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A ğrılı romatizmal hastalıklardan
muzdarip olanlar, yaz gelince de-
nize ya da havuza girmek için değil

de kum banyosu yapmak için plaja gidiyor.
Fakat vücut ağrılarından biraz olsun kurtul-
mak için kolları, bacakları ya da tüm vü-
cudu sıcak kumların içine gömmenin ve
saatlerce kumun içinde beklemenin felce
kadar varabilecek ciddi tablolara neden ola-
bileceğini biliyor muydunuz? Peki ya sıcak
kumun romatizmaya iyi gelmediğini, aksine
kumun hasta bölgeye basınç yapabildiğini
ve mevcut iltihabı daha da yayabildiğini?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, bilhassa
kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyonu
olan hastalara ve ileri yaştaki bireylere sıcak
kum banyosunun etkileri konusunda uyarı-
larda bulunuyor.

Bir katkısı yok

Haberturk.com'un haberine göre, tüm yıl
boyunca tatil hayalleri kuran ve yaptıkları
planları uygulamaya koyan tatilciler, soluğu
tatil merkezlerinin kumsallarında alıyor.
Gençler ve çocuklar deniz ve havuz etkinlik-
lerine rağbet ederken, belirli bir yaşın üstün-
deki tatilciler ise tercihini sıcak kum
banyolarından yana kullanıyor. Çünkü
genel olarak halkımız arasında kolları, ayak-
ları veya vücudu kızgın kumlara gömmenin
ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim.
Fakat kızgın kumların içeriğinin yalnızca
kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir

hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez. Ay-
rıca çoğunlukla kireçlenme problemlerinde
ve kas gevşemesi nedeniyle tercih edilen
kum banyoları geçici bir süre rahatlama
sağlar. Çünkü sıcak kum, kısa süreli bir et-
kiye sahiptir. Bu nedenle ağrılı vücut şikayet-
leri için saatlerce kızgın kumların içinde ve
güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır.
Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik
tedavi uzmanına başvurmalıdır.

En uygun yöntem fizik tedavi

Kumların sahip olduğu ağırlık belirli bir ba-
sınç sağlaması sebebiyle masaj etkisi yarata-
biliyor. Bu da kişilerde bir rahatlama
yaşanmasını sağlayabiliyor. Bu gevşetme dı-
şında kumun hiçbir tedavi etkisi yoktur.
Fizik tedavi yöntemlerinde ise, ağrıyı kesme,
dolaşımı arttırma ve kas spazmının azaltıl-
ması gereken durumlarda yüzeysel sıcaklık
veren tedavi araçları kullanılır. Bu araçlar
arasında; elektrikle ısınan battaniye ve yas-
tık, sıcak havlu ya da kompresler, sıcak şu
şişeleri veya paketleri, sıcak kum, tuz ve kül
tohum torbalarının yanı sıra ısıtılmış taşlar
sayılabilir. Fizik tedavi sırasında çeşitli araç-
larla, ısınan çevre yumuşak dokularındaki
moleküllerin hareketinde artış elde edilirken,
kaslarda da gevşeme sağlanır. Vücut deri-
sindeki uyarılan ısı alıcıları sayesinde ise da-
marlar genişler ve beraberinde metabolizma
hızlanır.

Hekim kontrolünde tatil

Kızgın güneş, kalp-damar hastalıkları ve
yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olan
kişiler için ciddi riskler taşır. Bu hastalar, bil-
hassa başlarını direkt güneş ışınlarından ko-
rumalı, şapkasız güneş altında
bulunmamalıdır. Ayrıca vücudun yüksek
miktardaki kumların içine gömülmesi kalbin
zorlanmasına ve beyindeki basıncın artma-
sına yol açabiliyor. Bu etkiler ise kızgın gü-

neşe maruz kalınmasıyla birlikte, tansiyo-
nun yükselmesine zemin hazırlayabiliyor.
Bu nedenle yaz tatillerinde kaplıca, sıcak
kum ve güneş gibi vücuda aşırı sıcaklık
yükleyen durumlar mutlaka hekim kontro-
lünde gerçekleştirilmelidir.

Sıcak kum felç riskini tetikleyebilir

Diyabet hastaları ve bilhassa yaraları veya
nöropatileri olan tatilcilerin de kum ban-
yolarından uzak durmaları gerekiyor. Ay-
rıca varis problemleri yaşayanlar,
bacaklarında çeşitli damar, iltihabi veya
akut safhada romatizmal hastalıkları olan-
lar bu uygulamalardan kaçınmalıdır. Bahsi
geçen bu hastalıklara sahip bireylerin ba-
caklarını kuma gömmeleri çok ciddi sağlık

sorunlarının yaşanmasına yol açabilir.
Hatta sıcak kum nedeniyle tansiyonu yük-
selebilecek veya kalp rahatsızlıklarında
artış görülebilecek hastalar felç riskiyle
dahi karşı karşıya kalabilir.

Romatizması olanlar dikkat!

Tatil dönemlerinde kum banyosuna, özel-
likle vücut ağrılarından kurtulmak isteyen
yaşlı bireyler ilgi gösteriyor. Sıcak kum
banyoları her ne kadar halk arasında sık-
lıkla uygulanan bir tedavi biçimi haline
gelmiş olsa da, biz bu uygulamayı önermi-
yoruz. Çünkü romatizmal hastalıklara ya-
pılacak herhangi bir ısıtıcı müdahale fayda
sağlamadığı gibi dokulardaki şişmeyi de
tetikleyebiliyor. 

Yaz gelince plajlarda sık sık
gördüğümüz "kendini kuma
gömme" manzaraları yıllar

geçse de değişmiyor. Eğer siz de
çeşitli nedenlerle kendinizi
kuma gömüyor ya da diğer

ismiyle kum banyosu
yapıyorsanız Uzm. Dr. A. Şahap
Demirboğan'a bir kulak verin

KEndInIzI KumA
gOmmEyIn!

TÜRKAN ERVAN

Güneş fobisi 
hasta ediyor

Eksikliği, önemli hastalıklara
neden olan D vitamininin bir kısmı
yiyeceklerden, yaklaşık yüzde 95

gibi önemli bir bölümü ise güneşten sağlanı-
yor.

Besinler ve güneş bir ekiptir

Ntv.com.tr'nin haberine göre, “Son yıllarda gi-
derek artan kanser vakalarının ardında yatan
önemli faktörlerden birinin de güneş fobisi ol-
duğunu gösteren araştırmalar var” diyen Fito-
terapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’a göre, “güneş
fobisi” insanları hasta ediyor: “Koruma fak-
törü 30, hatta 50 olan koruyucular olmadan
kumsala gidilmez oldu. Maalesef güneşe
karşı, sağlık için son derece vahim sonuçları
olan bir karalama kampanyası ile karşı karşı-
yayız. Söylenenin tam aksine, asıl güneş değil,
güneşsizlik insanı hasta eder! Senelerdir gü-
neşten uzak durmanın bedelini D vitamini ek-
sikliği ve beraberinde kapımızı çalan amansız
hastalıklarla ödüyoruz. D vitamini zengini gı-
dalar ile güneş ışınlarının bir ekip olarak bir-
likte çalışması gerekir. Yani ciğer, serbest gezen
tavuk yumurtası gibi zengin besin kaynakla-
rından D vitamini alacaksınız, sonra da gü-
neşlenerek bu vitamini aktive edeceksiniz.”

Cilt ve gıda ilişkisi

Cildi güneşe hassas kişiler için doğanın sun-
duğu doğal koruyucular olduğunu ve onlar-
dan faydalanmak gerektiğini söyleyen Aktaş,
“Cildi güneş hasarına karşı koruyan maddeler
içeren kırmızı üzüm, cildi güneşe daha daya-
nıklı kılmakla kalmayan, güneşin cilt hücrele-
rinde yarattığı hasarı da onaran soğan,
içeriğindeki likopen ile cildin güneş ışınlarına
karşı daha dirençli olmasını sağlayan doma-
tes tüketin” önerisinde bulunuyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Neler yapılmalı?
Günde 20-30 dakika güneş koruyucu
ürün kullanmadan güneşlenmenin, vü-
cudun D vitamini ihtiyacı açısından ge-
rekli olduğunu belirten Dr. Ümit
Aktaş’a göre, güneşin yararlı etkilerin-
den faydalanmak, zararlı etkilerinden
uzak durmak için yapılması gerekenler
ise şöyle:
- Sadece güneşlenmeniz yetmez, mut-
laka gıdalarla da D vitamini almalısınız.
- Kanser ve depresyon vakalarının artı-
şının bir sorumlusu da senelerdir gü-
neşten köşe bucak saklanmanızı
öğütleyen kimyasal tıptır.
- Günde sadece 20-30 dakika güneşle-
nin. Bu sürede güneşlenmek besinlerle
aldığınız D vitamininin sentezlenmesi
için yeterlidir.
- Hangi saatte güneşlendiğiniz önemli-
dir. DHA

Yaz mevsiminde çocukla-
rın en sevdiği aktivitelerin
başında gelen paten,

doğru kullanılmadığında kıkırdak
hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar,
ayak bileğini destekleyen, özellikle
ayağın içe dönmesini önleyen ve
kullanıcının ayak ölçüsüne uygun
paten kullanılması uyarısında bulu-
nuyor. Çocukları ve gençleri hare-
kete yönlendirecek her türlü
aktiviteyi önerdiklerini belirten Üs-
küdar Üniversitesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Defne Kaya,bunlardan bi-
rinin de yaz mevsiminin sembolleri
arasında bulunan paten olduğunu

söyledi. Ancak patenin yanlış kulla-
nılması durumunda özellikle ayak
kıkırdaklarında ciddi sorunlar geli-
şebileceğini vurgulayan Dr. Kaya,
paten kullanmanın, kalbin ve kasla-
rın çalışmasını sağlayan güzel bir
aktivite olduğunu ifade ederek
“Paten 30 dakikadan daha fazla
kullanıldığı zaman metabolizmayı
hızlandırır, kan basıncını düzenler,
reaksiyon zamanı ve dengeyi gelişti-
rir, hareket korkusunu azaltır ve ce-
sareti geliştirir. Bununla birlikte
bağışıklık sistemini geliştirir, güçlü
kemik ve kaslara sahip olmasını
sağlar, ayrıca eklem hareketini arttı-
rarak esnekliği geliştirir” dedi.

Ayak içe dönmemeli

Ntv.com.tr'nin haberine göre, paten
kullanımında ebeveynlerin dikkat
etmesi gereken konunun “patenin
ayağı nasıl kavradığı ve patenin
nasıl kullanıldığı” olduğunu kayde-
den Dr. Kaya, paten kullanımı hak-
kındaki uyarı ve önerilerini şöyle
aktardı: “Bir kişinin kullandığı gün-
lük ayakkabının da, sporcunun
spor ayakkabısında da ayak bileğini
nasıl kavradığı çok önemlidir. Eğer
ayağa arkadan baktığınızda ayak
içe doğru dönüyorsa bacak hatta
bel eklemleri için tehlike var demek-
tir ve dikkatli olmak gerekmektedir.
ZEYNEP VURAL

Pateni doğru kullanın!

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Sertab Erener
rüzgarı esti

Sertab erener, akustik-elektrik
performansıyla önceki akşam
bodrum antik tiyatro’da dinleyi-
cileriyle buluştu. erener, Kerki-
Solfej’in düzenlediği gecede
verdiği müzik ziyafetinin yanı
sıra, sahnedeki esprileri ve
paylaştığı anılarıyla kendisini
dinlemeye gelenlere unutulmaz
anlar yaşattı. Sertab erener’i din-
lemek için bodrum antik tiya-
tro’yu dolduran binlerce hayranı
gece boyunca her şarkıya eşlik
etti. Sahneye ‘tanrı Unutmuş Ol-
sada’ şarkısıyla çıkan sanatçıyı
bodrum konserinde annesi Yücel
erener’de yalnız bırakmadı. eski
anılarını anlatırken ‘annem
hatırlar bunları, kendisi de bu-
rada bu akşam bu arada. Canım
annem çok teşekkür ederim’ diy-
erek annesine sahneden sevgi-
lerini ileten erener’e seyircisi
alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3
saat sahnede kalan erener, ilk al-
bümlerinden günümüze en
sevilen şarkılarını seslendirdi. 



O lay Fatih, Nişanca Ma-
hallesinde akşam saat
18:30 sıralarında mey-

dana geldi. İddiaya göre Zeytin-
burnu'ndan gelen ve isimleri
öğrenilemeyen Afganistan uy-
ruklu 5 kişi, İsmail Sefa Sokak'ta
bulunan 5 katlı bir binanın en üst
katında oturan Afganistan uy-
ruklu 3 kişiden alacaklarını al-
maya geldi. İki grup arasında
yaşanan sözlü tartışma bıçaklı ve
sopalı kavgaya dönüştü. Bina
içerisinde başlayan kavga sokağa
taştı. Yaşanan kavga sonrası bi-
nada oturan afgan uyruklu
Zalma Yunus ve isimleri öğreni-
lemeyen 2 arkadaşı çeşitli yerle-
rinden bıçakla yaralandı.

Şüpheliler hızla olay yerinden
kaçarken, Zalma Yunus ve iki ar-
kadaşı kanlar içinde kaçan şüp-
helilerin peşinden koştu.

Kanlar içinde kaldı

Sokakta da bir süre ilerleyen
Yunus ve 2 arkadaşı kanlar
içinde yere yığıldı. Çevredeki va-
tandaşlar durumu hemen polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaralılara ilk müdahaleyi yaparak
çevre hastanelere kaldırdı. Has-
taneye kaldırılan Zalma Yunus
yapılan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybederken diğer
2 arkadaşının ise durumlarının
iyi olduğu öğrenildi. DHA

PAZARTESİ 22 TEMMUZ 2019

GÜNCEL

Gsm: 0533 211 48 61 
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Kadıköy'de sahte vale denetimi
kAdıköy Bağdat Cadde-
si'nde 'sahte' valelik yapan
kişilere ve otomobillerini

hatalı park eden kişilere yönelik dene-
tim yapıldı. Denetimler kapsamında
sahte valelik yapan kişiler hakkında
işlem başlatıldı. Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Şube
ekipleri Bağdat Caddesi'nde izinsiz
vale hizmeti veren kişilere yönelik ça-

lışma başlattı. Sivil Trafik ekipleri, dün
akşam caddede izinsiz olarak vale
hizmeti verdiği tespit edilen kişilere
yönelik denetim yaptı. 

25 sürücüye ceza kesildi

Denetimlerde 25 sürücüye 'Taşıt yolu
üzerinde duraklamanın yasaklandığı
yerlere park etmek' 9 sürücüye 'Yaya
yollarında, geçitlerde veya zorunlu

hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği teh-
likeye düşürecek davranışlarda bulun-
mak'tan, izinsiz valelik yapan 2 kişiye
ise 'Karayolu üzeri park yerindeki
araçlardan park yerine tespite yetkili
idarece veya bu idare tarafından iş-
letme izni verilmediği halde park üc-
reti almak veya almaya teşebbüs
etmek'ten toplam 3 bin 672 TL para
cezası kesildi. DHA

Çekmeköy ilçesi Nişantepe
mevkii, Şile istikametinde
saat 02.00 sıralarında mey-

dana gelen kazada Şile istikametinden
gelen 34 BD 1730 plakalı minibüs sü-
rücüsü direksiyon hakimiyetini kaybe-
derek karşı şerite geçerek içresinde
sekiz kişinin bulunduğu 34 FL 0813
plakalı minibüse arka taraftan hızlı bir
şekilde çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle
iki ayrı tarafa savrulan minibüslerin
içinden yola savrulan eşyalar kazanın
büyüklüğünü gözler önüne sererken
Şile istikametinde seyir halinde olan
aracın arkasında bulunan beş kişiden
Serhat Ak ve Sefa Üdül olay yerinde
yaşamını yitirirken diğer üç yaralı kaza
yerine gelen ambulanslarla Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim
ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Alınan bilgilere göre yaralılardan biri-
sinin durumu ciddiyetini korurken
diğer iki yaralı tedbir amacıyla hasta-
neye götürüldü. Şile istikametinden
yüksek süratla geldiği iddia edilen mi-
nibüs sürücüsü polis ekiplerince göz-
altına alındı, kazaya tanık olanla
sürücünün alkollü olduğunu iddia etti.

Alkollü olduğu iddia edildi

Çekmeköy ilçesi, Nişantepe mevkisi

Şile istikametinde meydana gelen
trafik kazasına tanık olanlardan bi-
risi kazayı şöyle anlattı, "Bu araç Şile
istikametinden geliyor, aşırı alkollü
kendisi. Olay yerine ilk gelenlerden
birisiyim ben. Yukarıda bulunan mi-
nibüse, arkasında da pikniğe Şile'ye
giden arkada üç kişi olan minibüse
ortadan giriyor. Girdikten sonra bu,
buraya geliyor. O da oraya gidiyor.
Oradan iki ölü, bir yaralı çıkartıldı.
Burada herhangi bir şey yoktu has-
taneye götürdüler." Kazaya neden
olduğu düşünülen 34 BD 1730 pla-
kalı minibüs sürücüsünün gözaltına
alındığı öğrenilirken kazada yaşa-

mını yitiren Ak ve Üdül'ün cansız
bedenleri ambulanslarla kaldırıldı. 

Araştırma başlatıldı

Şile istikametinde olup pazar gü-
nünü piknik yaparak değerlendire-
ceği düşünülen sekiz kişiyi taşıyan
minibüsün kaza sonrası geldiği hal
kazanın boyutunu gözler önüne se-
rerken parçalara ayrılan minibüsün
yanındaki top gözden kaçmadı. İt-
faiye ekipleri tazyikli suyla yolu te-
mizlerken trafik, polis kontrolünde
tek şeritten aktı. Olay yeri inceleme
ekipleri kazayı detaylı olarak 
araştırıyor. DHA
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Fatih'te akşam saatlerinde isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 5 kişi ile Afganistan uyruklu 3 kişi arasında
bıçaklı kavga yaşandı. Olayda yaralanan 3 Afgan uyrukludan birisi hayatını kaybederken diğer ikisi ise tedavi altına
alındı. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

ALAcAK vEREcEK 
mEsELEsI KANLI BITTI

Resmen magandalık!
İstAnbul'dA 'makas' atan ve ha-
talı sollama yapan iki otomobilin
kaza yaptığı anlar kameraya yan-

sıdı. Trafik magandaları kesilen cezalara rağ-
men terör estirmeye devam ediyor. Sosyal
medyada paylaşılan bir görüntüde D-100
üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarış-
tığı görülüyor. Araçların aralarından geçen
ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını
tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden
araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir
anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza
yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan ka-
mera tarafından saniye saniye kaydediliyor.

Solladığı araca çarptı

Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda
geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan gö-
rüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı
yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sı-
rada sürücünün direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği araç yanında bulunan otomobile
çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep te-
lefonu tarafından kaydediliyor.

Sokakta yürürken
telefonunu çaldılar

esenyurt'tA bir şüphelinin so-
kakta yürüyen kadının elinden cep
telefonunu alıp, kaçması güvenlik

kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay,
geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi,
2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki
U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip et-
meye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir
anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu
telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan ki-
şinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakala-
yamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan
güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ih-
barı üzerine sokakta bulunan güvenlik ka-
meralarını incelemeye alan polis ekipleri,
kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan ça-
lışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro
Amirliği'ne teslim edildi.

Kaptı ama kaçamadı
Şişli Maçka Parkı'nda 18 Temmuz
tarihinde bir kadına kapkaç yapan
zanlı polisin yaptığı çalışma so-

nucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkı-
şındaki merdivenlerde yürüyen genç bir
kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından
kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan
kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe isti-
kametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin
çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edi-
len Suriye Uyruklu Habip K. (23) ve ya-
nında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan
Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A.
(15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K.
tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer
iki kişi serbest bırakıldı.

Korkunç kaza:
2 ölü 5 yaralı
Çekmeköy ilçesi Nişantepe mevkisi Şile istikametinde meydana
gelen kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada beş kişi yaralandı

Polis çalışma
başlattı

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri
olayın meydana geldiği bina da ve so-
kakta olay yeri çalışması yaptı. Çev-
redeki iş yerlerine ait güvenlik
kamera görüntülerini de inceleyen
polis ekipleri kaçan şüphelileri yaka-

lamak için çevrede çalışma başlattı.
Bu sırada polis ekipleri şüpheli gör-
düğü 5 Afganistan uyruklu kişiyi sor-
gulamak üzere gözaltına aldı. Polis
ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü so-
ruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Polis 3 kişiyi bıçaklayarak kaçan Afgan 
uyruklu isimlerin peşine düştü. Zanlılar
her yerde emniyet ekiplerince aranıyor.

Şişede durduğu
gibi durmadı
Bağcılar’da alkollü olduğu iddia edilen
bir şahıs ile cadde ortasında önünü
kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine
tehditler savurarak kavga etti

AlınAn bilgiye göre, Bağcılar Merkez
Mahallesi Güngören Caddesi ile 674
Sokak kesişiminde meydana gelen

olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, seyir
halindeki otomobilin önünü kesti. Otomobildeki
genç sürücünün inmesinin ardından alkollü şahıs
ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa
sürede yerini arbedeye bıraktı. Şahısların birbir-
lerini iterek kavga etmelerinin ardından araya
vatandaşlar girdi.

Tehditler savurdu

Bunun üzerine sürücü aracına binerek
uzaklaşmak istedi ancak alkollü şahıs aracın
kaportasına defalarca yumruk atarak gitmesini en-
gelledi. Şahsın bu hareketi karşısında genç sürücü
ise, “Seni burada yaşatmam” diyerek şahsı tehdit
etti. Küfürler ve tehditler havada uçuştuğu kavga
sonrası genç sürücü, otomobiline binerek olay
yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşı cep
telefonu kamerasına yansıdı. DHA

Esrarengiz
yangın

Çekmeköy'de beş katlı bir
apartmanın ikinci katındaki dai-
rede henüz bilinmeyen bir neden-

den yangın çıktı. Olay saat 17.00
sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi
Mehmetçik Caddesi'nde bulunan beş katlı
apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre daireden birden alevler yük-
selmeye başladı. Yangın nedeniyle evde iki
çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark
eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki
çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanla-
rıyla evden çıkarak kurtuldu. 
DHA

BORÇ İÇİN
BİRBİRLERİNE

BIÇAK 
ÇEKTİLER



H erkesin yaptığı, yapacağı işle ilgili
yapmamaya dair bir bahanesi var. 

-Efendim kusura bakmayın ödeme 
yapamıyoruz.

Şu anda bütün faaliyetlerimizi 
durdurduk, hizmet veremiyoruz.

Malum durumdan dolayı, yatırım 
yapamıyoruz.

Yapmamız mümkün değil, inşallah 
daha sonra.

Ne olacak bizde bilmiyoruz
-Neden?
Allah aşkına söyleyin neden?
Neden kamunun hizmet çarkı durdu? 
Neden iktisadi hayat ve içtimai hayat 

bir bilinmezlik içine düştü?
-Senin haberin yok mu?
-Neden haberim yok mu?
-Dersaadet’de seçim var haberin yok

mu? 
-Dersaadet deki seçimle buranın ya da

bu işin ne alakası var Allah aşkına? 
Bu ödemeyi alamazsam ödemelerimi ya-

pamam. Ticari hayatım biter. Evime haciz
gelir. Bir daha kendimi toplayamam, bite-
rim. Yıllardır dostane yaşadığımız insanla-
rın yanında itibarsızlaşıyoruz. Borcu olan
ödeyemiyor, alacağı olan alamıyor. Halk
yol, su, elektrik,otobüs, iş güç diyor. Mille-
tin ağzının tadı bozuldu. Herkes mustarip
ve sıkıntı içinde. Ne ailede, ne toplumda

huzur var. Halkın yüzüne bakamıyoruz.
Şöyle huzur içinde bir gün yatamıyoruz.

-Ne yapalım kardeşim? Bekleyeceksin,
bak bizde bekliyoruz. Memleket bitti sen
kendi bireysel derdine düşmüşsün. Memle-
ket elden gidiyor haberin var mı?

-Memleket nereye gidiyor bilmem, 
bunu memleketi yönetenlere sorun.  

Ama ben bitiyorum, bunu çok iyi 
biliyorum. Bari şu işimizi yapsaydınız. 

Allah için tıkandık. Bu işe başlamamız
lazım. 

Ödeme yapamıyoruz, en azından piya-
sada var olduğumuz ve faaliyette olduğu-
muz görülsün. Maazallah bu işe
başlayamazsak hakkımızda çıkacak 
dedikodu bizi yok eder. 

Lütfen, rica ediyorum…
Şehir içi yollarımız; cadde ve sokakları-

mız inanın nadasa bırakılmış tarladan
beter. 

Dere tepe, bozuk asfalt, her yer çukur. 
Sokaktan geçemez, konu komşu yüzüne

bakamaz olduk. 
Hiç olmazsa cadde asfaltlansa, çukurlar

kapatılsa…
Mahalleye ulaşım sorunu yaşıyoruz.

Şehrin merkezinde bu olacak iş mi? 
Özel aracı olmayan, kamunun toplu ta-

şıma aracı çalışmadığı için zor durumda. 
Sabahları işine giden insanlar, belediye

otobüsünün saati tutturamadığı için arada

bir geçtiği otobüs durağında
otostop yapıyor.

Bütün bunlar ilk çeyreğinde yaşadığımız
yirmi birinci yüzyılda olacak iş mi?

-Anlatamıyoruz sanırım. Dersaadet te
seçim var seçim. 

Anlasana be adam. Sana Dersaadet te
seçim diyoruz, memleket diyoruz… 

Sen tutturmuşsun geçim.
Ne laf anlamaz adamsın. 
Seçim, seçim… 
Vatan, millet, devlet,…. 
Vatan elden gidiyor senin haberin var

mı? 
Alooo kime diyoruz?
-İyi de be kardeşim, Devleti ben 

yönetemiyorum, burası da Dersaadet değil. 
Burası halkın çilehane-i uzleti. Burada

geçim var geçim.
Siz seçim de seçim derken, geçim sorunu

halkı helak ediyor haberiniz var mı?
Eee.. şimdi dersaadet te seçim bitti.

Hatta seçimin üzerinden yaklaşık bir ay da
geçti. Yani su kesildi değirmen durdu. Hala
bir hareket olmadığı gibi, sanırım yeni ba-
haneler arama gayreti başladı. Halka 
hizmet etmek yerine, çalışmak, hizmette
yarışmak yerine bahanede ne oluyor ki?

Bizim içine doğduğumuz kültür bahane

değil gayret kültürü. Hakaret değil, suç-
lama değil, yanlışın neresinden dönersen
kar kültürü. Yanlışlar, yanlış yapanlar ya da
yanlış içinde olanlar muhakkak ki olacak.
Çünkü bizler insanız, insan. İnsan olmamız
münasebetiyle yanlışlar yapabilecek, gü-
nahlar işleyebilecek, güzel şeyler yapabile-
cek, şu üzerinde yaşadığımız vatan
coğrafyasını cennet yapabilecek potansi-
yelde yaratıldık. Yanlışa, yanlış yapılana 
takılıp kalmak lazım gelir. Unutulmamalı
ki kötü örnek örnek teşkil etmez. 

Sonra yanlış yapanlar ya da yanlışı
doğru diye satanlar oldu ise hepsi geçti
gitti, geçmişte kaldı. Şimdi yeni şeyler
söylemenin ve yapmanın vakti. Eskiye, geç-
mişe takılıp kalmanın kime ne faydası var? 

Bizim baktığımız zaviyeden faydası ol-
madığı gibi boşuna zaman kaybı. Enerjimi-
zin üretime ve hizmete sarf olmasını
engelleyen dedikodu yoluyla heba olmasına
neden olan bir zararlı. 

Zararlı olan bir faaliyette bulunmak
kime fayda? 

Art niyetlilere, yanlış işleyen çarktan
beslenenlere yada çarkın yanlış çalışmasını
temin ederek kendi rant çarkını kurmak is-
teyenlere fayda değil mi? Söyleyin Allah aş-
kına bunun başka bir izahı var mı?

Cennet vatanımız, aziz milletimiz, maz-
lum halkımız kavgadan, faydasız zıtlaşma-
lardan, anlamsız çekişmelerden yoruldu.
Barışa, hoşgörüye, tevazua susadı. Daha da
ötesi hizmete, hizmet edene susadı. Maz-
lumdur, edeplidir, yüce gönüllüdür ama asla

korkak, ürkek değildir bizim milletimiz. Aç
yatar ama bey gibi salınır. Çorba içer ama
et yemiş gibi kürdan kullanır. Karın gurul-
tusunu hal bilmez duymasın diye köşe
bucak kaçar, uzak durur toplumdan. Sahip
olduğu asalet, 1790 ların Fransa’sında
“Acız,…”  diye bağırıp sokaklara dökülen
Fransız halkı davranışına mani olur.
“Yemek” diyene “tokum, teşekkür ederim”
der. Ölür ama acım demez, diyemez. Yöne-
ticilerini baş tacı eder, onlara saygıda kusur
etmez. Bir kamu kuruluşuna gitse, ceketi-
nin önünü ilikler, şapkasını çıkartır. İste-
mez, isteyemez. İstemeyi zül sayar. Hal
dilinden kendini idare edenlerin anlamasını
bekler. Bu davranışın dışında bir söylemle
karşılaşmış olsa, “Büyüklerimiz daha iyi
bilir. Ben görüyorum, biliyorum da onlar
bilmiyorlar mı, görmüyorlar mı? Demek ki
bir bildikleri var.”  derde asla suçlamaz. 

Şimdi deyin bana, bu asalet sahibi halk
hizmeti haketmiyor mu?

Seçimler, demokrasilerin temel taşı,
zaman zaman olacaktır. 

Lakin seçim bahanesiyle halkın geril-
mesi, kamu hizmetinin durması, insanların
mağdur edilmesi doğru olabilir mi?

Şimdi seçim yok, bitti seçim. 
Şimdi neyi bekliyoruz? 
Bahaneniz nedir? 
Neyi beklemektesiniz?
Halk sükûtu hayale uğramış vaziyette

bekliyor bilesiniz.
Unutmayın ki, halka hizmet Hak’ka

hizmettir.
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Eee ne olacak şimdi?

S ağlık Bakanlığı bugün yaptığı
açıklamasında, İstanbul Avcılar'da
4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit

edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüp-
heli numunenin daha laboratuvarlara
gönderildiği belirtilen açıklamada, has-
talığın kontrolüne yönelik olarak İstan-
bul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel
yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği
içerisinde olarak koruma tedbirlerinin
alındığı ifade edildi.

Sivrisinek sokması ile bulaşıyor

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması
ile bulaşan, insanlarda nörolojik hasta-
lıklara neden olabilen ve nadiren ölüme
yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Batı
Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek
sokması ile bulaşan, insanlarda nörolo-
jik hastalıklara neden olabilen ve nadi-
ren ölüme yol açabilen bir hastalıktır.
Hastalık genelde mevsimseldir, yaz bo-
yunca ve sonbaharın erken dönemle-
rinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca
kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır.
Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisi-
nekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, vi-
rüsü alarak insanlara
bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka
süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı ki-
şilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti
görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde
20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, hal-

sizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik,
bulantı-kusma, ciltte döküntü görüle-
bilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme
beklenir. Hastalığın özel bir teda-
visi yoktur, destek tedavisi esas-
tır. Çoğunlukla Afrika,
Avrupa, Orta Doğu, Kuzey
Amerika ve Batı Asya'da gö-
rülen BNV, ülkemizde ilk
olarak 2010 yılında tespit
edilmiştir. 2018'de başta
İtalya ve Yunanistan olmak
üzere Avrupa ülkelerinde
vaka sayıları artmış, aynı yıl
Türkiye'de de 26 vaka gö-
rülmüştür. Bu yıl ülkemizde,
tamamı İstanbul Avcılar'da ve
Temmuz ayında olmak üzere 4
vaka tespit edilmiştir.”

Bölge koruma altına alındı

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifa-
delere yer verildi; “Aynı bölgeden 3 şüpheli
numunenin daha referans laboratuvarı-
mıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede
hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstan-
bul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından
yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği
içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır.
Tespit edilen hastalara ve yakınlarına ge-
rekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka
olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan
korunmada temel yaklaşım sivrisinek
üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek

sok-
malarından

korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisi-
nek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirile-
rek larvasit uygulamaları yapılması isten-
miştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme
alanı olabilecek durgun suların ıslahı için
İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuo-
yuna saygıyla duyurulur.”

Sineklerden cam açamıyoruz

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan

Yeşilkent Deresi'nde sineklerden rahatsız
olduklarını DHA mikrofonuna anlatan

vatandaşlar, sineklerden dolayı cam-
ları açamadıklarını ve rahatsız ol-

duklarını kaydetti. Yeşilkent
Deresi'ne 500 metre uzaklıkta
bulunan bir özel sağlık kurulu-
şuna gelen bir hasta için Batı
Nil Virüsü testi istenileceği
öğrenildi. Hüseyin Kul, "Si-
nekler akşamları çocukları
çok rahatsız ediyor. Evde
oturulmuyor, balkonlarda ço-
cukları ısırıyor. Sinekler yaz

gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz
gelince yağmur yağıncaya kadar

devam ediyor. Derenin kapanma-
sını istiyoruz. Çocuklarımızın, bü-

yüklerimizin hastalıktan kurtulması,
virüs kapmaması için kapanmasını isti-
yoruz" dedi. Kamere Aras da, "Sivrisinek
var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler
var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giri-
yorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyo-
ruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir
çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar
daha iyi olur. Özellikle fareler, gece be-
şinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok.
İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi
hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hasta-
nelik oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ayşe
Yanıkyer ise, "Sineklerden camı açamı-
yoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geli-
yor" dedi. DHA

Türkiye'de uzun aradan sonra ilk kez
İstanbul Avcılar’da görülen Batı Nil Virü-
sü’nün salgın haline gelmemesi ve görülen
4 vakanın artmaması amacıyla çalışmalara
ağırlık verilirken, Avcılar Kaymakamı Ömer
Lütfü Yaran, “Ortada çok ciddi bir durum yok.

Hastalığı yayan sivri sinek ile ilgili mücadele konu-
sunda yerel yönetimlere gerekli bilgilendirmeler

yapıldı” dedi. Yaran, Sağlık Bakanlığı’nın da açıkla-
dığı gibi sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslen-
mesi halinde virüsü alarak ısırdıkları insanlara

bulaştırabildiğini kaydederek, DHA muhabirine “Şu
anda hasta olarak yatan kimse yok. Ortada çok

ciddi bir salgından da söz edilemez. Gerekli ön-
lemler alınıyor. Uzmanlar da, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş,

baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik,
bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebildiğini, bir haftada iyi-

leşme görüldüğünü açıklıyor. Yine de virüsün sivrisi-
neklerle bulaşmasının önüne geçilebilmesi

amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürü-
lüyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Bölgede hastalığın kontro-
lüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır” denildi.

Eyüpsultan yol
haritasını çizdi

stratejiGeliştirme Müdürlüğü tarafın-
dan organize edilen çalıştay, Eyüpsultan
Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

2020-2024 hedeflerine yönelik çalışmaların masaya
yatırıldığı çalıştaya Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken başkanlık etti. İki gün boyunca sürecek
toplantılarda 27 müdürlük, 5 yıllık hedeflerini ve
Eyüpsultan için yapılacak hizmetleri aktaracak.

Sürdürülebilir şehir vurgusu

Geçmişten günümüze
ulaşan süreçte şehircilik
algısının nasıl geliştiğini
ifade eden Başkan Deniz
Köken, “Sürdürülebilir
şehirler ve ulaşılabilir hiz-
metler” kavramının öne-
mine dikkat çekti. Başkan
Köken konuşmasında
şunları söyledi: “Yaptığı-
mız iş sürdürülebilir mi,
biz ulaşabilir miyiz bun-
ları doğru tanımladığı-
mızda şehircilik anlayışını
ortaya koymuş oluyoruz.
Yaptığınız işlerden mutlu
olacaksınız ki vatandaşı
da mutlu edebilelim. Şe-
hircilik bir bilimdir. Bunları sanat yapısı gibi yan yana
dizmek de sanattır. Bilim ve sanattır şehircilik. Mede-
niyetin doğduğu yerlerdir şehirler. Tarihi eserleri koru-
maya çalışırken geçmiş medeniyetler ne yapmışlar, ne
düşünmüşler bunu anlamaya çalışıyoruz. Biz bunun
üstüne ne koyabiliriz? Şehirleri evimiz gibi kullanma
meselesini bir bilim dalı haline getirmezsek kendimiz
de o şehirlerde yok olup gideceğiz. O yüzden hiçbir
şeyin eskisi gibi olmamasını biz bundan sonraki dö-
nemlerde kendimize şiar edinmemiz lazım” dedi.

Liyakata önem vereceğiz

Kurumda çalışan herkesin gönlüne ve aklına ihtiyaç
olduğunu söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bu iki gün
Eyüpsultan'ı İstanbul'un bir parçası nasıl yapacağız
bunu değerlendirmemiz lazım. Burada alacağımız ka-
rarlar bundan sonra uygulamaya geçecektir” diyerek
şöyle devam etti: “Bu ülkenin üretmeye ihtiyacı var.
Şehirlerin ana sorunu ‘önce şehirleri katlediyoruz
sonra bu şehirleri nasıl kurtarabiliriz diye çalışma ya-
pıyoruz.' Biz bununla uğraşmayalım önce hastalığı
icat edip sonra tedaviyle uğraşacağımıza hastalığı hiç
olmayacak şekilde nasıl yapabilirize bakmamız lazım.
Mutsuz insanlar zümresinden mutlu insanlar zümre-
sine geçmemiz gerekiyor. O da önce personel mutlu
olmalı ki vatandaş mutlu olsun. Yapılacak bu çalış-
malarla daha farklı bir Eyüpsultan inşa ederiz diye
düşünüyorum. Liyakat sistemine ehemmiyet verece-
ğiz. Verimliliği en üst seviyede kullanmak için elimiz-
den geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemi yeni
şeyler söyleyerek geçirmemiz lazım." BARIŞ KIŞ

İlyas KARABIYIK
HALKIN SESİ
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İlçede yaşayan vatan-
daşlar ise sivrisinek-
lerden rahatsız
olduklarını belirtti. 
Şikayetlere konu olan
Yeşilkent Deresi ha-
vadan görüntülendi.

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

KaymaKam: Ciddi 
bir durum yoK

Eyüpsultan Belediyesinin önümüzdeki 5
yıllık süreçte gerçekleştireceği hizmetlerin
yol haritasını belirlemek ve yapılacak 
çalışmaları, projeleri değerlendirmek üzere
“Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlendi

Hayvan
dostu

Bağcılar

Sıcak havalarda zorluk yaşayan
sokak hayvanlarının yardımına

Bağcılar Belediyesi ekipleri
yetişti. Dışarıda yaşayan

hayvanların bunaltıcı yaz gün-
lerinde su ve yiyecek ihtiyacını

karşılamak için parklara suluk ve
mama kapları yerleştirildi

Hava sıcaklıklarının art-
masıyla sokakta yaşayan
canlılar su bulmakta zorla-

nıyor. Bağcılar Belediyesi de sokak
hayvanlarını bu olumsuz şartlardan
kurtarmak için harekete geçti. Bu
amaçla ilçe genelindeki park ve bah-
çelere hayvanların su ve yiyecek ihti-
yacını karşılamaya yönelik suluk ve
mama kabı yerleştirildi. Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü görevlileri tarafın-
dan kapları her gün birkaç defa

doldurarak, sokak hayvanlarının aç
ve susuz kalmalarını engelliyor. İhti-
yaç görülen bazı noktalara ise yavru
kedilerin korunması amacıyla her
türlü hava şartına dayanıklı kedi ev-
leri kuruldu. 

Haklarını korumak görevimiz

Sokak hayvanlarının rahat bir yaşam
sürmesi için projeler ürettiklerini söy-
leyen Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, "Sokak hayvanları

bizim can dostlarımız. Her canlı gibi
onların da bizim gibi yaşam hakkı var.
Onların hakkını korumak bizim baş-
lıca görevlerimiz arasında. Dünya
üzerinde hayatı paylaştığımız can
dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayı-
şıyla koruyup kollamaya devam edi-
yoruz. Sıcaklardan etkilenmeden
rahat bir yaşam sürmesi için çalışma-
lar yapıyoruz. Onların yaşadığı yerlere
su ve mama koyarak ihtiyaçlarını
karşılıyoruz" dedi. YaKUP TEZCaN

Deniz
Köken
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KELAMDAN KALEME

R ahmetli hocam hep derdi; evladım o koltuk
başka koltuk?Ağırlığı , duruşu ve cazibesi
seni aldatmasın çünkü...

O koltuk sihirli koltuk!
O koltuk göründüğü gibi fakat oturduğunda bam-

başka dünyalara kapılar açılır.
Rengârenk çiçekler...
Binbir nimetler...
Çeşit çeşit insanlar...
Bitmeyen dilekler, istekler...

Hatta ve hatta

Bu sihirli koltuğu yakanlar bile çıktı!
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Elbistan

Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürbüz, Kahraman-
maraş'ın Elbistan ilçesinde İbrahim Karaoğlan Mey-
danı'nda vatandaşlarla birlikte yerleri süpürdü ve
temsili makam koltuğunu yaktı.

İdareci ve yöneticilere bir hatırlatma

Bundan sonra öfke bize; uysallık sana…
Güceniklik bize; gönül almak sana...
Suçlamak bize; katlanmak sana...
Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana...
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, 
anlaşmazlıklar bize; adalet sana..
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama

sana…
Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana...
Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, 
şekillendirmek sana..
( Şeyh Edebali, 13. yüzyıl, Söğüt-Bilecik)

Eğitim mi? Öğütüm mü?

15 BİN ÖĞRENCİ SIFIR ÇEKTİ
Üniversite sınavında 15 bin aday 1 soru bile çözemedi!
- Türkçe 40 soruda 15 doğru
- Fen 20 soruda 3 doğru
- Fizik (14 Soru) ve Kimyada (13 Soru) 1 Net
- Matematik 40 soruda 14 doğru
“Aslında herkes dahidir. Ancak bir balığı ağaca tır-

manma becerisine göre değerlendirirsen, balık ömür
boyu aptal olduğuna inanacaktır…”

Albert Einstein’nin bu sözü herşeyi kısa ve öz ola-
rak açıklıyor.Asıl sorun iyi bir üniversite okumak, üni-
versite mezunu olmak ve gençlerin iş bulamaması
değil, idealist bir neslin olmamasıdır.

Hayalleri ve hedeflerini belirlemeyen gençlerimiz,
sınav sonucuna göre hayatını çiziyor. Böylece hem
okuduğu bölümde hemde çalıştığı işinde 

mutlu olamıyor…
Mutlu olmayınca, başarı da uzaklarda kalıyor!
Okumak için okumalıyız!
Okuduğumuz alanda en iyisi olmak için okumalıyız!
Okuduğumuz alana yön verecek çalışmalar yapmak

için okumalıyız!
‘’Sınav sonucuma göre okurum bir şeyler’’ düşün-

cesi bu ülkenin önündeki en büyük sorunlardan ve en-
gellerden birisidir.

Öğretmenler ve aileler öncelikle gençlerin hedefle-
rini belirleyerek yola çıkmalıdır. Hedefi olan gencin 
çalışması da başarısı da daha kolay olacaktır.

2 Tavsiye

Eğitimciler başta olmak üzere anne babalara tav-
siye ediyorum hatta kesinlikle izlenmesi gereken filim-
ler ( bu filmleri aile olarak birlikte izlemenizde çok
faydası olacaktır.)

1- 3 Idiots (üç aptallar)
2- Gökyüzü kadar kırmızı(Her çocuk özeldir)

2 Öneri

1- Fırsat buldukça seyehat edin (önce güzel ülke-
mizden başlayın daha sonra yurtdışına gidin.)

2- Her gün kitap okuyun ( üç, beş sayfa olsa dahi)

2 Nasihat

1- Özgüveninizi kaybetmeyin (başarı inanmaktır.)
2 - Hayal kurun (Herşey bir hayalle başlar)

2 insan türünden uzak durun

1- Kendi ile barışamadığı için çevresi ile de barışa-
mayan; kompleksliler.( Kendileri ile sürekli kavga ha-
linde olan bu insanlar içlerindeki huzursuzlukları
etrafa da yayarak canımızdan bezdirirler.)

2- Başkalarında daima kıskanacak bir şeyler bulup
hayatı kendilerine zindan edenler.(Özellikle kendile-
rinde, beğenmedikleri insanlara karşı bitip tükenmez
hastalıklı bir yaklaşımları vardır. Çaktırmadan sinsi
sinsi sürekli sizinle bir yarış halindedir. Bir de bunu en
yakın arkadaşlarına bile yapanlar vardır ki öyle 
insanlardan kaçın.)

Sihirli koltuk

cumhurBAşkAnı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye
İttifakı’ başlığı altında CHP

ve İYİ Parti’ye bakanlık teklif ettiği ve ilk
görüşmenin Akşener ile Arınç’ın ara-
sında gerçekleştiği iddia edilirken İYİ
Partiden konu hakkında açıklama geldi.
PİAR Araştırma Şirketi Başkanı Kadir
Atalay Twitter hesabından yaptığı açık-
lamada, "Yıllardır muhalefet partilerine
ve seçmenlerine hakarete varan söylem-
lerde bulunan iktidar ile ortaklık, ta-
banda aşırı güven sorunu ortaya çıkarır.
Yani bu ittifak pek de mümkün değil.
İktidar açısından bakılınca da ‘denize
düşen yılana sarılır’ mottosu ile yapılan
bir hamle" ifadelerini kullandı.

Gizli kapaklı bir konu değil

Arınç ile Akşener’in görüşme gerçekleş-
tirdiği iddialarıyla ilgili İYİ Parti Grup
Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Yavuz Ağıralioğlu da "Gizli kapaklı gö-
rüşülecek bir konu değil. AK Parti’nin

konu hakkında iradesi varsa, gelirler
böyle bir şey düşünüyoruz, biz de ona
göre cümle kurarız. Genel Başkanımız
da açıklama yapar, istişare ederiz.

Memleket gizli kapaklı yönetilmiyor,
açık yönetiliyor. Dün Genel Başkanımız
ile birlikteydik, böyle bir şey söz konusu
değil" açıklamasını yaptı. 

Ö zellikle 31 Mart yerel seçimle-
rinin ardından yağtığı açıkla-
malarla dikkatleri üzerine

çeken AK Parti İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu, yine partisini eleş-
tiren açıklamalarda bulundu. Yurt dı-
şında yaşayan Türk vatandaşlarını
ilgilendiren düzenlemeler konusunda
hükümeti eleştiren Yeneroğlu, yurt dı-
şından emeklilik konusunda görüşü-
nün alınmadığını, 2 yıldır ısrarla bilgi
istemesine rağmen bakanlıktan bilgi
verilmediğini belirtti. Yeneroğlu, "Bu
sebeple kanuna destek vermedim. Sü-
recin yönetilmesi ve karar alınma biçi-
minin, yasama organı üyesi ve yurt
dışındaki vatandaşlarımızın meselele-
rini çalışan birisi olarak şahsım nez-
dinde, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımıza yönelik her şeyden
önce usulen saygısızlık olarak kabul et-
tiğimi de ilgililer bilmekteler" dedi.

Kanuna destek vermedim

AK Partili Yeneroğlu, kendisine yönel-
tilen 3 konuyla ilgili sosyal medya he-
sabı üzerinden açıklama yaptı ve
hükümetin yaptığı bazı düzenlemeleri
eleştirdi. ‘Yurt dışı vatandaşlarımızla

ilgili zaruri açıklama' başlığını kulla-
nan Yeneroğlu, "Son günlerde başta
dövizle askerlik bedelinin artırılması,
yurt dışından emeklilikle ilgili düzen-
leme ve yurt dışından getirilen telefon-
lar için maktu ücreti konusunda
vatandaşlarımızın haklı soruları ve
tepkileriyle karşı karşıyayım. Yurt dı-
şından emeklilikle ilgili düzenleme ko-
nusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en
az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan
talep etmeme rağmen ne bilgilendiril-
dim ne kanun teklifi benimle istişare
edildi ne de görüşüm alındı. Bu se-
beple kanuna destek vermedim" ifade-
lerini kullandı. 

Vatandaşlıktan çıkacaklar

"Yurt dışından getirilen telefonlar için
maktu ücret konusu, Resmî Gazetede
okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhur-
başkanımızın takdirleridir" diyen Yene-
roğlu, "Sürece herhangi bir şekilde
dahil edilseydim, elbette görüşümü bil-
dirirdim. Dövizle askerlik konusunda,
kendi çıkarttığımız kanunun tersine
çevrilmesini doğru bulmadım ve gö-
rüşlerimi de her platformda dile getir-
dim. Maalesef netice alamadım.

Endişem o ki, yükseltilen bu meblağ
karşısında doğuştan ilgili ülkenin va-
tandaşlığını zaten almış olan yurt
dışındaki gençlerimizin yoğun olarak
vatandaşlıktan çıkacaklarıdır. Oysa
2016'da 1000 Avro olarak belirlediği-
miz düzenlemede hem vatandaşlıktan
çıkışları ciddi manada azaltmış, hem
de gelirleri öncekine nazaran ciddi ma-
nada artırmıştık. Umarım yeni düzen-
leme ile tersi olmaz"
açıklamasında 
bulundu. 

Bu ittifak asla
mümkün değil

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde yurt dışında yaşayan
vatandaşları ilgilendiren 3 düzenleme konusunda sert çıkış yaptı. Düzenlemeye 2 yıl
boyunca direndiğini açıklayan Yeneroğlu, “Kanuna destek vermedim. Yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımıza her şeyden önce usulen saygısızlık yapılmıştır" dedi

VATANDASA BUYUK
SAYGISIZLIK YAPILDI

savaş gemisi
Karadeniz'den

ayrıldı

NATO 

NATO savaş gemisi 19 gün sonra 
Karadeniz'den ayrıldı. İstanbul
Boğazından geçip Marmara 
Denizi'ne açılan gemiye sahil
güvenlik botları eşlik etti

nATO'yA bağlı Kanada Donan-
ması'nın savaş gemisi FFH 333
borda numaralı HMCS To-

ronto adlı Halifax sınıfı firkateyn geçtiği-
miz günlerde İstanbul Boğazı'ndan
geçerek Karadeniz'e girmişti. Savaş ge-
misi Karadeniz'de 'Sea Breeze 2019 ' adlı
deniz tatbikatına katıldı. Firkateyn 19 gün
sonra bugün saat 15:00 sıralarında İstan-
bul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye 2 sahil
güvenlik botu da eşlik etti.

Askerler Boğaz'ı seyretti

Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Baltalimanı
sahil açıklarına ulaştı. Geminin güverte-
sinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi.
Bazı askerlerin kıyının fotoğrafını çeker-
ken, bazı askerlerde Boğaz ile birlikte
kendi fotoğraflarını çektirdi. Yaklaşık 1
buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan
gemi Marmara Denizi'ne açıldı.DHA

Baba ve kızının
cenazeleri alındı

Beylikdüzü'nde boşanma 
aşamasındaki eşi tarafından 

öldürülen Özlem Ergül ve Babası
Adıgüzel Altun'un cenazeleri
 Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beylikdüzü'nde bo-
şanma aşamasında ol-
duğu eşi Özlem Ergül'ü

ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u
öldüren Ali Ekber Ergül ardından
intihar etmişti. Cenazeler otopsi
işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na
getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki
incelemelerin arından yakınlarına
teslim edilen Özlem Ergül ve Adı-
güzel Altun'un cenazeleri yarın
Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde
toprağa verilecek.

Hepimizin üzüntüsü sonsuz
Adıgüzel Altun'un yakını olan
İlhan Özçelik "Malesef çok hazin
bir olayın sonunda kaybettik. He-
pimizin üzüntüsü sonsuz. Elden
bir şey gelmiyor. Ailesine sabırlar
diliyorum. Ölenlere rahmet diliyo-
rum. Beklemediğimiz bir olay, şok
içerisindeyiz ne yapacağımızı bile-
miyoruz. Büyük bir ihtimalle

bugün Çanakkale Kepez'e götüre-
ceğiz. Yarın da nasip olursa, top-
rağa verip görevimizi yapacağız.
Çok üzgünüz, söylenecek bir şey

yok" dedi. Öte yandan Ali Ekber
Ergül'ün cenazesinin ise Sivas'ta
toprağa verileceği öğrenildi.
DHA

Hayatını
kaybeden
Altun’un yakını
olan Özçelik,
“Hepimizin
üzüntüsü cidden
sonsuz” dedi.

Yerli ‘Yazbee’
kullanıma hazır

Türk girişimci ve mühendislerin geliş-
tirdiği yerli sosyal medya platformu
'Yazbee' kullanıma hazır hale geldi. 500

kişiyi istihdam edebilme potansiyeli taşıdıklarını
ve global bir marka olma amacıyla yola çıktıkla-
rını belirten uygulamanın kurucu başkanı Arif
Ünver, gelecek yıl 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı
hedeflediklerini söyledi. Uygulama marketlerden
indirilebilen Yazbee'nin yüzde 100 yerli yazılım
olduğunu belirten Ünver, “Popüler sosyal medya
kullanıcılarının sayılarına baktığımız zaman Tür-
kiye hepsinde ilk 10'da yer alıyor” dedi. DHA

Yurt dışından getirilen
telefonlar için uygulanan
vergilerin artırılmasını
eleştiren Yeneroğlu,
“Ortada çok açık bir
haksızlık yapıldığını
görüyoruz” diye konuştu.

Meral
Akşener



G ezi olaylarının çıkış sebebi olan yeşil
alanı koruma mücadelesinin çeşitli
alanlarda devam ettiği ülkemin en

büyük metropolünden, en küçük şehrine
kadar baktığımızda bu mücadelenin de çok
gerçekçi olmadığı çıkar ve menfaatlerin
yanı sıra şehir planından bi haber yöneticile-
rinin bir anlık kararlarına kurban edildiğini
görmekteyiz.

Çünkü Başkan Erdoğan'ın 'Hep dik gittik,
bulutları bulan gök delenler ile İstanbul'u
betonlaştırdık. Bundan bizim de suçumuz
var' diyerek Fetocularla kurulan işbirliğinde
ettiği gibi bu kez İstanbul'a yönelik yaptığı
özürün ardından yatay yapılaşmaya ve 'Mil-
let Bahçeleri' adını taşıyan yeşil alanlara
imkan vereceklerini belirtirken bir haber de
Atatürk'ün adını taşıyan İstanbul'un eski ha-
valanın bulunduğu Bakırköy'den alıyoruz.

Yani Atattürk'ün adını taşıyan eski hava-
lanın yerinin ne olacağının merakla beklen-

diği bir sırada İstanbul Bakırköy de 32 bin
metrekarelik askeri alan imara açıldı.

Ve Ardahanlı hemşehrim Dr. Bülent Keri-
moğlu'nun 2 dönemdir Belediye Başkanlığı
yaptığı İstanbul Bakırköy de 32 bin metre-
karelik askeri alan imara açan da Başkan
Erdoğan'ın yönetiminde bulunan adının
önüne çevreyi öne alan ama hep şehirciliği
öne çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır..

Ardahanlı Bakırköy Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu plana itiraz edeceklerini
belirterek, “Tüm yasal haklarımızı kullana-
cağız. Burası yeşil kalmalı” dedi. Keri-
moğlu ana planlara itiraz ettiklerini ve
itirazlarının reddedilmesi üzerine dava aç-
tıklarını söyledi. Kerimoğlu dava sürecinin
devam ettiğine dikkat çekerek “Buradaki
askeri lojmanlar yıkıldıktan sonra arazi TO-
Kİ’ye devredildi. Buranın yeşil alan olarak
kalması gerekiyor. Ama bakanlık burada
yapılaşmayı artıran planlar yaptı. Biz ka-

rarlıyız. Bu plana da itiraz
edeceğiz ve gerekirse dava açacağız. Yapı-
lan doğru değil” dese de buna engel olacak-
ların başında gelenin bu alandan birinci
sorumlu olan kendisi gibi CHP'li olan ve AK
Parti döneminde çevreye zarar veriyorlar
diye kızılca kıyamet koparan CHP'lilerin
kendileridir.

Ama gelin görün ki bu hiçte ele değil..
Çünkü aynı anlayış yani CHP'li hemşeh-

rim Kerimoğlu'nun partilisi olan CHP'li Ar-
dahan Belediye Başkanının da ve onu
ortaya taşıyan partisi ile İl Başkanında Baş-
kan Erdoğan gibi söylediklerini hayata ge-
çirmekte bir hayli zorlandıkları gibi
dediklerinin tam tersini yapmayı daha kolay
ve daha rantçı görmekteler..

Bunun en son örneği 31 Mart seçimleri
öncesi ormancı AK Partili Belediye Başka-

nının kestiği iki ağaç için Ardahan Milli
Egemenlik Parkında eylem 'Ağaçları kesme-
yin, yeşil alanları betonlaştırmayın' diyerek
oturma eylemi yapan CHP Ardahan İl baş-
kanın, 31 Mart sonrası partilisi Ardahan
Belediye Başkanının aynı parkta betonla
hemde şehrin ortasına tuvalet yaptırdığını
görmezden, duymazdan gelmesi oldu.

Adı Milli, bağımsızlığı, Egemenlik yani
halkın olan parkının önce adını değiştir-
meye kalkan sonrasında alanını betolaştır-
maya kalkan AK Partili Belediyenin
bozduğu alanı iki çimle, bir ağaçla yeşillen-
direceğine ortasına, hemde şehrin en görü-
nen, mitinglerin yapıldığı, ptt'sinin
bulunduğu, kentin simgesi olan tarihi rus bi-
nasının karşısında, Ardahan'ın egemenlik
mücadelesinde emeği olan isimleri yani
İnönü ve Kongre adını taşıyan caddelerin
birleştiği yerde betondan tuvalet yapması
gibi İstanbul başta olmak üzere ülkenin
diğer kentlerinde ki şehir imara bakışta an-
layışın parti adı değişik olsa da hep aynı ol-
duğunu görmekteyiz.

Yani kısacası; Bu gidişle başta İstan-
bul'un olmak üzere bir kaç ağaç diktiğimizle

övündüğümüz ama yapılaşmaya gelişi güzel
izin verdiğimiz, derelerini HES'le keleplçe-
lediğimiz ülkemin Milli Egemenlik adını ta-
şıyan parkın da içine edeceğiz gibi..

Ha unutmadan İstanbul'un geneli gibi Ar-
dahan'ın da çevreci halık nerede diye merak
ederken diğer iki haber daha alıyoruz;

Önce başta havuz medyası olmak üzere
yapılan haberler arıdnan 'teröristler yaktı'
denilen Dalaman ve Datça'da ki orman yan-
gınları ile ilgili Muğla Orman Bölge Müdür
Vekili Enver Demirci, Dalaman ve Datça
yangınlarında terör bağlantısının olmadı-
ğını, Datça yangınına sebebiyet veren GSM
şirketine 1 milyon 30 bin liralık maddi taz-
minat davası açıldığını açıkladı. ' haber son-
rasında ise;

'Bursa’da köylerini HES'e karşı korumak
için gece gündüz nöbet tutan, çevre için ey-
lemler yapan Karaağız köylüleri, biyokütle
enerji santralına karşı açtıkları son davayı
da kazandı.' haberini alıyoruz camilerin mi-
narelerine GSP alıcılarını yerleştiren anlayı-
şın hüküm sürdüğü Milli Egemenlik
Parkının içine edilmesine göz yuman 
milletimin ülkesinde..

Milli Egemenlik Parkı'nın 
içine etmeyin efendiler...
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YazıYorsam sebebi Var

İhale No

İhale konusu işin 
niteliği, türü ve 
miktarı

İhale 
dokümanının
görülmesi 

Geçici teminat

İsteklilerden 
istenilen
belgeler

İhalenin
yapılacağı 
yer

İhalenin tarih 
ve saati

Tekliflerin 
sunulması

Tekliflerin 
geçerlilik 
süresi

T.C. 
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de  Basın: (1028635) 

Şehirler arası sefer yapan otobüs
firmaları, Kurban Bayramı tatili

süresince ek seferler düzenleyebilecek.
Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak,

20 Ağustos'ta sona erecek

2019-14

Biruni Üniversitesi Taşınmazların
kiraya verilmesi ihalesi Biruni Üni-
versitesi İhale Yönetmeliğinin 28.
maddesine göre Kapalı teklif İhale
usülü ile ihale edilecektir.

-İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Li-
rası) karşılığı Türk Ekonomi Bankası
Beşiktaş Şubesi TR87 0003 2000
0000 0070 1358 54 -- 7013585
no.lu hesaba işin adı, gerçek ve
tüzel kişi unvanı, vergi ve vergi kimlik
numaraları belirtilerek yatırılır ve
alındı belgesi ihale birimine kaydetti-
relerek Biruni Üniversitesi 10.Yıl
Cad. Protokol Yolu No:45
Topkapı/İST adresinden satın alına-
bilir.  -İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları ve
üniversite internet adresinden
(www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorun-
ludur.  İlgili: sural@biruni.edu.tr
444 82 76 

İstekliler teklif ettikleri bedelin
%3’ünden az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 

-Satınalma Yönetmeliğinin 12. madde-
sinde sayılan ihaleye katılamayacaklar-
dan olmadığına ilişkin taahhütname,
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
-İdari şartnamenin 7. maddesinde belirti-
len belgeler.

Biruni Üniversitesi Toplantı Odası
10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Top-
kapı/İST

30/07/2019 tarihinde saat 16:00

İstekliler tarafından teklifler ihalenin
yapılacağı adrese sunulacaktır. İha-
lenin yapılacağı saate kadar ihale
teklifleri alınacaktır. 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim
günüdür. 

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel

Müdürlüğünce Kurban Bay-
ramı tatili süresince yapılacak
ek seferlere ilişkin genelge hazır-
landı. Genelgede, Kurban Bay-
ramı tatili süresince yolcu
potansiyelinin önemli ölçüde
artmasının beklendiği belirtile-
rek, vatandaşların şehirler arası
seyahat talebinin mevcut tarifeli
yolcu taşıması yapan otobüsle-
rin kapasitesiyle karşılanması-
nın zor olacağı ifade edildi. Bu
nedenle şehirler arası sefer
yapan otobüs firmalarının Kur-
ban Bayramı tatili süresince ek
seferler düzenlemesine izin veri-
lecek.

Mağduriyet olmayacak

Otobüsler için ek sefer izni 7
Ağustos’ta başlayacak. B1 ve
D1 yetki belgesi sahibi firmalar,

zaman tarifesine bağlı olmadan
B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve
üstü koltuk kapasitesine sahip
araçları 20 Ağustos’a kadar kul-
lanabilecek. Kara yolu ulaş-
tırma hizmetlerinde herhangi
bir aksamaya meydan verilme-
mesi amaçlanan düzenlemeyle
vatandaşların mağdur olması-
nın önüne geçilecek.

Tarifelere uyulacak

Öte yandan, firmalara, tarifeli
yolcu taşımacılığı hat listesinin
dışına çıkmamaları, ücret tarife-
lerine uymaları, taşımalardaki
sorumluluğu üstlenmeleri ve ta-
şıma faaliyetlerine ilişkin Ulaş-
tırma Elektronik Takip ve
Denetim Sistemi’ne bildirimde
bulunmaları zorunluluğu geti-
rildi. B2 yetki belgesi “uluslar-
arası tarifesiz”, D2 belgesi de
“yurt içi tarifesiz” otobüs sefer-
lerine çıkacaklara veriliyor.

FIRMALAR 
BAYRAM ETTI
FIRMALAR 
BAYRAM ETTI
FIRMALAR 
BAYRAM ETTI
FIRMALAR 
BAYRAM ETTI
FIRMALAR 
BAYRAM ETTI
FIRMALAR 
BAYRAM ETTI

İBB’DE 3 ATAMA BİRDEN
İBB’de Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, Raylı Sistemler Daire
Başkanlığı ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı atama yapıldı

İbb Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
Ulaşımdan So-

rumlu Genel Sekreter Yar-
dımcılığı'na raylı sistem
uzmanı Orhan Demir'i Raylı
Sistemler Daire Başkanlı-
ğına, çok iyi seviyede Ja-
ponca ve İngilizce bilen Doç.
Dr. Pelin Alpkökin'i, Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanlığı'na da Yüksek
Mimar Prof. Dr. Yasin Ça-
ğatay Seçkin'i atadı.

Ulaşıma uzman atama

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nde Ulaşımdan Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcılı-
ğı'na atanan Orhan Demir,
Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi Şehir
ve Bölge Planlama Bölü-
mü'nden 1979 yılında mezun
oldu. Orhan Demir, yüksek
lisans eğitimini İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi'nde tamamladı.
Demir, 1986 yılından bu
yana, başta İstanbul olmak
üzere ülkemizin farklı kent-
leri ve bölgeleri için hazırla-

nan ulaşım ana planları, ka-
rayolu, tramvay, hafif raylı
sistem, metro sistemleri
talep analizleri, fizibilite
etütleri gibi kentsel ve bölge-
sel ölçeklerdeki ulaştırma
projelerinde görev aldı.
Demir, 1999 yılından bu
yana Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü'nde
yarı zamanlı öğretim görev-
lisi olarak ulaşım planlaması
konusunda dersler veriyor,
atölye çalışmalarına katılı-
yor.

Japonca ve İngilizce
biliyor

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nde Raylı Sistemler
Daire Başkanlığı'na atanan
Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
mezunu. 2002 yılında Ja-
ponya Nagoya Üniversite-
sinde doktora çalışmasına
başlayan Pelin Alpkökin,
2005 yılında Doktor unvanı
aldı. 2008 yılında İstanbul

Teknik Üniversitesi'nde öğre-
tim üyesi olarak göreve baş-
ladı.
“Demiryolu Mühendisliği Ve
Politikaları”, “Ulaşım Plan-
laması”, “Altyapı Yatırımla-
rında Finans Modelleri”,
“Altyapı İnşaatı Sözleşme
Yönetimi”, “Uluslararası İn-
şaat Sözleşmeleri”, konula-
rında akademik çalışmalarını
sürdüren Pelin Alpkökin'in
birçok uluslararası yayını
bulunuyor. Alpkökin, çok iyi
seviyede Japonca ve İngi-
lizce biliyor.

Kentsel tasarım uzmanı

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nde Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı'na
atanan Prof. Dr. Yasin Ça-
ğatay Seçkin de Mimar
Sinan Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi'nden Mimar un-
vanı ile mezun oldu. Seçkin,
sırasıyla İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Tarihi
Programı'ndan Yüksek
Mimar ve Kentsel Tasarım
Programı'ndan da Doktor
unvanlarını aldı.

İmzayı attı 
görevi bıraktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Haziran seçiminden
5 gün önce 2.2 milyon liralık ihale düzenlendiği ortaya
çıktı. İhaleyi düzenleyen iştirak şirketi yönetiminin sözleşme
imzalandıktan sonra görevi bırakması dikkat çekti

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'ne
bağlı 30 iştirak şirke-

tinde yaşanan yönetim krizi 18
Temmuz'da şirket yönetimlerinin
yüzde 90'ının istifa etmesi ile kıs-
men aşıldı. Ancak krizin yaşan-
dığı sırada İBB şirketleri İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
talimatına rağmen ihalelere
devam etti. 

18 Haziran'da ihale

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin
haberine göre, İBB iştiraklerin-
den Kültür A.Ş., 18 Haziran'da
'Malzemeli yemek pişirme, servis
etme ve servis sonrası hizmetler'
almak için ihale düzenledi. 2
milyon 286 bin 584 TL'lik tekli-
fin sahibi Osmanlı Sosyal Hiz-

metler Medikal Sağlık Organi-
zasyonu A.Ş. ile 9 Temmuz'da
bir yıllık sözleşme imzalandı.
Sözleşme imzalandıktan sonra
Kültür A.Ş. yönetimi de görevi
bıraktı. Kültür A.Ş. Genel Mü-
dürlüğü'nü Kemal Kaptaner ya-
pıyordu.

Gerekiyorsa iptalini
yaparız

İmamoğlu, iştirak şirketlerinin
bu süreçte düzenlediği ihalelere
ilişkin, "Acil olmayan ödemelerin
durdurulması konusunda tebliğ
yaptık. Aynı şeyi ihaleler için de
yaptık. Gelir gelmez inceleriz,
bakarız, usulsüzlükleri tespit
ederiz. Gerekiyorsa iptalini ya-
parız, davamızı açarız" demişti.

Öğrencilerin fendi
kirliliği yendi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
(İZÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilerinden İremnaz Çay, Sinem Sena

Ertaş, Merve Boşna ve Moustafa Bekir büyük bir ba-
şarıya imza attı. Daha önce ürettikleri Robot el pro-
jesi ile dikkat çeken gençler, bu sefer 1 buçuk yıl
üzerinde çalışarak deniz yüzeyindeki plastik atıkları
tamamen otonom bir şekilde temizleyen robot tasar-
ladı. Dünyadaki Harvard, Tsinghua, Yale gibi önemli
üniversitelerin katıldığı Amerika'nın California eyale-
tinde bu yıl 43'üncü kez düzenlenen, 'American Soci-
ety of Mechanical Engineering (ASME) Student
Mechanisims and Robot Design' yarışmasına başvu-
ran İremnaz Çay, Sinem Sena Ertaş, Merve Boşna ve
Moustafa Bekir final etabında yarışma hakkı elde
eden üç ekipten biri oldu.

İlk ve tek oldular

2017 yılında bir araya gelerek oluşturdukları İZU Ro-
botics GO4 takımı ile ekip, yaptıkları 'deniz kirliliğini
önleyici otonom amfibik robot' çalışması ile jürinin
beğenisini kazandı. Gençler tasarladıkları proje ile bu
yıl yarışmada final etabında yarışacak ilk ve tek Türk
takımı oldu.

Kurban Bayramı’nda birkaç gün önce otogarda ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Pelin Alpkökin Yasin Çağatay Seçkin Orhan Demir
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Cim Bom’a müjde... Diagne’nin, Al Nassr kulübüne transferi tamamlanmak üzere.
Tarafların 14milyon Euro’ya el sıkışması bekleniyor. Anlaşma sağlanır sağlanmaz
Galatasaray Yönetimi Falcao’nun transferini bitirmek için yola çıkacak

Diagne gidiyor
Falcao geliyor
G alatasaray’da hareketli saatler... Afrika

Kupası Finali’nde Cezayir’e karşı tek
golle mağlup olan Senegal’in formasını

ikinci yarıda giyen Mbaye Diagne, yakın mar-
kaj altında. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’ın
yöneticileri, yıldız futbolcuyu takip etmek için
tribündeydi. Tarafların maçtan sonra bir araya
geldikleri ve transfer görüşmesi yaptıkları or-
taya çıktı. Ayrıca Galatasaray’a Diagne için 13
milyon Euro’luk bonservis teklifi geldiği, Cim
Bom’un 15 milyon Euro talep ettiği ve 14 mil-
yon Euro’luk bir bedel üzerinde anlaşma sağ-
lanmasının beklendiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, mutabakatın tamamlanmasını
artık dört gözle bekliyor. Arap kulübüyle Di-
agne konusunda el sıkışıldığı anda, Galatasa-

ray’ın yetkilileri, Monaco’ya giderek Falcao
pazarlığına başlayacak. Kolombiyalı golcüyle
daha önce prensip anlaşmasına varan, bir ta-
raftan da oyuncunun yıllık ücretini karşılamak
için sponsor arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızı-
lılar, işi tamamen son detaylara bırakmaya ha-
zırlanıyor.

Yarısını sponsor ödeyecek

Cim Bom’un planı, Falcao’yu maksimum 2 mil-
yon Euro bonservis bedeliyle transfer etmek.
Golcü futbolcunun 8.5 milyon Euro’yu bulan
yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Mona-
co’nun, bu teklife sıcak yaklaşması bekleniyor.
Galatasaray’dan 7 milyon EuHenüz 17 yaşın-
dayken 2012 Londra Olimpiyatları’na katılan

ve badminton branşında olimpiyat oyunlarına
katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, ro-
tasını 2020 Tokyo Olimpiyatları’na trenörün  ro
talep eden Falcao’nun ücretinin yarısının da
sponsor tarafından karşılanması hedefleniyor.

Inter de devreye girdi

Bu transfer girişiminde Galatasaray’ın işi hiç
kolay olmayacak. Çünkü tam Aslan’ın rakiple-
rinden Porto saf dışı kalmak üzereyken, bu kez
de ınter devreye girdi. İtalyan kulübü, Fal-
cao’nun transferi için menacerler vasıtasıyla
görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar, vakit
kaybetmemek için Diagne’nin bir an önce sa-
tılmasını ve transferdeki tüm engellerin orta-
dan kalkmasını bekliyor.

Q7 bombası
Kartal’ın yüksek maliyeti nedeniyle satmak istediği Quaresma için
Galaxy ve Red Bulls girişimde bulundu. ABD’li yetkililer, Q7’nin
menajeri Rui Costa ile ücret konusunda anlaşma sağlayamadı
Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma
bilmecesi devam ediyor. İçinde
bulunduğu maddi sıkıntılar ve
UEFA’nın finansal fair play kri-
terleri nedeniyle bütçesinde kü-
çülmeye gitme kararı alan siyah
beyazlı ekip, en yüksek ücretli
oyuncularından biri olan Qua-
resma’ya “Kulüp bulursan git-
mende yardımcı oluruz” demişti.
Ancak haziran ayında Porte-
kizli’ye herhangi bir teklif gelme-
yince tecrübeli oyuncu İstanbul’a
gelerek sağlık kontrollerinden
geçmiş, ardından da takımla ça-
lışmalara başlamıştı. Aynı şekilde
yüksek maliyetli diğer futbolcular
da takımda kalmaya devam ede-
ceklerini ve fedakârlığa hazır ol-
duklarını belirtmişlerdi. Yine de
bazı yıldızlarıyla yollarını ayır-
mak isteyen Beşiktaş’a beklediği
haber ABD’den geldi.

Amerika Futbol Ligi (MLS) ta-
kımlarından Los Angeles Galaxy
ve New York Red Bulls, Quares-
ma’ya talip olduklarını belirterek
siyah beyazlı yönetimle temasa
geçti. Her iki kulübün yöneticileri
ayrıca Quaresma’nın menajeri
Rui Costa ile de görüştü ancak
taraflar, futbolcunun maaşı ko-
nusunda anlaşma sağlayamadı.
Pazarlığa oturan kulüplerden
Galaxy’nin daha ciddi olduğu,
Portekizli yıldızı iki yıldır yakın-
dan takip ettikleri öğrenildi. Ga-
laxy yetkililerinin Rui Costa’ya
“Kulüpte maddi sıkıntılar var,
fiyat artırımı için kendi aramızda
görüşmemiz gerekiyor. 1 hafta
içinde size döneriz” diyerek süre
istedikleri belirtildi. Eğer Qua-
resma ücret konusunda taliple-
riyle anlaşırsa bu kez kulüp
yöneticileri bir araya gelecek. 

Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş ile anlaşmasına rağmen son anda rotasını Palmeiras’a çeviren
Vitor Hugo, siyah-beyazlı yöneticileri arayarak özür diledi, “Başka bir
kulüpten teklif alsaydım kabul etmezdim. Tercihimin parayla ilgisi yok
tamamen duygusal sebeplerle Palmeiras’a dönme kararı aldım” dedi
Beşiktaş ile her konuda anlaşma-
sına rağmen eski kulübü Palmei-
ras’tan gelen sürpriz teklif üzerine
rotasını son anda Brezilya’ya çevi-
ren Vitor Hugo, siyah-beyazlı yö-
neticileri arayarak yaşananlara
açıklık getirdi. Kartal’la kiralık an-
laşan tecrübeli stoper, Palmei-
ras’ın Fiorentina’ya 5,5 milyon
euro bonservis teklif etmesi üze-
rine ülkesine dönme kararı almıştı.
Vitor Hugo, Beşiktaşlı idarecilerle
yaptığı görüşmede duygusal se-
beplerle Palmeiras’ın teklifini

kabul ettiğini bildirdi. İki sezon
önce 8 milyon euro bonservis kar-
şılığında Palmeiras’tan Fioren-
tina’ya transfer olan deneyimli
oyuncunun, “Palmeiras benim
için çok önemli bir kulüp. Başka
bir takımdan teklif alsaydım kabul
etmezdim ama ailemin isteği de
ülkemize dönme yönünde oldu.
Tercihimin parayla ilgisi yok ta-
mamen duygusal sebeplerle Pal-
meiras’a dönme kararı aldım.
Bana gösterdiğiniz ilgi ve teklifiniz
için çok teşekkür ederim” diye ko-

nuştuğu öğrenildi.

Stoper rafa kalktı

Hugo’da hayal kırıklığına uğrayan
Beşiktaş’ın stoper transferini şimdi-
lik rafa kaldırdığı belirlendi. Atınç ile
daha önce el sıkışan siyah-beyazlı-
ların, Nicolas Isimat Mirin - Enzo
Roco ikilisinden birinin elden çıka-
rılması halinde stoper takviyesi ya-
pacağı ifade edildi. Mirin ve
Roco’nun elde kalması durumunda
defansın ortasına oyuncu alınma-
yacağı kaydedildi.

ÖZÜR

AÇIKLAM
ASI

YAPTI

Fener aradığı golcüyü buldu
Ersun Yanal, Kruse ve Muriç’ten sonra bir forvet daha istedi, Kanarya rotasını Ada’ya
çevirdi. Crystal Palace’ın 28 yaşındaki Belçikalı yıldızı için Comolli, İngiltere’ye gidecek
Şampiyonluk kadrosunu kur-
mak için yola çıkan ve şu ana
kadar 6 transfer yapan Fener-
bahçe’de başkan Ali Koç, 2-3
oyuncu daha almayı planla-
dıklarını açıklamıştı. Bu isim-
lerden birinin Christian
Benteke olduğu öğrenildi.
Hücum hattını Max Kruse ve
Vedat Muriç ile takviye eden
Sarı-Lacivertliler’de teknik di-
rektör Ersun Yanal’ın hem re-
kabeti artırmak hem de Kruse
ile Muriç’i alternatif bölgelerde
kullanabilmek adına Belçikalı

golcüyü istediği bildirildi.

Satın alma opsiyonu

Yanal’ın talebi sonrası sportif
direktör Damien Comolli’nin
çalışmalara başladığı kayde-
dildi. Fransız spor adamının,
28 yaşındaki forvetin transferi
için İngiltere’ye gidip Crystal
Palace yetkilileri ile görüşeceği
kaydedildi. Sarı- Lacivertliler
güncel piyasa değeri 15 mil-
yon Euro olan Christian Ben-
teke’yi satın alma opsiyonuyla
kiralamak istiyor.Fırtına'nın transfer arayışı

Gaston Campi hamlesi 
ile savunma hattını

güçlendiren Karadeniz
devi, Toure’nin ayrılığı

sonrasında Slobodan Ra-
jkovic için harekete geçti.

Bordo-Mavili yönetim,
Sırp futbolcu ile

önümüzdeki günlerde
masaya oturacak

Transferin hızlı takımların-
dan Trabzonspor yeni sezon
öncesinde stoper hattını güç-
lendirmeyi hedefliyor. Bu
doğrultuda ilk adımını Arjan-
tinli stoper Gaston Campi’yi
alarak atan Karadeniz devi,
Zargo Toure’nin ayrılığının
ardından bir stoper için daha
çalışma başlattı. Bordo-Ma-
vili ekip son olarak İtalyan
ekibi Palermo forması giyen
ve şu anda boşta olan Slobo-
dan Rajkovic’i listesine yazdı.
Bordo-Mavili yönetim, kari-
yerinde Chelsea, PSV ve

Hamburg gibi ekiplerde
görev yapan Sırp futbolcu ile
önümüzdeki günlerde ma-
saya oturacak. Ahmet Ağa-
oğlu ve kurmayları, 30
yaşındaki oyuncuyu uygun
bir yıllık ücretle, imza parası
vermeden kadroya katmayı
hedefliyor. İtalyan basınında
çıkan haberlere göre, Çizme
temsilcisi Brescia da tecrübeli
stoper ile yakından ilgileni-
yor. Ancak UEFA Avrupa Li-
gi’nde mücadele edecek olan
Fırtına transferde bir hayli
önde bulunuyor.

Bir sezon aradan sonra
Süper Lig’e geri dönen
Gençlerbirliği’nde teknik di-
rektör Mustafa Kaplan’ın
raporu doğrultusunda çalış-
malar devam ediyor. Sa-
vunma hattını güçlendirmeyi
planlayan Kırmızı- Siyahlı-
lar’ın gündeminde altyapı-
sından yetişip Galatasaray’a
satılan Ahmet Çalık’ın adı
var. Mustafa Kaplan’ın eski
öğrencisi ile görüşerek çağ-

rıda bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray’da sözleşmesi
devam eden futbolcunun ki-
ralık olarak takıma kazandı-
rılması gündemde.
Galatasaray’la kampta olan
Ahmet’in de yeniden eski ta-
kımının formasını giymeye
sıcak baktığı bildirildi.
Transferle ilgili son kararı
Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim’in vermesi
bekleniyor.

Ahmet yuvasına dönecek
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