bir sisteme sahip
olduğunu anlatan Kaleoğlu, "Mağaramızın taş
yapısı ve oyma kaya olması sebebiyle kendi sı-
caklığını tüm iklim şartlarında koruyabiliyor.
Bazı günler yaz mevsiminde bile insanlar üşü-
düğünü söyleyince elektrikli soba ile içeriyi ısıtı-
yoruz" diye konuştu. İçeriye girdiklerinde
serinliği hissettiklerini söyleyen ziyaretçilerden
Hasan Kaya, "Burası doğa harikası diyebiliriz.
Dışarısı çok sıcak. Buna karşılık mağaranın içi
fazlasıyla serin" dedi.

caz zamanı
İstanbul Caz Festivali kapılarını 
1 Eylül’de açıyor. Her yaştan izleyici
için yeşille müziğin iç içe olduğu
konser tecrübeleri sunan festival
birçok ücretsiz etkinliğe de ev
sahipliği yapacak

İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da İstanbul’da 

Besteci ve 
piyanist Fazıl 
Say pandemi 
döneminde
bestelediği ve "en
iyi eserim" diye
nitelendirdiği yeni
piyano sonatı 
‘Yeni Hayat’ın
dünya prömiyerini
49. İstanbul Müzik
Festivali'nde yaptı

Besteci ve piyanist Fazıl
Say pandemi döneminde
bestelediği ve "en iyi eserim"

diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı
"Yeni Hayat"ın dünya prömiyerini 49. İs-
tanbul Müzik Festivali'nde yaptı.Bu yıl
"Başka Bir Dünya Mümkün" temasını
ele alan festivalin ikinci gününde başarılı

sanatçı Fazıl Say, doğaya ve yaşama
adadığı "Doğanın Sesi" başlıklı konserle
izleyiciyle buluştu. Harbiye Cemil To-
puzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan
konserde, Say'a, bu yıl Uluslararası Kla-
sik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterilen
ve Say'ın tüm keman eserlerini kapsayan
albümünde birlikte çalıştığı keman sa-

natçısı Friedemann Eich-
horn ile üç "ECHO Klas-
sik" ile "Diapason d'Or"
gibi ödüllerin sahibi Casal
Quartett eşlik etti.

Festival 16 Eylül'e
kadar sürecek

Fazıl Say'ın "Kaz Dağları"
isimli keman ve piyano so-
natının Türkiye prömiyeri
de festivalde gerçekleşti.
Konserde ayrıca Say'ın,
Atatürk'ün Yalova'da bulu-
nan Millet Çiftliği'ndeki
çınar ağacı ve köşkünün
hikayesini konu alan "Yü-
rüyen Köşk" isimli eserinin
yanı sıra Brahms ve Bar-

ber'dan eserler de seslendirdi. Başka Bir
Dünya Mümkün" başlığını taşıyan festi-
val, 16 Eylül'e kadar 14 farklı mekanda
20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival
kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu
konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve
çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Fazıl Say ‘Yeni
Hayatı’ını çaldı

boğaz’da piyano resitali
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko’yu ağırladı

Kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe
selamlayan Grinko, müzisyen arkadaş-
larını tanıttıktan sonra konserine baş-

ladı. Yaklaşık iki saat performans yapan sanatçı,
‘Poirot, Valse, Faulkner’s Sleep, Once Upon A
Time, Carousel’ gibi bestelerini icra etti.

Manzara ve tarih bir arada

Konser öncesi basın mensuplarının soru-
larını yanıtlayan Grinko, “Boğaz manza-
ralı bir sahnede konser vermekten dolayı
çok heyecanlıyım. Hem manzara hem
tarihin bütün olduğu bir sahne burası.
Biletlerin günler öncesinde tükenmesin-
den dolayı çok mutluyum. Keyifli bir
konser bizi bekliyor” diye konuştu.

İstanbul hatırası

Hayranlarının Açıkhava’yı tamamen dol-
durduğu konserde, Grinko’nun perfor-

mansı dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Müzik-
severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, İs-
tanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı.
Konser sonunda sahneden hayranlarıyla selfie
çeken Grinko, sevenlerine unutulmaz bir İstanbul
hatırası bıraktı.

İstanbul’da 

Aizanoi Antik Kenti’nde Hygieia heykeli bulundu



beşİkTaş, Süper Lig'in 2. haftasında bu
akşam Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat
21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem
Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı
takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur
Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise
deplasmandaki mücadelede Fatih Kara-
gümrük'e 3-2 mağlup oldu.

Deplasmandaki iki maçta 
mağlup oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu
geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki
maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde
mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk
sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş,
geçen sezonki deplasman karşılaşmasında
ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş,
evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-
2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise raki-
bine 2-1 üstünlük kurdu.

Gaziantep 3 puana odaklandı

Gaziantep'in takım kaptanı Günay Gü-
venç, kulüp tesislerinde basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, geçen hafta
VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki
hataları analiz ettiklerini söyledi.Beşiktaş
maçında daha az hatayla oynamak istedik-
lerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şun-
ları kaydetti; "Beşiktaş benim çok güzel
zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her
zaman söylüyorum. Benim için özel bir
maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene
güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk.
Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşı-
sında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım
olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibi-
miz kim olursa olsun." Günay Güvenç, ta-
kıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru
üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptı-
ğını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak
oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidi-
yor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlama-
sını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil,
takım oyunu." diye konuştu.

K ahvaltı sırasında Arda Güler'e tecrübe-
lerini aktaran Jose Sosa, "Siz bu takı-
mın geleceğisiniz. Siz oynadığınız

sürece ağabeylerini olarak biz çok mutlu olu-
yoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri
var. O frikiği atacak çok maçların olacak. Ben
seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyo-
rum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de
çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, birgün
bu takımın yıldızı olacaksın Genç futbolcu
Arda Güler ise Arjantili yıldıza saygısızlık yap-

mak istemediğini ifade etti. Arda Güler, karşı-
laşmanın öneminin farkında olduğunu hayal-
lerinden dolayı frikiği kullanmak istediğini
söyledi.

Valencia takımla çalıştı

Süper Lig’in ikinci haftasında Fraport TAV
Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe,
hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dün
akşam HJK Helsinki ile oynanan maça ilk

11’de başlayan oyuncular, idmanı rejeneras-
yon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular
ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardın-
dan dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman
bireysel çalışmalarla noktalandı. Enner Valen-
cia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalı-
şırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve
Serdar Dursun’un tedavisine devam edildi.
Sarı lacivertliler, pazar akşamı evinde ağırlaya-
cağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkla-
rını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
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Sivasspor için hazırlık başladı
TrabzonSpor, Süper Lig’in 2’nci hafta-
sında Pazartesi günü sahasında oynayacağı
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına
bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat

10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde
gerçekleştirilen antrenmanda Roma ma-
çında oynayan oyuncular yenilenme, diğer
futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından
mobilizasyon ve koordinasyon çalışması

gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam
eden antrenmanın son bölümünde ise da-
yanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Yeni transfer Siopis de antrenmanda yer
aldı.

Beşiktaş’ın
rakibi 
Rizespor

İSpanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağın-
daki sakatlık nedeniyle sezonu kapadığını
açıkladı. Tek erkeklerde dünya 4 numarası
Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendi-
sine çok acı verdiğini ve zamana ihtiyaç
duyduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna
kadar kortlardan uzak kalacağını kaydetti.
Bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayan
İspanyol sporcu, sezonun son grand slam
turnuvası ABD Açık'ta da yer alamayacak.
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu
elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa
Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve
birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrü-
beli tenisçi, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunla-
rı'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya ka-
zanmıştı.

Nadal 
sezonu
kapattı
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK
Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında takımın genç

oyuncusu Arda Güler ve Jose Sosa arasında frikik sırasında yaşanan diyalog
sonrasında ikili sabah kahvaltısında bir araya geldi
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Süper Lig'de 3 ayrı takımla
şampiyonluğa ulaşan tek isim
olan Mustafa Denizli, Altay'ın
başında lig tarihindeki 
200. galibiyetini almak
için mücadele edecek
Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor,
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı ça-
lıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine baş-
ladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra
bu sezon da takımın başındaki mücadele-
sini sürdürüyor. Lig geçmişinde Galatasa-
ray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk
yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Al-
manya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekip-
leri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda
da görev aldı. Mustafa Denizli'nin Süper
Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar
360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraber-
lik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda
679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol
gördü. Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz
Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mus-
tafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200.
galibiyetine ulaşacak.
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Türkoğlu yine
aday olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu
(TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu,
ekim ayı içinde yapılması beklenen
olağan seçimli genel kurulda
yeniden aday olacağını söyledi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleş-
tirilen InG Basketbol Süper Ligi 2021-
2022 sezonu fikstür çekimine katılan
Türkoğlu, basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Hidayet Türkoğlu, olimpi-
yattan sonra 3 ay içinde yapılması
gereken olağan seçimli genel kurulla ilgili,
"Seçim süreci inşallah demokratik bir or-
tamda olur. Biz, basketbolu daha iyi yer-
lere getirmek isteyen herkesin bu sürece
dahil olmasını isteriz." dedi. Geçen 4 sene-
lik dönemdeki yaptıklarını ve yeni dö-
nemde yapacaklarını kamuoyu ile
paylaşacaklarını aktaran Türkoğlu, "aday
olmak isteyen arkadaşlar da yeni projeleri
ve yapacaklarıyla kamuoyu ile camiamızı
bilgilendirmek isteyecektir. Biz de çalışma-
larımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili bir
basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. Dört
sene içinde yaptıklarımızı kamuoyu ile
paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda
da neler yapmak isteyeceğimizi de payla-
şacağız. inşallah demokratik bir ortamda,
herkesin basketbolu daha iyi yerlere getir-
mek için çalışacağı güzel bir süreç olur."
diye konuştu.

Mutluluk duyuyoruz

TBF'de yaşanan değişimleri değerlendiren
Türkoğlu, "Ekip olarak burayı her zaman
eğitici bir yer olarak düşündük. Kerem
Tunçeri, Galatasaray'da direktörlük gör-
evine, Derya Yannier arkadaşımız Fener-
bahçe Beko'nun genel menajer
yardımcılığına getirildi. arkadaşlarımız gö-
revlerini çok iyi yaptı ve kulüplerimizi yö-
netmek için göreve soyundu. Onlara
başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde
hem milli takım menajerimiz hem de lig
direktörümüzü tüm camia ile paylaşmayı
düşünüyoruz. Bu süreci görev değişimi
olarak niteleyebiliriz. Buradan başka bir
yerlere giden ve güzel sorumluluklar alan
arkadaşlar için mutluluk duyuyoruz." ifade-
lerini kullandı. Yayın ihalesinin kendileri
için önemli olduğunu vurgulayan TBF Baş-
kanı, "Göreve geldiğimizde haftada 4 maç
yayınlanıyordu. Bunu haftada 8 maça çı-
kardık. Her basketbol maçının yayınlan-
ması ve her eve basketbolun girmesi bizim
için çok önemliydi. Gerek ekonomik an-
lamda kulüplere destek verebilmek hem
de görünürlüğün devam etmesi için çalışı-
yoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile
paylaşmayı düşünüyoruz." şeklinde
görüş belirtti.

Madalya mutluluğu
Taha Akgül, yaptığı açıklamada, Tokyo'da ya-
şadıklarını ve gelecek planlarını anlattı. Yor-
gunluğu üzerlerinden yeni yeni atmaya
başladıklarını aktaran Taha, "Ağır bir stresten
çıktık. Müsabaka süresince 7-8 kilo verdim.
Fazla zayıflamam da handikap oldu. Ülkemi-
zin beklentisi her zaman altın madalyadır. Bu
süreçte elimden geleni yaptım. Gönlüm rahat.
Maalesef çeyrek final müsabakasında bana
yakışmayan bir güreş yaptım. Rakibim de iyi
hazırlanmış. Onun maçlarını da izledim tek
tek ancak öne geçince handikap oldu. Ben
kolay kolay geriye düşen bir sporcu değilim.
Geriye düşme psikolojini iyi yönetemedim.

Bronz madalya maçına çıktım ve çok şükür
aldım." ifadelerini kullandı. 2016 Rio'da altın
madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu ol-
duğunu hatırlatan başarılı güreşçi, "Bu madal-
yanın şöyle bir önemi var, ilk defa repesajdan
gelerek olimpiyat madalyası aldım. Olimpiyat
şampiyonu bir sporcu için bu kolay değil. Psi-
kolojisiniz bozuluyor, bir an önce müsabakala-
rın bitmesini istiyorsunuz. Bu madalya
açıkçası benim için altın madalya kadar değerli
oldu ve tüm ülkemize armağan ettik. 2024'e az
bir zaman var. Ara vermeden, hız kesmeden
daha kontrollü şekilde çalışmalarımıza devam
edeceğiz." diye konuştu.

FENERBAHÇE’NIN
KEYFI YERINDE
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SIFIR ATIK KAPSAMINDA MAL ALIMI İŞİ SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıfır Atık Kapsamında Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/492679
1-İdarenin
a) Adresi :BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi :temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Kancalı Menteşeli Çift Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri 

olmak üzere 1 kalem mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İdarenin Deposuna (Batalgazi Mah. Özgürlük Cad. No:186 
Sultanbeyli/İSTANBUL) veya İdarenin Sultanbeyli İlçe 
sınırları içerisinde göstereceği yerlere

c) Teslim tarihi :Yüklenici firma ihale konusu malları, sözleşmenin
imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde adrese 
teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Afet Koordinasyon 

Merkezi Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :15.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İsteklinin Kancalı Menteşeli Çift Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri için TS EN 10346, TS EN 1461, TS EN 13071-1
ve TS EN 13071-2+A1 standartlarına uygunluk belgelerinin sunulması zorunludur. Ürünlerin tesliminde farklı bir
yerden alınması durumunda standartlara uygunluk belgesinin malın tesliminde idareye sunulması zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açık-
lamaları içeren doküman:
İhaleye katılan istekliler bir adet numuneyi ihale saatinden önce bir tutanak ile Sultanbeyli Belediyesinin Bat-
talgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 adresinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edecek olup bu tutanak
ihale zarfı içinde komisyona sunulacaktır numunesi olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü (Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Sultanbeyli/İS-
TANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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G alatasaray Başkanı Burak Elmas, son
dönemde gündemde yer alan konu-
lara ilişkin Galatasaray TV'de açıkla-

malarda bulundu. Programda Galatasaray
Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de ya-
şanan hukuki sürece ilişkin açıklamalarıyla
Burak Elmas'a eşlik etti. Türkiye Futbol Fe-
derasyo'nuna yönelik açıklamalarda bulunan
Elmas, “Türkiye Futbol Federasyonu ve ku-
rumlarına son kez bir uyarım var. Galatasa-
ray'a bedel ödetmeye çalıştığının farkındayız.

Galatasaray, bedeli neyse öder ve bunun al-
tında ezilirsiniz. Galatasaray'ın çözüm odaklı
iradesini ve samimiyetini zaaf olarak görme-
yin. Galatasaray, bundan sonra bütün bu
olayların takipçisi. Galatasaray'ın altını oyan
her kişi ve şahıs bedel öder. Biz hukuk içeri-
sinde bu bedeli ödetmek için çabayı tüm gü-
cümüzle yapacağız” dedi.

TFF ile görüşmeyeceğiz

TFF ile görüşmeyeceklerini de kaydeden

Elmas, “Bugün itibariyle Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'ndan bizim gösterdiğimiz sa-
mimi duruşun karşılığı aksiyonlarla geri
gelene kadar TFF ile olan ilişkimizi ihtiyaç
olan yazışma seviyesine indirgiyoruz. Kişi-
sel olarak da görüşmeyeceğiz. Bire bir yö-
netim olarak da görüşmeyeceğiz” diye
konuştu.

Sanki kan davası var 

Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili de ko-

nuşan Elmas, “Ciddi bir çabayla camialar
arasında bu sorunu halletme arzusu göster-
dik Oğulcan transferinde. Bir yerlere geldik.
Sayın Tahir Kıran da ciddi bir çaba sarf etti.
Sayın Tahir Kıran'a da camidan büyük bir
baskı var. İki camia arasında hiçbir problem
yok aslında. Fakat bir kesim, bazı isimler
bunu bir kan davasına çevirmeyi, buradan
güç devşirmeyi arzu ediyorlar. Bunu Gala-
tasaray'a karşı kan davası haline getirmiş
durumdalar. Bu baskıyı da sayın başkana

yapıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya
geldi. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve
bonservisiyle Rizespor'a verme ve bir miktar
ücret ile bir anlaşma aşamasına geldik.
Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. 
Pazartesi günü hiçbirimizin tasvip etmediği
bir hadise yaşandı. Oyuncumuz Marcao,
son derece yanlış bir hareket yaptı. Kendisi
sonra özür diledi ama zaten takım içinde
disiplin sürecini gerçekleştiriyoruz” 
açıklamalarında bulundu.

UEFA Avrupa Konferans 
Ligi play-off turu ilk ma-
çında konuk ettiği Dani-

marka temsilcisi Kopenhag'a
2-1 mağlup olan Demir

Grup Sivasspor, rövanş kar-
şılaşmasında rakibini mağ-

lup ederek turu geçmenin
hesaplarını yapıyor

Dün Kopenhag'a 2-1 mağlup olan
kırmızı-beyazlı ekip, evinde oyna-
manın avantajını değerlendire-
medi. Sivasspor, 26 Ağustos'taki
rövanş maçını kazanarak tur atla-
mayı hedefliyor.UEFA'nın bu
sezon ilk kez düzenlediği Avrupa
Konferans Ligi'nde mücadele eden
kırmızı-beyazlı ekip, 2. eleme turu
ilk maçında deplasmanda 1-0
mağlup ettiği Moldova temsilcisi
Petrocub'ı, Sivas'ta oynanan rö-
vanş karşılaşmasında da aynı
skorla geçerek bir üst tura yüksel-
mişti. Üçüncü eleme turunda ise
Gürcistan ekibi Dinamo Batum'un

rakibi olan Sivasspor, 5 Ağustos'ta
deplasmanda oynadığı karşılaş-
mada rakibini 2-1 yenerek evine
avantajla dönmüş, 12 Ağustos'ta
sahasında oynadığı rövanş karşı-
laşmasında ise uzatma bölümleri
sonunda rakibi ile 1-1 berabere ka-
larak play-off turuna yükselme ba-
şarısı göstermişti. Bugüne kadar
Avrupa kupalarında 19 maça çıkan
Sivasspor, bu karşılaşmalardan
7'sini kazandı, 10'unu kaybetti, 2
kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılar, Avrupa arena-
sında rakip fileleri 21 kez havalan-
dırırken, kalesinde 33 gol gördü.

Yiğido önüne bakıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 
düzenlediği basın toplantısıyla federas-
yonu hedef aldı. Elmas, “Türkiye Futbol

Federasyonu ve kurumlarına son kez bir
uyarım var. Galatasaray'a bedel ödet-

meye çalıştığının farkındayız. Galatasa-
ray, bedeli neyse öder ve bunun altında
ezilirsiniz. Galatasaray ağır taştır” dedi



t ürkiye, Macaristan, İspanya ve İran’dan 9
heykeltıraşın katılımıyla gerçekleştirilen heykel
sempozyumu bu yıl yangınlar ve sel felaketle-

rinin gölgesinde yapıldı. Yaşanan çevre felaketleri
bazı heykeltıraşların eserlerine de konu oldu. Heykel-
tıraş İmdat Avcı’nın “O an her birimiz ağaç olduk,
ateşin üzerine koştuk” temalı heykeli dikkat çeken
eserlerden biri oldu. Sempozyumun son gününde
heykeltıraşlar ile bir araya gelen Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan eserleri
tek tek inceledi. Heykeltıraşlara ortaya koydukları
eserler için teşekkür eden Zeydan Karalar ve Hasan
Akgün, sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim etti.

Sanata ve sanatçıya destek oluyor

Uluslararası Heykel Sempzoyumu’nun Küratörü
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü Başkanı Nurettin Bektaş, sempoz-
yuma dört yabancı, beş Türk heykeltıraşın katıldığını
belirterek şunları söyledi; “Belediyelerin bu heykel
sempozyumları, festivalleri düzenlemesi uluslararası
olması çok etkili. Hem dünya barışına hem insanla-
rın birbirini tanımasına. Her şeye katkı sağlayacağını
umuyorum. Türk sanatına ve dünyadaki tüm sanat-
çılara da bir destek de oluyor bu. Çok faydalı oldu-
ğunu düşünüyorum heykel sempozyumlarının ve
çok da yaygınlaştı. Dünyanın bütün ülkelerinde ya-

pılıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin bunu istikrarlı
bir şekilde sürdürmesi de çok güzel bir şey. Çok fay-
dalı bir şey yaptıklarını düşünüyorum.’’

Tahribatı temsil ediyor

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan yangın ve çevre
felaketlerinin kendisini etkilediğini ve bu etkinin izle-
rini eserine yansıttığını belirten heykeltıraş İmdat
Avcı duygularını şu sözlerle ifade etti: “2013 Mar-
mara Üniversitesi Heykel Bölümünden mezunum.
Büyükçekmece Belediyesi 22. Festival dahilindeki
sempozyuma katıldık. Buradaki projem insanın
doğa ile olan mücadelesini, kültürel olarak doğadan
uzaklaşışını sembolize ediyor. Aynı zamanda güncel
olarak çıkan yangınlarla yapılan mücadeleyi temsil
ediyor. Doğanın tahribatını, dünyaya bıraktığımız o
kötü anları temsil ediyor.”

ZEYNEP VURAL

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ
ŞeHir dışından istanbul’a yükseköğrenim için gelen
öğrenciler artık ‘Özel istanbul Büyükşehir Belediyesi’
yurtlarında kalabilecekler. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın ruhsat ile açılacak yurtlar, ilk etapta 650 öğ-
renciye yuva olacak.
Yıl sonuna kadar
1000 kişilik kapasi-
teye ulaşacak olan
yurtlarda öğrenciler
hem güvenlikli hem
de sağlıklı ortam-
larda uygun fiyatla
kalabilecek. Aileler
gönül rahatlığı ile
çocuklarını kamu ku-
rumu güvencesin-

deki yurtlara gönderebilecek. iBB Başkanı ekrem
imamoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine barınma
hizmeti sunacak yurtlarla ilgili sosyal medya sayfa-
sından paylaşım yaptı. iBB’nin bir ilki yaşadığını be-

lirten imamoğlu, şu
ifadelerini
kullandı:“istanbul Bü-
yükşehir Belediye-
si'nin ilk öğrenci
yurtları hizmet ver-
meye başlıyor. Bu
dönem 3 kız öğrenci
yurdumuz öğrenci
kabul edecek. Yeni
yurtların yapımı
devam ediyor.”

Kız öğrenci yurdu 
öğrencilerini beKliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilk öğrenci yurtları
hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdu
öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor

Uluslararası Heykel Sempozyumu’na katılan heykeltıraşların eserleri, son zamanlarda yaşanan yangın ve çevre
felaketlerinin izlerini taşıdı. 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 25
Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu sona erdi

Heykeller 
felaketlerı anlattı

“Bilge Çocuk” temalı eseriyle dikkat
çeken heykeltıraş Hakan Çınar ise
şöyle konuştu: “Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesinden geliyo-
rum. 22’incisi düzenlenen Büyükçek-
mece festivalinde heykel bölümünde
Türk sanatçılardan bir tanesiyim. Yap-

mış olduğum eser bir çocuk heykeli.
Aslında adı ‘’Bilge Çocuk’’. Her şeye
hazır, saf düşünceyle kendini var ede-
bilmiş toplumlarda göreceğiz gibi olu-
yor. Bir er gibi. Hayatın eri. Çocuğun
diri hali, saf halini anlatmak için böyle
bir heykel yapmış bulunuyoruz.’’

Çok mutlu olduk

Bağcılar Belediyesi
Tokyo’ya gitti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için uğurladığı
kafilede Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer
alıyor. Bağcılar’ın gururu iki milli sporcu, turnuvadan madalyayla döneceklerinin sözünü verdi
TOKYO’DA 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzen-
lenecek 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi
temsil edecek milli sporcular dün İstanbul Havali-
manı’nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle Japonya’ya
uğurlanmıştı. Ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çektir-
mek ve İstiklal Marşı’nı okutmak için yola çıkan
Türkiye Milli Takımı’nda Bağcılar Belediyesi Beden-
sel Engelliler Spor Kulübü’nden Hamide Doğan-
gün ve Zübeyde Süpürgeci de bulunuyor. Altın
Kızlar olarak da anılan bu ikiliye antrenör Ömer
Cantay da eşlik ediyor. Bugüne kadar katıldıkları
şampiyonalardan madalyalarla dönen Doğangün
ve Süpürgeci, Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli
sandalye atletizm dalında yarışacak.

Dereceyle döneceğine inanıyorum

Sporcular kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcula-
rımız paralimpik oyunlar için uzun zamandır
özverili bir şekilde hazırlanıyorlar. Bugüne kadar git-
tikleri bütün turnuvalarda sözlerini tutup madalya
kazanan Hamide ve Zübeyde’nin yine dereceyle dö-
neceğine inanıyorum. Sporcularımın elinden gele-
nin en iyisini yapacağından ve göğsümüzü

kabartacağından en ufak bir şüphem yok. Bütün
milli sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi. Tur-
nuvada 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400
sporcu 22 dalda yarışacak.

Şehitlik gün
yüzüne çıktı!
SEL felaketinden etkilenen Kasta-
monu'nun Bozkurt ilçesinin bir an
önce eski haline dönmesi ve yarala-
rın sarılması için ülkenin farklı nok-
talarından gelen destek ekipleri ile
birlikte günlerdir çalışmalarını sür-
düren Kartal Belediyesi Sivil Sa-
vunma ekipleri, selin getirdiği taş ve
molozlarla kaplanan şehitliğin te-
mizlik çalışmalarına katıldı. Şehit
Piyade Uzman Çavuş Ömer Şe-
nel’in, Abana Eski Belediye Başkanı
Rıdvan Oyar'ın mezarları ile Ça-
nakkale Savaşı’nda şehit düşenlerin
sembolik mezarlarının bulunduğu
Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler

Anıtı, yaşanan afette taş ve toprak
yığınları arasında kalarak zarar
gördü. Bunun üzerine İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Düzce il/ilçe
belediyeleri ve Safranbolu Jan-
darma Komando Eğitim Alay Ko-
mutanlığı ekipleri ile birlikte
harekete geçen Kartal Belediyesi
Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri,
şehit mezarlığı ve anıtta selin oluş-
turduğu hasarı ortadan kaldırmak
için bir çalışma başlattı. Mezarlıkla-
rın üzerindeki taş yığınlarını elleri ile
temizleyen ekipler, anıtın içine
dolan molozların aktarımını da ge-
tirdikleri iş makineleri ile yaptı.


