
KOVALAMACA YAŞANDI
Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün
gece meydana geldi. Gece bekçi-

leri şüphelendikleri caddedeki iki yayaya
'dur' ihtarında bulundu. Yapılan ihtara
uymayan yabancı uyruklu iki kişi, 
kaçmaya başladı. Bekçilerin bildirme-
siyle bölgeye polis ekipleri de sevk
edildi. Alarma geçen polis ile kaçan kişi-
ler arasında kovalamaca yaşandı. Şüp-
helilerden biri saklandığı kömürlükte
kapı kırılarak, diğeri ise yine saklandığı
depoda yakalanarak gözaltına alındı.
Mahalle sakinleri gözaltına alınan şüp-
helilere tepki gösterdi. Şüpheliler, işlem-
leri için polis merkezine götürüldü. 
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Afgan göçleri konusunda 
değerlendirmelerde bulunan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Şu an itibariyle 5 milyon
sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.
Bu bizim için yeterli ve hatta ziyade-
siyle fazla bir rakamdır. Artık daha
fazla ilave bir göç kaldıramayız. 
Bunu bütün dünyanın bilmesini isti-

yoruz” dedi. 
Erdoğan'ın bu
mesajını değer-
lendiren uzman-
lar; Türkiye'nin
gelecek dönemde
göçmenlere kapı-
sını kapatmasını
bekledikleri yoru-
munda bulundu.
I SAYFA 7
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ERDOĞAN, NET KONUŞTU

İlave bir göç
kaldıramayız
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Esenyurtlu vatandaşlar; Koza 
Mahallesi, bin 673'üncü sokak, Vakko

Mağazası ile Mektebim Koleji arasında 
bulunan yol durumuna dikkat çekerek mağ-
duriyetlerini dile getirdi. Damga'ya konuşan
mahalle sakinleri; “Buradaki yol yüzünden
ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Bu yoldan arabayla
geçmemiz mümkün olmuyor. Eve giderken,
evden çıkarken her seferinde bin tane sorunla
karşı karşıya kalıyoruz. Buradaki durumun
düzeltilmesi adına Esenyurt Belediyesi'ne ve
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a
çağrı yapıyoruz. Lütfen bu yolu bir şekilde
düzeltin” ifadelerini kullandı.
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Ülkedeki 4 milyon 
memurun ve 
2 milyonu aşkın memur
emeklisinin 2022 ve
2023’teki haklarının
belirleneceği 
6. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerinin
son gününde anlaşma
sağlandı. Buna göre
memur ve memur
emeklilerinin 
maaşlarına yapılacak
zam oranı 2022’nin ilk
altı ayı için yüzde 5 + 
enflasyon farkı, ikinci
yarısı için yüzde 7 + 
enflasyon farkı oldu.
Zammı değerlendiren 
memurlar; “Kuş 
kadam zam yaptılar”
değerlendirmesinde 
bulundu

KAÇIŞIN SONU
GÖZALTI OLDU
Sultangazi'de, kendilerinden şüphelenen gece bekçilerinin
'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan yabancı uyruklu
iki kişi polisi alarma geçirdi. Şüphelilerden biri kömürlükte
diğeri ise bir depoda yakalanarak gözaltına alındı

Ülkedeki 4 milyon memurun ve 2 milyonu aşkın
memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki haklarının

belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin
son gününde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023 yılında
memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı. 
Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına
yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 
5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + 
enflasyon farkı oldu.2023’ün ilk altı ayı için yüzde 
8,  ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam yapılacak.  Zam
oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak. Ko-
nuya ilişkin sosyal medyada değerlendirmeler yapan
vatandaşlar ise memur zamlarını yetersiz buldu.
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MEMUR ZAMLARI YETERSiZ!

Memur maaşı zamlarını değerlendiren vatandaş-
lar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklama-

larla eleştirilerde bulundu. “Memur olduğum için ismimi
veremiyorum” diyen bir vatandaş, “Kuş kadar zam yaptı-
lar, kaşıkla verip; kepçeyle almak adetleri oldu” ifadesini
kullandı. Mevcut maaşların 10 gram altın kadar değeri
olmadığını anlatan uzmanlar ise; “2015 yılında en düşük

memur maaşı ile 775 dolar alınabilirken bugün aynı
memurun maaşıyla sadece 506 dolar alınabiliyor.
Aynı şekilde en düşük memur maaşı 2015 yılında 
21 gram altına karşılık gelirken, maaş karşılığı altın
2016'da 17 grama, 2017'de 15 grama, 2018'de 
13 grama, 2019'da 11 grama, 2020'de 8 grama,
2021'de de yine 7 gram altına düştü” dedi.
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MAAŞ 10 GRAM ALTIN ETMiYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
sosyal medya platformu twit-

terdan yaptığı paylaşımda son 3
günde yapılan operasyonlar sonu-
cunda toplam bin 251 kaçak göçme-
nin yakalandığını belirtti. Yerlikaya,
yakalananların 506'sının Afgan oldu-
ğunu kaydetti. Vali Yerlikaya, yakala-
nan göçmenlerin sınır dışı edilmek
üzere Göç İdaresi Geri Gönderme
Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti.
Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren
İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak
göçmenin yakalandığını vurguladı. 
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Bin 251 kaçak
göçmen yakalandı

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Küçükçekmece’yi görsel açıdan
yeniden yorumlayarak, ilçenin

tarihine kadrajlarıyla not düşen 
Türkiye’nin 24 profesyonel fotoğraf
sanatçısı, eserlerini Cennet Kültür
Merkezi’nde buluşturuyor. 
21 Ağustos’ta kapılarını aralayan
sergi, sanatseverleri; Küçükçek-
mece’nin tarihi hanları, kervansaray-
ları, gölü ve tarihi köprüsü ile arkaik
izler taşıyan tarihsel zenginliklerinin
yanı sıra tarih kokan sokaklarındaki
yaşam manzaralarını izlemeye davet
ediyor. Sergi, 23 Eylül’e dek
CKSM’de gezilebilir. I SAYFA 16
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Küçükçekmece
davet gönderdi

BU SERGİ KAÇMAZ

3 günlük zorlama hapis kararı
verilen Akkaya'a Sarıyer İlçe

Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim
oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet
Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda
dosya üzerinden işlemleri yapılan Ak-
kaya 3 günlük zorlama hapsinin in-
fazı için Bakırköy Cezaevi'ne konuldu.
Akkaya'nın avukatı Muhammet Fatih
Taşçı, “6284 sayılı yasa kapsamında
üç gün zorlama hapsine çaptırıldı. Bu
karar temyiz ve istinaf incelemesinden
geçmeksizin kesinleşti. Biz bu karara
karşı, kanun yararına temyiz başvuru-
sunda bulunacağız” dedi.
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Deniz Akkaya
cezaevine girdi

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

KUS KADAR
ZAM YAPILDI!

22 MEYDANDA 
22 BİN GENÇ

YOLLARDA PERiŞANIZ!

esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 
yol yüzünden yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Belediye 

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan yardım istedi.

Nostaljik tramvay 
T3 Kadıköy-Moda

hattının ilk kadın makinistleri,
eğitim süreçlerinin tamamlan-
masının ardından göreve baş-
ladı. Tramvayın mekanik
olmasından
dolayı, metro
ve diğer de-
miryolu araç-
larından daha

zor olduğunu söyleyen maki-
nistler işlerini sevdiklerini ve
halkın olumlu tepkisiyle karşı-
laştıkça zorluklara rahatlıkla
göğüs gerdiklerini dile getirdi.
I SAYFA 5
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Kararı İstanbul
halkı verecek

İBB’nin karar verme süreçlerine ilk
kez İstanbulluları dahil ettiği “Katı-

lımcı Bütçe” modeli, adım adım gerçekleşi-
yor. İlk etapta vatandaşlar önerilerini yaptı
ve 9 temada 191 proje için oyların kullanı-
lacağı ve ikinci aşamaya geçildi. Süreci an-
latan İBB Başkanı İmamoğlu, “Çalışmaları
halka sorarak yapacağız” dedi.  I SAYFA 4
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Nostaljik tramvay
kadınlara emanet

recep T. erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin 

“Afganlara, Türkiye'de 'mülteci 
merkezleri kuracağız”sözleri üzerin-
den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yüklendi. İngiltere’nin
nasıl bu kadar cüretkar davranabildi-
ğini soran Kılıçdaroğlu “Ben an-
laşma yapmadım' dediğin ülkeler,
artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini
alma ihtiyacı dahi duymadan bun-

ları söyleyebile-
cek hale mi
geldi? Bir kere
dürüst ol Erdo-
ğan. Millete
yalan söylemeyi
bırak, cesur ol,
mert ol, adam
ol. Artık yeter”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPTI

Bir kere bile olsa
dürüst ol Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Avcılar’da bir ayakkabı imalat-
hanesinde meydana gelen, iki

binanın büyük hasar görmesine neden
olan patlamada eşi ile birlikte son
anda kurtulan Metin Pehlivan, “Allah
bizi ve evimizin önünde her zaman 
bisiklet kullanan top oynayan mahal-
lenin bütün çocuklarını korudu” dedi.
Patlama anını unutmadığını da 
sözlerine ekleyen Pehlivan, “Bir anda
o gürültüyü duyunca kıyamet koptu
sandım. Bir daha hiç yaşamayacağımı
düşündüm. Ama Allah'ın bugünkü
gününe şükür. Bir daha böyle şeyler
dilerim asla yaşamayız” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 8
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ALLAH KURTARDI

Kıyamet koptu
falan sandım!

aNIL
BODUÇ

haBer

Toplantının ardından 
açıklama yapan Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın ise,
“Toplu sözleşme hayırlı olsun.
Beklentilerimiz, kaygılarımız
oranlara yansıdı” dedi. Yalçın
konuşmasında, “Sözleşmeli
personeller ve ek göstergeler
konusunda 2022 yılı içeri-
sinde çalışma yapılacağı 
taahhüdünde bulunuldu” 
ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN
MEMNUN OLDU

Toplu sözleşme görüşmelerini sergilenen bir orta oyuna benzeten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel
Başkanı Mehmet Balık ise zamların kabul edilemez olduğunu belirterek, Memur-Sen'e de sert tepki gösterdi.
Balık; “Burada emekçileri belki de iktidardan daha fazla sömüren yandaş sendika Memur-Sen'dir” dedi.

Engelliler online 
bitki yetiştiriyor

Riskli grupta bulun-
dukları için online

eğitime devam eden Bağ-
cılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı
kursiyerleri, ekran başın-

dan bitki yetiştiriciliği ve
bakımı yapmaya başladı.
Çocuklar bu dersler saye-
sinde hem önemli bilgiler
elde ediyor hem de rehabi-
lite oluyor. I SAYFA 10
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Bu yıl okul çantası
361 liraya doluyor

Yüz yüze eğitim
6 Eylül’de başlı-

yor. Kırtasiye sektörü,
bu yıl okula başlama
maliyetini 361 lira ola-

rak hesapladı. Bu
rakam tüketicilerin
ürün tercihlerine göre
değişiklik gösteriyor.
I SAYFA 6
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G ünlük yaşamda tüketilen besin-
ler başta olmak üzere kullanılan
ilaç ya da yapısal nedenler

dişleri sarartabilir. Bu sararmalar
ev-ofis tipi, kombine ya da tek diş
beyazlatma işlemi ile giderilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr.
Janset Şengül diş beyazlatmada
kullanılan yöntemler ve etkileri
hakkında bilgi verdi. Beyazlatma
işleminin “dişlerin yüzeyinde bu-
lunan gözenekli mine ve dentin
yapısında oluşan renkli maddelerin
jel yardımı ile giderilmesi” olarak
aktaran Şengül tedavinin kişilere göre
farklılık gösterebildiğini söyledi. İşte diş
beyazlatma ile ilgili merak edilen herşey:

Ev ve ofis beyazlatması

Teknik ve uygulama alanlarına göre
farklılık gösteren diş beyazlatma yön-
temleri arasında ev, ofis (klinik ortamda
beyazlatma), kombine ya da tek diş be-
yazlatma yer almaktadır.  Evde diş be-
yazlatma olarak bilinen yöntemde
öncelikle ağız içinden ölçü alınarak ki-
şiye özel beyazlatma plakları hazırlanır.
Plakların içine belirli miktarda diş be-
yazlatma jeli konularak uygulama yapı-
lır. Bu kişilerin plağı gün içinde en az
4-6 saat kullanacak şekilde ortalama 1-
15 gün süre ya da gece uykusu boyunca
8-10 saat boyunca kullanması gerekir.
Ev tipi diş beyazlatmalarında dikkat
edilmesi gereken husus, jeli tarif edilen-
den fazla uygulamamaktır. Aksi tak-
dirde plak içinden taşan jel diş etlerini
tahriş eder. Böyle bir durumda diş etleri
hemen yıkanmalı ve diş hekimi ile ileti-
şime geçilmelidir.

Lazerle süre daha kısa

Lazerle diş beyazlatma yöntemi, ise
uzman hekim tarafından gerçekleştirilir.
Dişlerin üzerine sürülen beyazlatma jeli-
nin UV ışını ya da lazer yardımıyla aktif
hale getirilmesi ile yapılan bu işlem or-
talama bir saat kadar sürmektedir.

Kombine diş beyazlatma

Ev ve ofis tipi olan kombine diş beyaz-
latma da iki yöntem beraber uygulanır.
Klinik sonrasında 2-3 gün evde yapılan
uygulama ile beyazlatma işlemi destek-
lenir. Kanal tedavisi sonrası renk değiş-
tiren dişlere uygulanan tek diş
beyazlatma (İçten beyazlatma) yönte-
minde dolgu sökülerek, açılan boşluğa
beyazlatma jeli uygulanıp geçici dolgu
ile kapatılır. 3 günde bir istenilen renge
ulaşıncaya kadar seanslar tekrarlanır.

Sigara,
çay ve kahveye dikkat

Her bireyin durumuna uygun diş beyaz-
latma yöntemi farklılık gösterir. Normal
şartlarda diş renginin çok koyu olmadığı
ve birkaç ton açılması istendiği durum-
larda sadece lazer veya ev tipi beyaz-
latma yeterli olurken; sigara, kahve veya
çaydan dolayı fazla renklenme olan diş-
lerin renginin açılması için kombine
diş beyazlatma yönteminin uygulan-
ması daha etkili sonuçlar alınma-
sını sağlar.

Beyazlatma hekim kon-
trolünde olmalı

Toplumda diş beyazlat-
manın zararlı olup ol-
madığı merak edilen
konular arasında yer
almaktadır.  Diş
hekimi kontro-
lünde yapılan iş-
lemlerin zararı
bulunmamak-
tadır. Ancak
beyazlatma
yöntemleri
dişlerde
az da
olsa
ha-
vaya,
çok

sıcak ya da soğuk yiyecek-içeceklere
karşı hassasiyete yol açabilir. Genel-

likle bir iki gün içerisinde geçmesi
beklenir. Bu normal ve beklenen
bir durumdur.

Kalıcılık alışkanlıklara
bağlı 

Beyazlatma işlemi kişiye göre
farklılık gösterir. İşlemin sonuca
ulaşması yaklaşık iki hafta sürer.
Antibiyotik kullanımına bağlı

renklenmelerin giderilmesi ise
daha zor ve uzun süre gerektirir.

İşlemin kalıcılığı çay, kahve,
kola, şarap gibi renkli sıvı ve

sigara kullanımına göre
değişir. Beyazlatma iş-
lemi altı ayda bir
tekrarlanırsa diş
beyazlatma
kalıcı hale
gelir.

Varis yaşı 20’lere indi 
Gebelik ve hormon ilacı kullanımı gibi sebeplerle kadınlarda daha yaygın
görülen varis pandemi döneminde evden çalışmanın etkisiyle erkeklerde ve
eğitimlerine uzaktan devam eden 20-25 yaş gençlerde artış gösterdi

Kİlo artışı, gebelik, hareketsiz yaşam,
kalp, solunum yetmezliği gibi faktörler,
genetik yatkınlıkla birlikte varise neden

olabilir. Tetikleyici faktör ne olursa olsun, temelde
toplardamarın duvarında yapısal bozukluk söz ko-
nusudur. Bu bozukluk sonucunda oluşan genişle-
meyle damardaki kapakçık doğru çalışmaz ve kan
geriye doğru kaçar. Kaçak sebebiyle kan kalbe geri
dönmekte zorlanır, toplardamar içindeki basınç
artar, bu da damarları genişletir. Derindeki toplar-
damarları tıkalı olan kişilerde, kanın yaklaşık yüzde
10’unu taşıyan yüzeysel toplardamarlar tüm kan
dolaşımını üstlenmek zorunda kaldığı için genişler,
varis görünümü oluşur. Varisin en sık görülen be-
lirtileri ise daha çok akşamları oluşan bacak ağrısı,
kılcal damarların görünür hale gelmesi, ciltte kıza-
rıklık, kaşıntı, kuruluk, cilt altında oluşan kanama-
lar olarak sıralanabilir.

Ameliyata gerek yok

Varis tedavisinde en eski ve geleneksel yöntem, cer-
rahi müdahaleyle varisli damarın çıkartılmasıdır.
Ancak bu hem zahmetli hem de iyileşmesi uzun
zaman alan bir yöntemdir. Oysa artık bıçak altına
yatmadan da varislerden kurtulmak mümkün.

Yeni yöntemler

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op.Dr Bilal Tu-
nalı varis tedavisinde yeni yöntemlerini şöyle an-
lattı:  “Damarın içine köpük vererek varisi
düzeltmek olarak açıklanabilecek ‘skleroterapi’ iş-
lemi gelir. Uzun yıllardır uygulanan bu yöntem
daha çok bir milimetreden kalın varisler için tercih
edilir. İşlem esnasında çok ince iğneler kullanılarak
damar içerisine skleroza adı verilen bir madde en-
jekte edilir. Enjekte edilen madde damar duvarları-
nın birbirine yapışmasını sağlar. Yapışan damar
içinden kan geçmediği için bir süre sonra görün-
mez hale gelir ve zamanla vücut tarafından emile-
rek yok edilir. Tedavinin seansı ise yaklaşık 10-15
dakika kadar sürer. Sonrasında kişiye 3
gün boyunca sürekli giymesi için
basınçlı bir çorap
giydirilir. Bu yön-
tem, varisli
da-

marların ortalama yüzde 80’ini yok edebilir.
Lazer tedavisinde ise damar içine kateter adı veri-
len bir aparat yerleştirilir. Lazer cihazından çıkan
ışın yardımıyla varisli bölge tamamen yakılır.
Radyo frekansla tedavi yönteminde de yine bir ka-
teter kullanılarak varisli damarlar içerisine radyo
dalgaları gönderilir. Bu dalgaların çıkışı esnasında
oluşan ısıyla varisli damarlar yakılır.
Tüm bu yöntemlerde lokal anestezi uygulanır ve
hasta aynı gün günlük yaşantısına dönebilir.”DISlerInIzI 

BeyazlatIrken
BIlInClI olun
Temizlik ve sağlığın işaretlerinden biri olan beyaz dişler, özgüveni artırırken estetik bir
görünümün de olmazsa olmazları arasında. Sararmış dişleri beyazlatırken bilinçsiz
yapılan uygulamalar ise dişlerde dönüşümsüz hasarlara neden oluyor. Ağız ve Diş
Sağlığı Uzmanı Dr. Janset Şengül diş beyazlatmada kullanılan yöntemleri anlattı

Günümüzde internet ve sosyal medyada “Doğal” diş be-
yazlatma yöntemi adı altında birçok ürünün tanıtım ve sa-

tışı yapılmaktadır. Zerdeçal, Hindistan cevizi, çilek,
alüminyum folyo, limon ve ceviz kabuğu gibi birbirinden
farklı beyazlatma uygulamaları denenmekte ve tavsiye
edilmektedir. Ancak bu tip maddelerin dişleri beyaz-

latmaya hiçbir faydası olmadığı gibi geri dönü-
şümsüz hasar-hassasiyetler oluşturacağı

unutulmamalı, kesinlikle kullanılma-
malıdır.”

Doğal yöntemler
zarar verebiliyor

Bel fıtığı
yatmayı

sevmiyor
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. 
Elif Uzun bel fıtığı rehabilitasyonunda dikkat edilmesi gerekenler

hakkında açıklamada bulundu. Uzun, “Sürekli yatmak kasları 
zayıflatır. Onun yerine bilinçli olarak egzersiz yapıp, hareket edin.”  dedi

İzmİr Kavram
Meslek Yüksek-

okulu Fizyoterapi
Programı Öğr. Gör.

Elif Uzun, günlük ha-
yatı büyük oranda olum-

suz etkileyen ve insan
bedeninde ciddi boyutta ha-

reket kaybına neden olabilen
bel fıtığı rahatsızlığına, omurlar

arasındaki diski zorlayıcı hare-
ketlerin dışında fazla kilonun da

neden olabileceğini belirterek, “Bel
fıtığı rehabilitasyonunda öncelikle

fazla kilolar verilmeli, sigaradan uzak
durulmalı, dönme-burgu gibi rotasyo-

nel hareketlerden kaçınılmalı, düzenli ve
bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır yük kal-

dırmaktan kaçınılmalı, toplumda yaygın
olan inanışın aksine sert veya tahta zemine

yatılmamalı ve ortopedik yataklar tercih

edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Sürekli yatmayı bırakın

Bel rahatsızlığı yaşayan ya da bel fıtığı teşhisi
konan bazı kişilerin yetkisi ve bilgisi olmayan
kişilere bel çektirme gibi işlemler yaptırmasının
çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğinin

altını çizen Uzman Fizyoterapist Elif Uzun,
“Eskiden belimiz ağrıdığında sürekli yatmanın
belimize iyi geleceği söylenirdi. Ancak sürekli
yatmak kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli
olarak egzersiz yapıp, hareket edin. Böylece
kan dolaşımınız artacak, kas spazmlarınız aza-
lacak, kas erimelerinin önüne geçerek iyileşme

süreci hızlanacak” diye konuştu.

Bilinçli rehabilitasyon önemli

Uzun, rehabilitasyonla tedavi edilebilecek sevi-
yede bir disk dejenerasyonu durumunda has-
tanın ağrıları geçene ve ağrısız egzersiz
yapacak seviyeye gelene kadar manuel tedavi
ile bazı özel tekniklerle spazmda olan kasların
gevşetilmesi gerektiğini söyledi.Uzun, yumu-
şak dokunun bozulmuş dolaşımının artırılıp,
hastanın tolere edebildiği dozda ağırlıklı es-
neme egzersizleri ile rehabilitasyona başlana-
bileceğini ve kuvvetlendirme egzersizleri ile
tedavinin kalıcı hale gelebileceğini ifade etti.
Uzun, “Cerrahi gerektiren bir disk dejeneras-
yonu varsa, cerrahi öncesi yapılacak fizyote-
rapi ve rehabilitasyon cerrahinin başarısını
arttıracaktır. 
Fizik tedavi yeterli kas kuvvetini sağlayarak
cerrahi sonrası döneme hastayı hazırlar ve
ameliyat sonrası hasta transfer aktivitelerini ve
kişisel bakımını nasıl yapacağını bilerek uyanır.
Kendisini cerrahi sonrası nelerin beklediğini
bilir ve bu konuda kaygı yaşamaz” dedi.

Kanseri yenen
Şimal nişanlandı
Geçtiğimiz günlerde mücadele ettiği meme
kanserini yendiğini duyuran Şimal evlilik 
yolunda ilk adımı attı ve uzun süredir aşk
yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Şimal 
hemcinslerini de meme kanserinde geç 
kalmamak için erken teşhis önerisinde bulundu
Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şar-
kıcı Şimal, kanser olduğunu duyurmuş ve kemote-
rapiye başladığını söylemişti. Zor günleri atlatan
Şimal kanseri yendi.  Ünlü şarkıcı gördüğü tedavi
sonrasında uzun zamandır aşk yaşadığı sevgili-
siyle evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. Kız
isteme töreninden görüntüleri paylaşan sosyal
medya hesabından paylaşan Şimal, 'Bizim için en
güzel gün' ifadelerini kullandı. Şarkıcıyı, ailesi ve
yakın dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı anlar da
sosyal meydada paylaşıldı.

Kendime kızgınım

34 yaşındaki şarkıcı hastalığının ilk seyrinde  "Her
ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşün-
sek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz.Dı-
şımı süslerken, içimi unutmuşum.Kendime çok
kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi erteledi-
ğim için tedaviye alındım." ifadelerini kullanmıştı.
Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken
teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yap-
mayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi er-
telemeyin!" diye seslendi.



Ş iddet gördüğü için eşinden bo-
şandığını ifade eden Fatma
Yasak isimli kadının anlattıkları

sosyal medyanın gündemine oturdu.
Eski eşi Alper Tasalı tarafından silahla
alıkonulduğunu ifade eden Fatma
Yasak, ölümden kurtulduğunu ancak
gözaltına alınan Tasalı'nın tutuksuz
yargılandığını ifade etti. Yasak, "Ben
yaşamak istiyorum. Lütfen sesimi
duyun" dedi.
Yasak, yaşadığı süreci sosyal medya

hesabından detaylı bir şe-
kilde anlattı. 

Nefes almak 
gülmek istiyorum

Evliliğinin ilk aylarından itibaren şid-
det gördüğünü belirten Fatma Yasak
şu ifadelere yer verdi: Şimdi bu adam
bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu dü-
şünecek ben bu kadını öldürsem de
yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay
sonra televizyona bir kadın daha kat-
ledildi haberiyle görülmek istemiyo-
rum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes
almaya devam etmek gülmek istiyo-
rum. Alper Tasalı potansiyel bir katil-
dir ve buna göz yummayın ben
Özgecan gibi Aleyna gibi olmak iste-
miyorum bu kişinin tutuklanmasını
ve 2 yıldır bana yaşattıklarının ceza-
sını çekmesini istiyorum. Lütfen se-
simi duyun ve duyurun.”

Eski eş tutuklandı

Fatma Yasak ayrıca kendisine gönderi-
len tehdit mesajlarını da paylaştı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından gözaltına alınan
Alper Tasalı sevk edildiği nöbetçi mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Uzaklaştırma kararı
alınan Alper Tasalı'nın silahına da
polis tarafından incelenmek üzere el
konuldu. Savcılığın itirazı üzerine hak-
kında yakalama kararı çıkarılan Tasalı,
tekrar gözaltına alındı. Büyükçekmece
Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıl-
dığı Büyükçekmece Sulh Ceza Ha-
kimliği'nce, 'Kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma' suçundan tutuklanma-
sına karar verildi.
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istanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Şube Müdür-

lüğü ekipleri, Forex piyasası dolan-
dırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip
sonucu önceden belirlenen il gene-
lindeki 22 adrese eş zamanlı operas-
yon düzenledi. Mobil jammerlerin

de kullanıldığı operasyon sonucu,
20 şüpheli gözaltına alındı. 
Kadıköy Göztepe'de bulunan bir ad-
rese sabahın erken saatlerde özel
harekat polisleri eşliğinde baskın ya-
pıldı. Baskın sonucu bir kişi gözal-
tına alınırken, evde aramalar yapıldı,
bazı dijital materyallere el konuldu.

Operasyon öncesi, şüphelinin inter-
net ortamında herhangi bir işlem
yapamaması için mobil jammer 
kullanıldı. 
Şüpheli, evde yapılan incelemelerin
tamamlanmasının ardından Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ne götürüldü.

Siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Evliliğinin ilk aylarında şiddet gördüğü
için eşinden boşanan Fatma Yasak,
sonrasında yaşadığı süreci sosyal 
medyada dile getirince gündem 
oldu. Eski eşinin silahla alıkoyduğunu
söyleyen Yasak, "Ben yaşamak 
istiyorum. Lütfen sesimi duyun!" dedi.
Eski eş dün tutuklandı.

‘LUTFEN SESIMI’
DUYUN!

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım 
dolandırıcılığı ile ilgili 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı

Karacan’a ‘taciz’
soruşturması
Beşiktaş'ta köftecide garson olarak çalışan Y.K.'nin taciz şikayeti
üzerine sunucu Okan Zeki Karacan gözaltına alındı. İddiaları
kabul etmeyen Okan Zeki Karacan hakkında 'cinsel taciz'
soruşturması başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

beşiktaş İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'nde alınan polis ifa-
delerindeki iddialara göre

olay şöyle gelişti: Beşiktaş'ta köftecide
garson olarak çalışan Y.K., 13 Ağustos
günü saat 19.00'da, çalıştığı köftecinin
dış kısmında yer alan masadan sipariş
alırken kaldırımdan geçen tanımadığı bir
kişinin kalçasına eliyle dokunarak taciz
edip yoluna devam ettiğini iş yerindeki
arkadaşlarına söyledi.Y.K.'nin arkadaş-
ları koşarak taciz ettiğini iddia ettiği ki-
şiyi yakalayarak polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, taciz ettiği iddia edi-
len Okan Zeki Karacan'ı gözaltına alır-
ken Y.K.'yi de ifade için polis merkezine
götürdü. F.K. ifadesinde taciz edildiği id-
dialarını tekrarlayarak, Okan Zeki Kara-

can'dan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Karacan’da şikayçi oldu

Okan Zeki Karacan ise ifadesinde;
Y.K.'yi tanımadığını, 6 yaşındaki oğlu ile
köftecinin önünden geçtikten bir süre
sonra durdurulduğu tanımadığı kişiler
tarafından, "Sen bu kadını elledin, para
vereceksin" şeklinde ithamda bulunuldu-
ğunu ve aynı kişilerin saldırısına uğradı-
ğını ileri sürdü. Karacan, hakkında
yapılan suçlamaları kabul etmediğini ve
iftira attığını iddia ettiği F.K.'den davacı
ve şikayetçi olduğunu ifade etti. İfadele-
rin ardından hakkında 'cinsel taciz' so-
ruşturması başlatılan Okan Zeki
Karacan nöbetçi savcının talimatıyla
serbest bırakıldı.

Sahte bandrol
operasyonu

Zeytinburnu'nda iş yerine düzenle-
nen baskında 387 bin adet sahte al-
kollü içecek bandrolü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Zeytinbur-
nu'nda ticaret merkezinde basım atölyesi olarak
faaliyet gösteren  iş yerinde sahte bandrol basıl-
dığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, önceki
gün iş yerine düzenledikleri operasyonda E.D.,
Y.B. ve Ö.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İş
yerinde yapılan aramalarda 8 bin 600 adet taba-
kadan oluşan 387 bin adet üzerinde ibare ve kare-
kod bulunan alkollü içecek bandrolü, 3 adet sahte
bandrollerin yapımında kullanılan üzerinde ho-
logram ibareler bulunan metal kalıp levha, 8 adet
basıma hazır pasaport fotokopisi, 3 adet belge
basımında kullanılan hologram doküman, 1 adet
isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele
geçirildi.  Öte yandan bazı bandrollerin telefon-
dan kare kod şeklinde uygulamadan okutuldu-
ğunda gerçekmiş gibi sonuç alındığı belirlendi.
Ele geçirilen sahte bandroller, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde
sergilendi. Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk
edilen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldığı öğrenildi.

Kafe küle döndü

Çamlık Mahallesi Şht. Burak Kur-
tuluş Caddesi 120 numaradaki ka-
palı olan kafenin 2'nci katında henüz

belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa
sürede büyüyen yangın, 3'üncü kata ve çatıya
sıçradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye
çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1
saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına
alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın ol-
madığı yangında kafede büyük çapta hasar
meydana geldi.Öte yandan yangın, çevredeki
bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kame-
ralarıyla kaydedildi. Olay yerinden geçen bir
görgü tanığı, yangınla ilgili, "Ben buradan ge-
çerken dumanları gördüm. Aşağısı yanıyordu,
ilk üçüncü kata çıkıp, çatıya sıçradı. Bir anda
çatı tutuştu. O sırada İtfaiye geldi" dedi. Yan-
gınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kübra 
bulundu
Fatih’ten Büyükçekmece'deki 
babaannesinin evine giden ve dönüş
yolunda kaybolduktan sonra 3 gündür
haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra
Dinç, Büyükçekmece'de bulundu.

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiği-
miz cuma günü saat 12.30 sıralarında
12 yaşındaki Kübra Dinç, babaanne-

sinden evlerine gitmek üzere evden çıktı. Baba-
anne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia
eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar
yanına çağırdı. Kübra Dinç bir süre sonra tekrar
evine gideceğini söyleyerek babaannesinden ay-
rıldı. O andan itibaren aile Kübra Dinç'ten daha
haber alınamadı. Kayıp bildirimi yapılmasının ar-

dından emniyet ekipleri
ve aile üyeleri Kübra
Dinç'i aramaya başladı.
12 yaşındaki kız 3 gün
sonra Büyükçekmece'de
bulundu. Büyükçekmece
Adliyesi'ne götürülen
Kübra Dinç'in ailesi de
Fatih'ten geldi. Baba
Şaban Dinç, "Perşembe
akşamı babaannesinde
kalıyor, ertesi gün

12.30'da eve gideceğim diye ayrılıyor ama eve git-
miyor. Saat 17.30'da babaannesi dışarı çıkıyor
evin orda görüyor. O anda yanında çocuk var.
Babaannesi Kübra diye sesleniyor, dördüncü-
sünde duyuyor. Çocuk, Kübra ile ilkokuldan ar-
kadaş olduğunu söylüyor. Kübra babaannesine
tekrar eve gideceğini söyleyip ayrıldığında çocuk
da Kübra'nın peşinden koşuyor. Ondan sonra
Kübra'da haber alamıyoruz. İlk başta emniyet
güçlerine haber verdik sonra kendi imkânları-
mızla aramaya başladık. Kübra'yı Büyükçekme-
ce'de kayınbiraderim buldu. Çocuğun ablasının
oralardaydı. Adli süreç devam ediyor" dedi.

Yüzsüz hırsızlar pes dedirtti
Güngörön'de 4 kişi, hafif ticari araçla geldikleri iş yerinden 1,5 ton ham bakır çaldı. 
Olay anını görerek pencereden "Çağırdım polis gelecek" diyen kadına, hırsızın "Tamam bir
şey olmaz ya" şeklinde cevap vermesi ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Sanayi Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre,
ham bakır işi yapan Samet

Birdemir'e ait iş yerine içinde 4 kişinin
bulduğu hafif ticari araç yanaştı. Araç-
tan çıkan kişiler iş yerinin kilitlerini kıra-
rak içeri girdi. Şüpheliler, içerde bulunan
çuval dolusu ham bakırı araca yükledi.
Yaklaşık 1,5 ton ham bakırın bulunduğu
çuvalları çalan kişiler kayıplara karıştı.
Şüphelilerin rahat tavırlarla hırsızlık
yaptığı o anlar ise cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Görüntülere, olay anında
pencereden hırsızlara bir kadının seslen-
diği, polisin geleceğini söylemesi ve hır-
sızların ise çuvalları araca yüklemeye
devam ettiği, içlerinden birinin de
"Tamam bir şey olmaz ya" dediği duyu-

luyor. Daha sonra hırsızlar geldikleri
hafif ticari araca binerek kaçması görün-
tülere yansıyor. 

Patates soğan fırlatmışlar

İş yeri sahibi Samet Birdemir, "Sabah
05.00, 05.30 sıralarında te-
lefonum çaldı. Yan kom-
şum 'Dükkanın soyuluyor'
dedi. Biz koşarak geldik
ama kilitleri kırmışlar. 20
dakikada hırsızlık yapmış-
lar. Karşı komşum videoda
da göründüğü gibi bağırı-
yor, 'Polis gelecek' diye.
Onların bu kadar rahat
davranması 'Abla sen içeri
gir bir şey olmaz' demeleri

garip bir olay. Bakır çaldılar ortalama
bir, bir buçuk ton bakır çalındı. Diğer
komşum ise evden patates soğan eline
ne geçerse fırlatıyor. Şikayetçi olduk.
Güngören Emniyet Müdürlüğü'ne gere-
ken ifadelerini verdik" dedi.

Yine Pitbull

vahşeti
Pendik'te Oğuzhan Doğan (28)'ın

denizde pitbull cinsi köpeğin
saldırması sonucu boğulduğunu
iddia eden ailesi şikayetçi oldu.

Olay Pendik'te yaşandı. Oğuzhan
Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüz-
mek için sahile gitti. Doğan'ın arkada-

şının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı.
İddiaya göre, Oğuzhan Doğan'ı denizde yüz-
düğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısı-
rıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak
köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden
uzaklaştı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre
sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevre-
dekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Bo-
ğulan talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerine
gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan
Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alın-
dıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda
çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belir-
ten aile şikayetçi oldu.

Adalet istiyorum

Gencin acılı annesi Hatice Doğan, gözyaşları
içinde "Ben buradan adalet istiyorum. Başka
anaların canları yan-
masın istiyorum. Bu
köpekler salınmasın.
Bunlar böyle serbest
gezmesin. Bunlara
bir ceza verilsin."
dedi. Gencin ailesi
olayın araştırılıp, so-
rumluların cezalan-
dırılmasını
istedi. Polisin köpek
sahibini yakalamak
için çalışmalar başla-
dığı öğrenildi.

Ümraniye’de 3 katlı bir kafe alev 
alev yandı. Çevrede paniğe neden olan
yangın, itfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, yangın sonucu kafede
büyük çapta hasar meydana geldi
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P andeminin üzerinden 1,5 yıl geçti.
Önceleri eldiven, maske, mesafe ve
sokağa çıkma yasaklarlıyla başlayan

süreç belirli evrelerde kuralların ve önlemle-
rin dozu  hasta sayısına göre, artarak bazen
de azalarak devam etti.

Aşıyı reddetme hakkına sahip değiliz
Hepimiz kurtuluş umudu beklerken, vi-

rüsü yok edecek Bilim Kurulunun açıklaya-
cağı bir ilaçta bir aşıdaydı. Virüsü yok
edecek hamleyi beklemeye başladık. Nihaye-
tinde ülkemize Sinovac ve BioNTech başta
olmak üzere aşılar gelmeye ve uygulanmaya
başlandı. Aşıların gelmesiyle birlikte 3 kı-
sıma ayrıldık. Aşı olmak isteyenler, aşı olup
olmamakta kararsız kalanlar ve aşı olmayı

reddedenler.
Hasta haklarında; Kanunen zorunlu olan

haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuç-
ların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere;
hasta kendisine uygulanması planlanan veya
uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya
durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.
Fakat bu durum toplum sağlığını kapsadığı
için aşıyı reddetme hakkına sahip değiliz.
Kendimiz için değil toplum için aşı olmalıyız.

Aşı olmayanlara şehirler arası yasak geliyor
Yürütülen çalışmalarda, tıpkı Bilim Ku-

rulu gibi psikoloji, sosyoloji, dil bilimi, pa-
zarlama, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi
alanlardan uzmanlardan da destek alınarak
bir ‘ikna kurulu' kurulması düşünülüyor. İlk

olarak kalabalık ve kapalı or-
tamlardaki etkinliklere alınmayacak. Spor
müsabakalarına giremeyecek, aşı olmamış
veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel
araçları haricinde, toplu taşıma araçlarıyla
şehirlerarası seyahat edemeyecek. Yurtdışına
giriş ve çıkış yasağı geliyor. Aşı olmayanların
resmi kurumlara girişleri yasaklanacak. Ya-
saklarından kurtulmanın yolu 48 saat önce-
sinde yapılmış negatif PCR testi gerekiyor.
Bir dönem sonradan ücretsiz olarak yapılan
aşılar ücret karşılığında yapılacak.

Doğduğumuz andan itibaren aşılarla 
büyümedik mi?

Hastanede yeni doğmuşuz.
Doktorumuz  popomuza şaplağı vurduğun-
dan itibaren aşı kolik oluyoruz. Hastaneden
taburcu olmadan önce mutlaka hepatit B
aşısının ilk dozu uygulanıyor. Bir ay sonra
ise hepatit B aşısının 2. dozu ve altıncı ayda
ise 3. dozu uygulanıyor.

Beşli karma aşısı yani Difteri, Sellüler
Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio aşısı, He-
mofilus İnfluenza aşısı 6 haftalık dönemde
yapılıyor.

6-18 aylarda ve 4- 6 yaş arasında olmak
üzere 6-18 aylarda çocuk felci aşısı uygula-
nıyor.

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı. 
İlk doz 12. ayda, ikinci dozu ise 4 – 6 yaş
arasında yapılıyor.

12. ay sonunda  suçiçeği alışı yapılıyor.
Genelde tek doz yapılır. İkinci doz yapıla-
caksa 4 – 6 yaş arasında yapılıyor.

hepatit A aşısının İlk dozu 18. ay sonunda
ikinci dozu 24. ayda tekrarlanıyor.

Vücudumuzun  bir yerine metal cisim
battığında tetanoz aşısı oluyoruz.

Hayvanlar tarafından ısırıldığımızda
kuduz aşısı oluyoruz.

Tüperküloz, menenjit gibi hastalıklarımız
ortaya çıkınca verem aşısı oluyoruz.

Soğuklar tam bastırmamdan önlem
amaçlı grip aşısı oluyoruz.

Doğumdan ölüme aşılar bu denli hayatı-
mızda var iken, bizleri evlere hapseden tüm
yaşam meteryallerimizi altüst eden virüs be-
lasından kurtulmak için aşı olmaktan neden
korkuyoruz?

Sağlıcakla… 

Aşı olmaktan neden korkuyoruz?

Dört dörtlük tesis

Beykoz tarımla
birlikte kazanıyor

Zabıtadan kaçak
hafriyata drone takibi

İstanbul’un kent tarımı merkezi Bey-
koz’da hayata geçen “Adil Sözleşmeli
Tarım Projesi”yle çiftçilerin mahsulü
tarlada olgunlaşmadan alıcı buluyor.
Toprağa bereket, ekonomiye hareket
getiren projeyle çiftçinin alın teri değer,
sofralar sağlık ve lezzet kazanıyor
Beykoz Belediyesi’nin ilçede ekonomik kal-
kınmayı sağlamak ve tarımı canlandırmak
üzere uyguladığı politikalarla ilçe kent tarımı
merkezi olma yolunda emin adımlarla hızla
ilerliyor. “Adil Sözleşmeli Tarım” ve fide des-
teğinin yanı sıra ziraat mühendislerinin sa-
hada verdiği destek tarlaya bolluk ve bereket
getiriyor. Tarım Orman Bakanlığı’nın geliştir-
diği, ilçede tarımı ayağa kaldıran stratejik
adımlardan sadece biri olan “Sözleşmeli
Tarım Projesi” kapsamında verilen alım ga-
rantisiyle çiftçinin mahsulü tarlada olgunlaş-
madan satılıyor. Her yıl ilçedeki çiftçilerin
artan ilgisiyle uygulanan projeyle bu yıl ilk
etapta ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı 17 çift-
çiyle alım sözleşmesi imzalandı. Beykoz Be-
lediyesi’nin aracılığıyla, çiftçiler ve doğal
ürüne talebi olan firmalar arasında yapılan
sözleşmelerin imza süreci devam ediyor.
Doğal ve verimli tarım arazileri ağırlıklı ol-
duğu ilçe alıcı firmalar tarafından pazar
yakın konumuyla da sıklıkla tercih ediliyor.

Domatese kadar destek

Hasat mevsimiyle birlikte, ilçenin verimli
topraklarında yetişen, kirazdan domatese,
biberden patlıcana çeşit çeşit ürün şehrin
pazar tezgâhlarında yerini alırken alım des-
teği verilen ürünler ihtiyaç sahiplerinin sofra-
larına da ulaşmaya başladı.   Beykoz
Belediyesi ilçede alımını yaptığı tarım ürün-
lerini paketleyerek kurumda kaydı bulunan
ihtiyaç sahiplerinin evlerine de dağıtıyor. 

Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat
dökümleri ile mücadelesini taviz vermeden
sürdürüyor. Daha önce tespit edilen kaçak
döküm alanlarına 30’dan fazla kamera yer-
leştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına
alan Süleymanpaşa Belediyesi, teknolojinin
nimetlerinden de faydalanarak denetimleri
sıklaştırdı. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan ve
24 saat gözetim gerçekleştiren kameralar sa-
yesinde ilçede kaçak hafriyat dökümlerinde
ciddi azalma görülürken, müdürlük bünye-
sine kazandırılan insansız hava aracı
(drone) ile de kaçak dökümler anlık olarak
kayda alınarak sorumlulara suçüstü yapıla-
biliyor. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni insansız
hava araçlı takip sistemi ile gerçekleştirilen
uygulamalar neticesinde, kaçak döküm yap-
tığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu
kapsamında toplamda 10 bin TL tutarında
cezai işlem uygulandığı belirtildi.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
adil ve ortak akla dayalı belediyecilik
hizmeti sunmak, şeffaf ve katılımcı bir

yönetim anlayışını hakim kılmak için ilk
“Katılımcı Bütçe” modelini hayata geçirdi.
“Bütçe Senin, Karar Senin. İstanbul için Bir-
likte Karar Verelim” sloganıyla başlatılan
projeyle; yerel demokrasinin güçlendirmesi
ve İstanbulluların şehir hakkında daha çok
söz sahibi olması hedeflendi. İstanbul Kent
Konseyi ve İBB Strateji Geliştirme Müdür-
lüğü koordinasyonunda yürütülen proje
kapsamında, İBB’nin 2022 yılı bütçesi İstan-
bullularla birlikte hazırlanıyor. 12 yaşından
büyük ve İstanbul’da ikamet eden tüm va-
tandaşlar, 2-15 Ağustos tarihleri arasında
İBB sorumluluk alanına giren tüm konular-
daki fikir ve proje tekliflerini https://butcese-
nin.istanbul/ adresi üzerinden belirtti.
Ardından yapılan değerlendirmeler netice-
sinde, İBB 2020-2024 Stratejik Planı ve
mevzuata uygun, teknik açıdan yapılabilir
projeler belirlendi.  İstanbul’un bütçesinin
nasıl kullanılması gerektiği konusunda terci-
hini yapmak isteyen İstanbullular,
https://butcesenin.istanbul adresinde ön
plana çıkan projeleri inceleyerek, oylamaya
katılabiliyor. 29 Ağustos 2021 tarihine kadar
çevre, kültür, sağlık, sosyal, ulaşım, afet ve
şehircilik temalarında, toplam 191 proje, oy-
lanmayı bekliyor.

Sizinle güzelleşeceğiz

Sosyal medyadan “Bütçe Senin Karar
Senin” projesinin ikinci etabını duyuran İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların
birbirinden değerli projeleri İBB ile paylaşa-
rak İstanbul’un sorunlarına çözüm önerileri
geliştirdiğine dikkat çekerek, şimdi ön ele-
meyi geçen projeleri oylayarak hangilerinin
uygulanacağına karar verme zamanının gel-
diğini söyledi.  İmamoğlu, “İstanbul sizin
projeleriniz ve kararınızla güzelleşecek. Bize
yol gösterdiniz, 9 farklı temada onlarca
proje değerlendirildi ve uygulanabilecek

olanlar tespit edildi. Bu projelerden hangileri
daha acil, hangileri İstanbul’a daha fazla
fayda sağlar, cevapları yalnızca sizde. Her
şey sizin projeye verdiğiniz değere bağlı.
Sizin en çok sanal bütçe ayırdığınız projeleri
hızla hayata geçireceğiz. Siz ne derseniz biz
onu yapacağız. Bütçe senin, karar senin.
Harekete geç, seçimini yap. Her şey çok
daha güzel olsun” dedi.

En çok oy alan uygulanacak

İBB, her proje için maliyetlerine paralel 
olarak ayrı bir bütçe puanı belirledi. Sitede 
katılımcılara verilen 1.000 bütçe puanı, 
“Oylamayı Katıl” alanına girerek kullanılı-
yor. Birden fazla projeye oy verebilirken, 
seçilen projeler, sepete ekleniyor ve onayla-
narak İBB’ye iletilmiş oluyor. Puanlama
sonucunda seçilen projeler kamuoyu ile
paylaşılacak ve İBB Meclisi’nin onayına
sunulacak.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

KARARI ISTANBUL
HALKI VERECEK

Başakşehir
Belediyesi geri

dönüşümde yeni bir
dönem başlatıyor.

Bahçeşehir 2. Kısım
Mahallesi’nde 4 bin
metrekare alan üz-

erine kurulacak geri
dönüşüm tesisinde,

saatte 5 ton atık
ayrıştırılarak

ekonomiye geri
kazandırılacak
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Osman KÖSE

İBB’nin karar verme süreçlerine ilk kez İstanbulluları dahil ettiği “Katılımcı Bütçe” modeli, adım adım gerçekleşiyor.
İlk etapta vatandaşlar önerilerini yaptı ve 9 temada 191 proje için oyların kullanılacağı ve ikinci aşamaya geçildi.
Süreci sosyal medyadan paylaşan Başkan İmamoğlu, “İstanbul sizin projeleriniz ve kararınızla güzelleşecek. Siz 
ne derseniz biz onu yapacağız. Harekete geç, her şey çok daha güzel olsun” açıklamalarında bulundu

KATILIMCI BÜTÇE NEDİR?
İBB’nin 16 milyon için geliştirdiği insan
odaklı “Katılımcı Bütçe Modeli”, yeni
belediyecilik anlayışı çerçevesinde; hal-
kın yararına olacak projelerin halkla bir-
likte devreye alınmasını ve harcamaların
bu önceliklere göre yapılmasını öngörü-
yor. Hesap verebilirlik ve kapsayıcılık il-
kelerini ön plana çıkaran proje ile yerel
yönetimlerde dayanışma ve uzlaşma kül-
türü gelişecek, iş birlikleri güçlenecek,
temel hak ve hizmetlere erişimde sosyal
adalet sağlanacak.  Vatandaşların aktif
katılımı ile birbirinden farklı proje mo-
dellerinin ve uygulama biçimlerinin de-

mokrasi içerisinde değerlendirilmesine
imkân sağlayan modelle, kentliler kamu
kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını
izleyecek, sosyal politikalar arasında
tercihte bulunabilecek ve kamusal kay-
nakların kullanım önceliğini belirleme
fırsatı elde edecek. İBB Katılımcı Bütçe
Modeli; “Fikir, Öneri ve Proje Başvurula-
rının Alınması”, “Ön Değerlendirme ve
Teknik Değerlendirme”, “Projelerin Oy-
lamaya Sunulması”, “Oylama Sonuçları-
nın Değerlendirilmesi” ile “Bütçe,
Uygulama ve İzleme Çalışmalarının Ya-
pılması” aşamalarından oluşuyor.

Sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki çalış-
malarıyla Türkiye’ye örnek olan Başakşehir
Belediyesi, ilçeye yeni bir tesis daha kazan-
dırmak için çalışmalara tüm hızıyla devam
ediyor. Başakşehir Mahallesi’nde yer alan
geri dönüşüm tesisinin ardından bir tesis de
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne inşa edil-
meye başlandı. Temel atma işlemi tamamla-
nan geri dönüşüm tesisinde, “her atık çöp
değildir anlayışı” ile plastik, pet, kâğıt, metal,
cam, karton, naylon ambalaj atıkları yeniden
işlenebilecek. Çocuklara daha güzel bir Ba-
şakşehir bırakmak için yola çıktıklarını ifade
eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, “İlk geri dönüşüm tesisimizi Ba-
şakşehir Mahallemizde açtık. Kendimize he-
defler belirledik ve emin adımlarla ilerledik.
Başakşehirli komşularımızla el ele, omuz
omuza verdik. Hedeflerimize ulaşmak için
her bir konuta geri dönüşüm kutuları, poşet-
leri ve askıları temin ettik.” dedi.

Saatte 5 ton atık dönüşecek

Ayrıştırma tesisinin 4 bin metrekare alan

üzerine inşa edileceğini belirten Başkan Kar-
toğlu, “Tesisimizin bin 250 metrekaresi ka-
palı alan olacak. Tamamlandığında plastik,
pet, kâğıt, metal, cam, karton, naylon amba-
laj ürünlerini yeniden işleyeceğiz. Ayrıştırma
tesisimizin bant uzunluğu 42 metre olacak
ve saatte 5 ton geri dönüşüm ürünü geri dö-
nüşüme kazandırılacak. Tesis girişinde 50
tonluk kantarımız yer alacak. Böylece giren
ve çıkan araçlar dijital olarak tartılarak, ürün
tonajı takip edilecek. Bölgede toplanan geri
dönüşüm ürünleri sayesinde geri dönüşü-
mün transfer süresini ve maliyetini de azalt-
mış olacağız.” şeklinde konuştu.
İlk belediyelerden biri

“Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesi kapsa-
mında yapılan çalışmalar hakkında bilgi
veren Başkan Kartoğlu, “İstanbul ortalama-
sında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp mik-
tarının yapılan son çalışmalarla birlikte
Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar düşür-
dük. Yaptığımız çalışmalar sonucunda
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un

takdimiyle İstanbul’da ‘sıfır atık belgesi’ alan
ilk belediye olmanın gururunu yaşadık. Geri
dönüşümü teknolojiyle harmanladık. Geliş-
tirdiğimiz Atık Nakit uygulaması ile birlikte
site ve konutlardan toplanan geri dönüşüm
atıkları puana dönüştürdük. Biriken puan-
larla komşularımızın site ihtiyaçlarını karşı-
ladık.” değerlendirmesinde bulundu.



K adıköy Meydanı’ndan başlayıp,
otobüs özel yolu üzerinden Baha-
riye Caddesi’ne ulaşan ve en çok

65 yaş üstü kişilerin kullandığı T3 Kadı-
köy-Moda tramvay hattının ilk kadın ma-
kinistleri, 4 aylık eğitim süreçlerinin
ardından göreve başladı. Kadıköylülerin
‘mahalle tramvayı’ olarak tanımladığı nos-
taljik tramvayı kullanan kadın makinistler,
vatandaşlardan yoğun destek aldı. Kendi-
lerini görünce kiminin şaşırdığını kiminin
sevindiğini kiminin ise tramvayı kullanırken
fotoğraflarını çektiğini aktaran makinistler,
yaşadıkları zorlukları da anlattı. Göreve
başlayan makinistlerden Damla Çaylak
Kaya, “Şu anda Kadıköy-Moda T3 tram-
vay hattının kadın makinisti olarak konuş-
mak beni çok mutlu ediyor. 1 haftadır,
arkadaşlarımızla tek başımıza seferlere çı-
kıyoruz. Halk da bunu güzel karşılıyor.
Daha önce hiç kadın makinist görmedik-
leri için şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Sa-
bahları ‘günaydın’, akşamları da
‘hoşçakalın, bir şeye ihtiyacınız olursa bu-
radayız’ gibi cümleler duyuyoruz. Özellikle
esnaftan büyük destek var. Yani Kadıköy
halkı, kadın makinistlerini sahiplendi. Ken-
dimi güvende hissediyorum. Bu nedenle
çok mutluyum” dedi. Tramvaylar arasında
fark olduğunu söyleyen Kaya, yaşadığı
zorlukları şöyle anlattı: “Kullandığımız
tramvaylar çok eski, kadın gücünü zorlaya-
bilecek türde. O yüzden fiziki olarak zorlu-
yor. Yaya, araç trafiği de bizi zorlayan bir
diğer konu. İki trafiği kontrol edip aynı za-
manda yolcu güvenliğini üstlenmek çok
büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun
hepsini bir arada yönetebilmek çok ciddi
risk. Şu an havalar güzel ama bu durum,
ilerleyen süreçte yağmur ve kar yağdığında
daha da zorlaşacak. Çünkü araçları kont-
rol etmek çok zor. Araçlar çok mekanik.
Diğer yer altı metro araçlarına hiç benze-
miyor. Elektroniksel bir şey yok. Dolayı-
sıyla sorumluluğu çok fazla.”

El sallamadan geçmem

Farklı araçlara ilgisi olduğunu dile getiren
Burcu Kasap, makinist olma sürecini an-
lattı. Kasap, “Daha önce çalıştığım bir
beton firmasında kepçe ve mikser sürmeyi
öğrenmiştim. Değişik araçlara ilgim oldu-
ğunu fark ettim. Pandemi döneminde bir
süre işsiz kaldım. O süreçte tren sürücü-
lüğü ilanını görünce hemen başvuru yap-
tım. Aslında pek olumlu sonuçlanacağını
düşünmüyordum ama her şey olumlu
oldu. Sınavlar, mülakatlar bayağı zordu.

Tüm mülakat ve sınavları geçtikten sonra
tekrar bir eğitim ve sınav süreci oldu. O
kadar çok ders çalışıyordum ki annem, ‘bu
kadar ders çalışsaydın şu anda tıp bitirip
doktor olmuştun’ dedi. Gerçekten de öyle
olurdu çünkü hakikaten zor bir süreçti”
diye konuştu. Kendisini görenlerin önce
şaşırdığını ardından fotoğrafını çektiğini
söyleyen Kasap, “Tramvay kullanmanın
bizim için belli güzellikleri var. Mesela bu
hatta el sallamadan geçemiyorum. Yolcu-
lar o kadar hayretle bakıyor ki ‘ben de şaşı-
rırdım herhalde’ diyorum. Sonra da ‘neden
bu kadar şaşırıyorlar’ diye sorguluyorum.
İnsanlara selam vermeden geçemiyorum.
Herkes önümde fotoğraf çekiliyor. Bir

amca, sosyal medyasında paylaşmak için
her gün fotoğrafımı çekiyor. Hem şaşırı-
yorlar hem destekliyorlar” ifadelerini 
kullandı.

İnsanlar alışık değil

İlayda Çelikkol ise, “Tren sürücülüğüne
başvuru yaptım. İlk önce aileme söyledi-
ğimde onlardan ‘nasıl yani tren sürücüsü
mü olacaksın’ gibi bir tepki aldım. Tabii bu
olumsuz bir tepki değil, sadece şaşırmış-
lardı. Çünkü kadın makinist fikrine alışık
değillerdi. Eğitim süreçlerinin ardından gö-
reve başladık. İlk başladığımda biraz tedir-
gindim. İnsanların tepkileri ne olacak, bizi
sevecekler mi, biz bu işi yapabilecek miyiz
diye düşünüyorduk. Her şey umduğumuz-
dan daha iyi oldu. Özellikle yaşlı teyzeler-
den, amcalardan çok güzel geri tepkiler
aldık. Böyle olunca biz de işimizi hakkıyla
yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Kadın istihdamına katkı

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür

Soy, kadın istihdamını arttırmak için ay-
rıca bir çaba sarf ettiklerini belirterek, şu
anda Metro İstanbul’da kadın çalışanla-
rın yüzde 10 oranında olduğunu ve bu
oranı yüzde 20’ye çıkararak dünya stan-
dartlarına erişmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kadın makinistler çok başarılı oldu.
Ben tren sürücülüğünün kadınlara
uygun bir iş olduğunu düşünüyorum. 
İlk başta bazı şüpheli sesler vardı.
Çünkü makinistlik, aynı zamanda meka-
nik bir iş. Araçta bir arıza olduğu zaman
aracı durdurup altına girmen, arızada ilk
müdahaleyi hemen yapman lazım. Bunu
her zaman makinist yapar. Sonra teknik
ekipler devreye girer. O konuda da çok
başarılı oldular. İşlerini çok özenle, dik-
katle yapıyorlar. Bu nedenle çok başarılı
bir şekilde devam ediyorlar. Biz bu inisi-
yatifi almaktan çok memnunuz. Bu nos-
taljik, mahallenin tramvayı tadındaki
tramvayımızda da kadın makinistlerimiz
göreve başladı. Çok da iyi tepkiler 
aldılar.” DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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H er gün gazetelerde, tv lerde tekkonu, orman
yangınları, seller, fırtınalar, toprak kaymaları,
hortumlar, kuruyan göller, dereler balıkların

toplu ölümleri. Okumaktan, görmekten bıktık. Biz in-
sanlar böyle devam ettikçe dünyanın sonu karanlık. Ül-
kemizin ve dünyanın gidişatını okudukça çok
üzülüyorum. Bu kötü şartlarda yıllarca yaşamamıza
rağmen ben neslimizi yine şanslı görüyorum. 

Zaman zaman haberleştiğim arada sırada uğradığım
WWF (Doğayı Koruma Vakfı) yayınlarından “Yaşayan
Gezegen 2012 Raporu”na göre, hızla yükselen nüfus
artışı ve doğal kaynaklara olan aşırı talep yüzünden
2030’larda, 2040’larda iki dünya olsa bile ihtiyaçları-
mızı karşılayamayacak. WWF tarafından gezegenin
durumunu belgelemek için yayınlanan ve tüm dünyada
lansmanı yapılan “Living Planet Report 2012”, bu
nüfus artışı ve aşırı tüketim nedeniyle insanoğlunun yer-
yüzündeki kaynaklara yönelik talebinin çok hızlı büyü-
düğünü ortaya koyuyor varoluşumuzun kaynağı olan
“biyolojik çeşitlilik” üzerinde muazzam bir baskı oluş-
turan bu durum, gezegendeki tüm canlıların güvenli-
ğini, sağlığını ve refahını tehdit ediyor. 

Londra Zooloji Derneği ve Küresel Ayak İzi Ağı iş-
birliğinin iki yılda bir yayımladığı Yaşayan Gezegen En-
deksi de son kırk yılda biyolojik çeşitliliğin küresel
ölçekte yüzde 30 azaldığını bildiriyor. Rapora göre,
1950’lerden bu yana nüfus iki kat artmış bu nüfus artışı
ve aşırı tüketim böyle giderse 2040 yılında yeryüzünün
doğal kaynaklarında ihtiyacımızı karşılamak imkânsız
olacak. Bu derde çözüm yok mu? Var ama insanların
işine gelmiyor. Sanki elimizin altında bir gezegen daha
varmış gibi yaşıyoruz. Peki, ne yapalım çözümlerden
biri atıklarımızı azaltmak, suyu akılcı yönetmek, or-
manlarımıza sahip çıkmak ve rüzgâr, güneş gibi yenile-
nebilir kaynakları kullanmak gerekiyor. 

Bakın Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden
bir hocamız Karadeniz’de doğru dürüst 5-6 çeşit balık
kaldı. Karadeniz kıyısı olan ülkelerden gelen kirlilik de-
nizi yakında çöplük yapacak diyor. Ekonomik değere
sahip 23 türden birçoğu avlanma yanlışları ve kirlilik-
ten artık sadece hamsi, istavrit, mezgit, sargan ve kal-
kan görebiliyoruz. Kirliliğe bağlı olarak, kolyoz,
uskumru ve kılıç balığı türleri görünmez oldu. Marma-
ra’da öyle. 25-30 yıl önce ben bile Büyükçekmece’de
zargana tutardım şimdi yok artık. 

Bizden sonraki nesilleri düşünerek eğitimli, bilgili,
bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz. Gelecek nesillere yaşam
hakkı tanımalıyız. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Nostaljik tramvay T3 Kadıköy-Moda hattının ilk kadın makinistleri, eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından göreve
başladı. Tramvayın mekanik olmasından dolayı, metro ve diğer demiryolu araçlarından daha zor olduğunu söyleyen 
makinistler işlerini sevdiklerini ve halkın olumlu tepkisiyle karşılaştıkça zorluklara rahatlıkla göğüs gerdiklerini dile getirdi

Dünyamız ve 
zavallı torunlarımız

Nostaljik tramvay
kadıNlara emaNet

Nostaljik trende yolculuk yapan Mehmet
Hamdi Kaynakdemir, “Bütün kadınların
her alanda öne geçmesini destekliyo-
rum. Tramvayda da öyle, diğer iş alanla-
rında da öyle” diyerek kadın istihdamını
desteklediğini söyledi. Hanımşah Zengin
ise, “Kadınların her sektörde yer alma-
sını destekliyorum ve çok büyük gurur
duyuyorum. Kadın makinistleri görünce
de büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşal-
lah her zaman böyle olur” diye konuştu.

Kadınlar 
öne çıkmalı

22 MEYDANDA 
22 BiN GENÇ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB), 22 meydanda
üniversite sınavına giren 22 bin gence rehber oldu.
‘Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi’ kapsamında
hem meydanlarda hem de Mobil araçlar ve Alo 
153 Hattı’nda tercih yapmak isteyen gençlere hizmet
verildi. İBB, ek tercih döneminde de gençlere
danışmanlık yapmaya devam edecek

İBB, 4 Ağustos ve 20
Ağustos tarihleri arasın-
daki üniversite tercih döne-

minde gençleri yalnız bırakmadı.
Sınav sonuçlarının açıklanmasından
önce çalışmalarına başlayan İBB’nin
tercih danışmanları, aldıkları eğitim-
lerle gençlere tercihlerinde yol gös-
terdi. İBB Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından hizmet veren
İBB Tercih Danışma ve Rehberlik
Merkezleri, Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı’na (YKS) giren gençlerin
tercihlerini en doğru şekilde yapabil-
melerine katkı sağladı.  İstanbul’un
22 meydanda 190 tercih danışmanı
ile gençlere, puanları, başarı sırala-
maları ve üniversitelerin kontenjanları
gibi kriterlere göre tercihlerini doğru
bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz
danışmanlık hizmeti verildi. İki mobil
araç da tercih sürecinde gençlere des-
tek oldu. Çok sayıda isme
rehberlik‘Tercih Danışma ve Rehber-
lik Merkez’lerinde İBB’nin danışman-

ları gençlerin tercih listelerini oluştur-
malarına katkı sağlarken, uzman reh-
berler de devlet ve vakıf üniversiteleri,
bursluluk durumları, bölümler ve
dersler hakkında gençlere bilgi verdi.
17 gün boyunca gençlerin hizmetinde
olan Tercih Danışma ve Rehberlik
Merkezleri, 22 bin 158 üniversiteli
adayının, tercihini en doğru şekilde
yapması için yardım etti. Üniversite
tercihlerinde Alo 153 Hattı’nda da
tercih danışmanları görev yaptı. İs-
tanbul’daki gençlerin tercih listelerini
oluşturmalarında katkı sağlayan Alo
153, 0212 153 00 00 numaralı hattı ile
Türkiye’nin dört bir yanından arayan
gençlere de rehberlik hizmeti verdi.
Ek tercih için hizmet verecekTercih
Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin
ek tercih döneminde ve baraj puanın
düşürüldüğü ikinci ek yerleştirme sü-
recinde hizmet vermesi planlanıyor.
Ek tercih döneminde kaç noktada ve
nerelerde hizmet verileceği de ayrıca
duyurulacak.  SEMANUR POLAT

Selin tahribatı
büyük oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu 
Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve
Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de
yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel 
felaketinin yarattığı tahribatı, uzaydan görüntüledi

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakül-
tesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Yanalak, uydu görüntüle-

rinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu
belirterek,  "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu göre-
biliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malze-
melerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30
metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350
metrelere kadar yayıldı" dedi.   Türkiye'nin ilk uydu yer
istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Ha-
berleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81
kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahri-
batı uzaydan görüntüledi. İncelemelerde sel öncesi ile
sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı. 

Birçok bölge etkilendi

UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini
temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Mü-
dürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Ha-
berleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma
Merkezi , olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüle-
riyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir ça-
lışma yaptık. Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok
açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı
bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana böl-
gelerin de can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi. 

Kısa sürede uzun etki

Prof. Dr. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle
yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana
bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa
bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları
yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şe-
kilde görmekteyiz" diye konuştu. Uydu görüntülerinde
köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluş-
tuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca
taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını
görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel
sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada
birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dı-
şında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası
gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kal-
dığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş yardıma koştu
ÜSKÜDAR'DA sahil yolunda sü-
rücüsünün kontrolünü kaybettiği
İETT otobüsü refüjde asılı

kaldı.  Asılı halde kalan İETT otobüsünü,
çevredekiler ve yolcular kurtarmaya çalıştı.
Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu olu-
şunca , diğer sürücüler yolun açılmasını
halay çekerek bekledi. Otobüs çekici tarafın-
dan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Olay,
dün saat 23.00'da  Üsküdar'da
Salacak Sahil'de meydana geldi.
İddiaya göre, yolcu dolu İETT
otobüsü virajı dönerken sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu orta refüjde asılı
kaldı. Kazada yolcularda yarala-
nan olmazken, refüjde asılı halde
kalan İETT otobüsünü çevrede-
kiler ve yolcular iterek kurtar-

maya çalıştı. Kaza nedeniyle Salacak Sa-
hil'de çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu.
Trafikten sıkılan bazı sürücüler araçlarından
inerek  halay çekti. Asılı kalan otobüs çekici
tarafından kaldırılmasının ardından yol tra-
fiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma
başlattı. İETT otobüsünün kurtarılma çalış-
maları ve trafikte kalan diğer sürcülerin halay
çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. 
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Ö ğretim yılına sayılı günler kaldı.
Yüz yüze eğitim 6 Eylül’de baş-
layacak. Kırtasiye sektörü, bu yıl

okula başlama maliyetini 361 lira olarak
hesapladı. Bu rakam ürünlerin markala-
rına ve tüketicilerin tercihlerine göre deği-
şiklik gösteriyor. Geçen yıl bu rakam 330
liradan başlıyordu. Bütçenin yanı sıra gü-
venilir ürün almanın da önemine değinen
sektör temsilcileri, velileri merdivenaltı ve
sahte ürünlere karşı uyarıyor. Milliyet ga-
zetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine
göre Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD)
Genel Sekreteri İrem Özkal, yüz yüze eği-
tim müjdesiyle kırtasiye ürünlerine yö-
nelme olduğunu açıkladı.
Okul alışverişinin öğrencilerin motivasyon-
larını pozitif yönde etkilediğini belirten
Özkal, “Kırtasiye ürünleri üzerinde bazı
katma değeri yüksek ürünler dışında fiyat
artış oranı yaklaşık yüzde 10 olarak değer-
lendiriliyor. Bu yıl okul çantası 361 liraya
doluyor. Geçen yıl bu rakam 330 lira idi.
Elbette rakamlar, tüketici alım gücü ve ter-
cihlerine göre değişiklik gösterebilir. Stan-
dart okula başlangıç kırtasiye malzemeleri
ile dolu bir çantanın 250 lira ve 400 lira
arasında olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Sektöre can suyu olacak

Okulların açılmasının sektöre can suyu
olacağını kaydeden Özkal, “Salgın öncesi
Türkiye’de yaklaşık 18 bin kırtasiyeci faali-
yet gösteriyordu. Sektörde yaklaşık yüzde
15 küçülme var. Velilerimize, çocuklarımı-
zın eğitimlerine yönelik ihtiyaç duydukları
materyalleri kırtasiye perakendecilerinden
yapmalarını öneriyoruz. Kırtasiyeciler yıllık
satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını okul
açılma sezonu eylül ayında yapıyor. Aynı
dönemde zincir marketlerin de kırtasiye
ürünlerine yönelik satışları esnafımızı etki-
liyor. 1500 metrekare altındaki zincir mar-

ketlerde kırtasiye ürün satışının yapılma-
ması konusundaki başvurularımızı da ilet-
tik” diye konuştu. Özkal, “Kurşun kalem,
boya kalemi, sulu boya, pastel boya, defter,
silgi, cetvel, gibi kırtasiye ürünlerinde KDV
yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Buna
karşın mekanik kurşun kalem gibi bazı
ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı.
Biz yüzde 18 olan kırtasiye ürünlerinin
KDV oranının yüzde 8’e, KDV’si yüzde 8
olan kırtasiye malzemelerinin de KDV’si-
nin yüzde 1’e düşürülmesini talep 
ediyoruz” dedi.

Fiyat artışı

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Genel

Sekreteri Zülfiye Sapankaya, ürün fiyat-
larında enflasyon oranında bir artış ya-
pacaklarını söyledi.Kira konusunda
talepleri olduğunu belirten Sapankaya,
“Milli Eğitim Bakanlığı kantinler için öğ-
renci geliş gününe ve sayısına göre kira
verilmesi konusunda bir düzenleme yap-
mıştı. Esnaf olarak bu uygulamanın bir
süre daha devam etmesini talep ediyo-
ruz” dedi. Sapankaya, İstanbul’da 3 bin,
Türkiye genelinde 40 bin kantin işletmesi
bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler okunmalı

Tüketicilerin gıda ambalajlarındaki gibi
kırtasiye ürünlerinde de etiketleri oku-

ması gerektiğinin altını çizen İrem
Özkal, şöyle konuştu: “Tüketicilerimiz
üretim yeri belli, CE ibaresi olan EN71
standartlarına uygun ürün seçmeye
özen göstermeli. Oyuncak şeklinde 
olan veya niteliği taşıyan ürünlerin
hangi yaş grubuna yönelik olduğuna
dikkat etmeliler. 
Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su
bazlı olması ve solvent içermemesi ko-
nusunda hassas davranmalılar. Eğer ve-
lilerimiz satın aldıkları ürünün güvensiz
olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimli-
ğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr
adresli siteden veya ALO 175 tüketici
hattından şikayette bulunabilir.”

isvEç’TE mobilya devi IKEA
ve enerji tedarikçisi Svea Solar
ile birlikte Eylül ayından itiba-

ren güneş santralleri ve rüzgar türbinle-
rinden üretilen elektriği tüketiciye arz
etmeye başlayacak. Svea Solar, IKEA’dan
aldığı elektriği saatlik fiyatlarla satın ala-

cak ve tüketiciye satacak. Geçtiğimiz
hafta şirketten yapılan açıklamaya göre
müşteriler, Oslo’daki Nord Pool elektrik
borsasında işlem gören toptan elektrik fi-
yatına ek olarak sabit bir aylık ücret öde-
yecek. Elektrik verilen kullanıcılar bir
uygulama aracılığıyla kendi kullanımla-

rını takip edebilecek. Ayrıca abonelik sis-
temi üzerinden elektriği alacak hane sa-
hipleri fazla elektriği de geri satabilecek.

Yatırımlar artabilir 

IKEA geleneksel perakende mobilya satı-
şının dışında çok farklı bir sektör olan

enerji sektörüne girmesi, şirketin daha
farklı sektörlere de yönelebileceğinin bir
işareti olabilir. IKEA, halihazırda güneş
panelleri ve sigorta hizmetleri de sunu-
yor. Şirketin yenilenebilir enerjiye yaptığı
yatırımın 2,8 milyar doları bulduğu
belirtildi.

İsveçli mobilya devi IKEA, büyüyen yeşil 
elektrik pazarından yararlanabilmek amacıyla
yenilenebilir enerji üretmeye başlayacak

Yüz yüze eğitim 6 Eylül’de başlıyor. Kırtasiye sektörü, bu yıl okula başlama maliyetini 
361 lira olarak hesapladı. Bu rakam tüketicilerin ürün tercihlerine göre değişiklik gösteriyor

Yatırımcılar Suriye
ile normalleşme

beklİYor

günEydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
(GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci,
Türkiye'nin tekstil ihracatının 4'te 1'ini ken-

dilerinin yaptığını ifade ederek, katma değeri yüksek
üretimin günden güne arttığını belirtti. Ortadoğu'nun
en büyük pazarları olduğunu söyleyen Kileci, Suriye
başta olmak üzere çevre ülkelerle ilişkilerin normal-
leşmesi durumunda yabancı yatırımcıların Güneydo-
ğu'yu üretim ve lojistik merkezi yapacaklarını
kaydetti.

Yabancı sayısı az

Bölgedeki Suriyeli işçi sayısının anlatıldığı gibi yüksek
olmadığını belirten Kileci, “Sadece Gaziantep
OSB'de 300 bin kişilik bir istihdam mevcut ve bunun
da yarısı tekstil sektöründe. Yabancıların sektörde is-
tihdam edilme oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor. Amacı-
mız bölge kalkınmasına daha fazla destek sunmak”
dedi. Suriye ve Irak'la ilişkilerin düzelmesi duru-
munda bunun bölge ve ülke ekonomisine olumlu
yansımasının muhakkak olduğunu vurgulayan Fikret
Kileci, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan bölgelerinin
ticari anlamda da güvenilir bir bölge olduğunu be-
lirtti. Kileci, “Yabancı yatırımlarla canlanacak böl-
gede, söz konusu ülkelere gerçekleştirdiğimiz
ihracatta da artışlar yaşanacaktır” dedi. Geçen yıl 9.3
milyar dolarlık ihracat yapan bölgenin bu yılki hedefi
12 milyar dolar.

Uzun yıllardır terör, göç ve işsizlik gibi 
problemlerle boğuşan Güneydoğu Anadolu
Bölgesi, ekonomik anlamda kabuğunu
kırmaya çalışıyor. Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör 
Başkanı Fikret Kileci, Suriye ve Irak'la
ilişkilerin düzelmesi durumunda bölge ve 
ülke ekonomisine olumlu yansımasının
olacağını kaydetti

Bu yıl okul çantası
361 lİraya doluyor

Mobilya devi yeşil
enerjiye başlıyor

TİSK'in ülke genelinde 2 bin katılımcıyla hazırladığı ankete göre,
10 işverenden 7'si aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlarına yaptırım
uygulanmasını istedi. 4 işverenden 3'ü ise aşı karnesi talep etti

TürkiyE İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (TİSK)
yaptırdığı “Covid-19 Süre-

cinde Aşılanmaya Bakış Anketi”, işvere-
nin aşı olmayan çalışana yaptırım talep
ettiğini ortaya koydu.Ülke genelinde 2
bin katılımcıyla yapılan ankete göre, her
10 kişiden yaklaşık 7’si toplum sağlığı
için aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlara
yönelik yaptırımların uygulanması gerek-
tiği fikrinde. Yüzde 50’yi aşkın işveren ise
aşılanmamış kişileri ikna etmek için en
etkili yöntemin resmi yaptırımlar oldu-
ğunu düşünüyor ve bu kişilere yönelik kı-
sıtların başlatılması gerektiğini
savunuyor.

10 kişiden 7’si aşıyı istemiyor

Türkiye genelinde telefon ve dijital panel
üzerinden yapılan anket katılımcılarının
büyük bölümünü hizmet ve imalat sek-
törlerindeki saha çalışanları oluşturdu.

Ofis çalışanları ve uzaktan çalışmaya
devam eden katılımcılar da çalışmada
temsil edildi. Anketten çıkan diğer bazı
sonuçlar ise şu şekilde:
• Her 4 katılımcıdan 3’ü aşı karnesi uy-
gulamasının Türkiye’de de hayata geçi-
rilmesini istiyor.
• Aşı olmayı reddeden her 10 kişiden
yaklaşık 7’si, tüm bilimsel çalışma ve ka-
nıtlara rağmen, halen güvenlik ve yan et-
kilere ilişkin kaygılarla aşı olmayı kabul
etmiyor.
• Her 10 kişiden 1’i ise çevresindeki söy-
lemlerden etkilenerek aşı olmadığını dile
getirdi.
• Her 10 kişiden 8’i aşılı veya “Covid-19
negatif” olduğunu belgeleyemeyenlerin
kamuya açık alanlara alınmaması 
görüşünde.
• Her 10 katılımcıdan 8’i aşı olmayı red-
dederek başkalarına hastalığı bulaştıran
kişilerin kusurlu olduğunu düşünüyor.

İşveren ‘aşılı 
elaman’ istiyor

Giyim sektörü tam kapasite hizmette
EgE İhracatçı Birliklerinden der-
lediği verilere göre, Türkiye'nin
hazır giyim ve konfeksiyon ihra-

catı, 2020'nin ocak-temmuz döneminde 8
milyar 779 milyon dolar olarak kayıtlara
geçti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat,
yüzde 27 artışla 11 milyar 131 milyon dolara
çıktı. Hazır giyim ihracatında ilk sırada 1 mil-
yar 897 milyon dolarla Almanya yer alırken
bu ülkeyi 1 milyar 470 milyon dolarla İs-
panya, 1 milyar 124 milyon dolarla İngiltere
takip etti. Söz konusu dö-
nemde Çekya'ya ihracat
yüzde 202 artışla 49 mil-
yon dolardan 148 milyon
dolara yükseldi. Tunus'a
ihracat ise yüzde 250 ar-

tışla 18,1 milyon dolardan 63,5 milyon do-
lara çıktı.Firmalar çok yoğunEge Hazırgiyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı
Burak Sertbaş, AA muhabirine, ağustos ayı-
nın normalde tatiller nedeniyle durgun geçti-
ğini ancak bu yıl bir istisna yaşadıklarını
söyledi. İhraç pazarlarında salgının etkileri-
nin devam ettiğini ancak aşılanmanın etki-
siyle normale dönüş sinyallerinin alındığını
aktaran Sertbaş, "Müşterilerimizin bazıları
yine bir vaka yükselişinden çekiniyor ama bu

çok az bir kesim. Vakalarda bir
yükseliş dalgası olsa bile aşılan-
maya olan güvenle dünya ge-
nelinde yeni kısıtlamaların
olmayacağını düşünüyoruz."
dedi. 



C umhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığından yapılan açıklamaya
göre, Türkiye-Birleşik Krallık

ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Af-
ganistan'daki gelişmeler ve göç me-

selesi başta olmak üzere bölgesel
konular ele alındı. Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, Afganistan’da
yumuşak bir geçiş olmasını te-

menni ettiklerini belirterek,
gerekli tedbirler alınmazsa

Afganistan kökenli göç
baskısının daha da arta-

cağını, bunun da
bütün ülkeler için

ciddi bir meydan
okuma teşkil ede-

ceğini söyledi.
AB’nin, Afgan

halkına Afga-
nistan'da ve

Afganis-
tan'a

komşu

ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi
gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev
sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yü-
künü kaldıramayacağını vurguladı.

Sorumluluk üstlenmeyiz

AB’nin, Afganistan misyonu için çalışan
yerel personelin, Türkiye’ye kabul edilmesi
konusunda talep aldıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin kendile-
rine hizmet vermiş, güç durumdaki

insanların yalnızca küçük bir kısmına kapı-
larını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla
meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve
Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası
sorumluluklarını üstlenmesinin bekleneme-
yeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Türkiye’nin aday ülke olduğu hatırda
tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş
birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan’dan tahliyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık

Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede,
Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliği-
nin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu be-
lirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini
sağlama sorumluluğunu uygun şartların
oluşması halinde devam ettirebileceklerini
söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığından yapılan açıklamaya göre, Tür-
kiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek
hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve
göç meselesi başta olmak üzere bölgesel
konular ele alındı.
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KALDIRAMAYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet

Başkanı Volodimir Zelensk ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon
görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan Johnson ile yaptığı görüşmede, halihazırda 5 milyon

sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı

Bizim açımızdan 
gayri meşrudur
Meral Akşener, Twitter üzerinden İngiliz Guardian gazetesinin 'Türkiye'de
ve Pakistan'da kurulacak sığınma merkezleri' içerikli gönderisini
alıntılayarak ‘Bizim açımızdan gayrimeşrudur’ açıklaması yaptı

İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, Twitter üze-
rinden Guardiayrşmeşn ga-

zetesinin ‘İngiltere’nin Pakistan ve
Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler
için açık deniz sığınma merkezleri
kurma planlarını’ anlattığı bir Tweet’i
alıntılayarak İngiliz Başbakanı Boris
Johnson’a seslendi. Akşener, Tweet’inde
bu anlaşmaların gayri meşru olduğunu
ve bu kamplara izin vermeyeceklerini
sert ifadelerle anlattı.

Erdoğan gittiğinde izin vermeyiz

Akşener’in Twitter’dan paylaştığı gönde-
ride şu ifadeler yer aldı; Sayın Başbakan
Boris Johnson; Afgan mültecilerle ilgili
bu tür anlaşmalar Türk halkının irade-
sine aykırıdır ve bu nedenle bizim açı-
mızdan gayri meşrudur. Bir sonraki
seçimden sonra Sayın Erdoğan gitti-
ğinde topraklarımızda bu tür kamplara
izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun.

Türkiye geriledi!
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklenerek, "2 trilyon
dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu. Türkiye, maalesef kademeli düşe düşe
700 milyar dolarlar civarında gayrisafi milli hedefine gerilemiş durumda" dedi

Demokrat Parti Genel Başkanı
Gültekin Uysal, Sani Konukoğlu
Konferans Salonu'nda yapılan

DP İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı. Milletvekil-
leri, il ve ilçe başkanlarıyla diğer partilerin baş-
kan ve yöneticilerinin katıldığı kongrede
konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal,
"Kendi kahramanlarını milletin önünde ren-
cide etmekten çekinmeyen bir akılla, Türkiye
yönetilir oldu. Hepimizin ortak itirazı var. He-
pimizin ortak ızdırapları var. Demokratik yol-
dan bütün bunların mücadelesini veriyoruz,
vermeye devam edeceğiz. Maa-
lesef dış politikadan ekonomiye,
toplumsal hayatı ilgilendiren pek
çok sahada bir açık çıkmazı içe-
risindeyiz. Maalesef, Türkiye, kıt
kanaat imkanlarla kurduğu üre-
tici altyapısını bugün tarımdan
başlayarak, pek çok noktada
kendi eliyle tasfiye etti. 242 mil-
yon metrekarede ekilebilir arazisi
bulunan Türkiye’de çiftçimiz
alın terinin karşılığını alamaz
halde, hayvancılıkla uğraşan in-

sanlarımız faaliyetini sürdüremez hale 
getirildi" dedi.

Türk Milleti onlara süre verdi

Halkın tüm olumsuzluklara karşın iktidara
destek verdiğine ve güvendiğine işaret eden
Uysal, "Bunca zaman sonunda çekilemez bir
hal olduğunu bu insanlarımız gördü. 2023
hedefleri, şurada kaldı 2 yıl. 500 milyar dolar
ihracat hedefi konuldu. Bu yıl ancak 200
milyar doları geçecek. Önümüzde 2 yıl kaldı.
2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi

konuldu. Kademeli düşe düşe
700 milyar dolarlar civarında
gayrisafi milli hedefine, maalesef
Türkiye gerilemiş durumdadır.
Hiçbir öngörüsünde başarılı ola-
mamış. Bu hedeflere götürme
iradenize inanacak Türkiye’de bir
tane vatandaş kaldı mı? Dava-
nıza inanan insanlar kaldı mı?
Maalesef kalmadı. Bunca zaman
bu icraatı yapamamış olanlar,
şimdi milletin önünde ‘tekrar
bize yetki verin’ diyorlar. 

Dürüst ol Erdoğan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin “Afganlara, Türkiye'de 'mülteci
merkezleri kuracağız’ sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi..
İngiltere’nin nasıl bu kadar cüretkar davranabildiğini soran Kılıçdaroğlu ‘'Ben anlaşma
yapmadım' dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi 
duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Bir kere dürüst ol Erdoğan!” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, sosyal medya
hesabından yaptığı açıkla-

mada, İngiltere Savunma Bakanı'nın
Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak-
larını ilan ettiğini belirterek AKP'li
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a,
"'Ben anlaşma yapmadım' dediğin ül-
keler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin
fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan
bunları söyleyebilecek hale mi geldi?
Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu
kadar cüretkârlar" diye sordu.

Neden cüretkarlar?

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
şöyle:"Gelişmelere dair sizi bilgilendir-
meye devam ediyorum. İngiltere Sa-
vunma Bakanı Wallace, kendilerine
hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de
'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan
etti ve Afganları ülkemize davet etti.
Kendilerine mülteci seçecekler, kalan-
lar ülkemizde bırakılacak. Şimdi Erdo-
ğan’a sorum şu: 'Ben anlaşma
yapmadım' dediğin ülkeler, artık Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihti-
yacı dahi duymadan bunları
söyleyebilecek hale mi gel'Ben an-
laşma yapmadım' dediğin ülkeler, artık
Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma
ihtiyacı dahi duymadan bunları söyle-
yebilecek hale mi geldi? Yoksa an-
laşma yaptın diye mi bu kadar
cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere
dürüst ol Erdoğan!di? Yoksa anlaşma
yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar?

Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Er-
doğan! İngiltere'ye de buradan sesle-
niyorum: Size hizmet eden Afganları
ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışı-
dır. Ancak şu konuda emin olun ki
sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini
halkımız mahallesinde çekmeyecek.
Kimseyi bizim topraklarımıza bu
usulle getiremezsiniz!"

Dışişlerine de eleştiri

The Mail on Sunday gazetesinde yer
alan habere göre İngiltere Savunma
Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pa-
kistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan
mülteciler için merkezler kurma planı

yaptığını belirtmişti. Wallace, planın
detaylarından bahsetmedi. Dışişleri
Bakanlığı ise İngiltere basınında İngil-
tere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın
Türkiye'de Afgan mülteciler için mer-
kez kurmayı planladıklarını söylediği
haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri
sürdü. Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlı-
ğı'nın açıklaması sonrasında da "Millet
İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını
korumak aklınızdan dahi geçmiyor.
Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat
sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4
Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıl-
lık hariciye geleneğimize yazık," payla-
şımında bulundu.

Recep
Tayyip 
Erdoğan
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GOP'ta aşure
bereketi

Muharrem ayı etkinliği kapsamında Ga-
ziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştiri-
len aşure dağıtımına Gaziosmanpaşa

Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Cem Vakfı
Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı
Şahin Çolak, ilçe protokolü ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Etkinlikte protokol konuşmalarının ar-
dından bağlama dinletisi yapıldı. Dev kazanlarda,
usta eller tarafından pişirilen 3 ton aşure, gülbenk
(dua) edilmesinin ardından Başkan Usta tarafın-
dan vatandaşlara dağıtıldı.

Kerbela ortak acımız

Aşure etkinliğinde konuşma yapan Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tüm
konuşmacılarımızın ortak paydası; bir olalım, iri
olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım me-
sajıydı. Gönülden katılıyorum. Kerbela ortak acı-
mız, ortak derdimiz. Meselemiz hep aynı. Özelde
de, temelde de, geçmişte de, gelecekte de aynı. Biz,
Kerbela’nın ne anlama geldiğini, bize ne mesaj bı-
raktığını, üzerimize ne kadar sorumluluk yükledi-
ğini bilenlerdeniz. Şimdi ki nesil, o acıları
Cemevi’nin yapmış olduğu etkinliklerde daha iyi
anlamalı ve böyle olayların yaşanmaması için hep
birlikte güç birliği yapmalıyız. Kerbela aslında bir
hak arayışıdır, özgürlüğün destanıdır. Kerbela bir-
likte mücadeleinin sembolüdür. Biz, bu mücadele-
nin ortak paydasıyız’’ ifadelerini kullandı.
Etkinlikten memnun olduğunu söyleyen Zeki Sa-
tılmış, “Çok güzel bir şey. Fakir fukara aşurenin ta-
dına bakıyor. Ben devamlı olmasını isterim’’  dedi.
Aşure yapanlara teşekkür eden Fatma Gölgeci ise,
“Allah kabul etsin. Yapana, edene teşekkür ederim.
Çok güzel’’ diye konuştu. HACER KÖSE

Mahallede bilim var
Çocuklara bilimin heyecanını yaşatmak için hayata geçirilen ‘Bilim Firarda’ projesi kapsamında, geleceğin mucitleri
bir araya geldi. Çocuklar, resimden matematiğe, fen bilimlerinden robotik kodlamaya kadar birçok etkinlikte yer aldı

Sultangazi Belediyesi, Bilim
Firarda Projesi ile ilçenin 15
mahallesinde çocuklara yöne-

lik bilimsel etkinlikler düzenleniyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Kül-
tür Merkezi tarafından 5 – 14 yaş aralı-
ğındaki çocuklara yönelik, her seferinde
farklı bir mahallede düzenlenen Bilim
Firarda Projesi’nin bu seferki durağı
Masal Kahramanları Parkı oldu. Astro-
nomi, akıl zeka oyunları, fen bilimleri,
drama ve resim atölyesi olmak üzere 5
atölye ve 9 farklı alanın olduğu projede
çocuklar ayrıca içinde Bilim Sergisi bu-
lunan Bilim Otobüsü’nü de gezdi. Oto-
büste insan anatomisini gösteren
maketler, dişli çarkların çalışma meka-
nizmaları, kalp dolaşım sistemini açık-
layan görseller, bitki ve hayvan hücresi
maketleri, Newton Topları gibi birçok
ilgi çekici bilimsel materyal çocuklar ta-
rafından incelendi. Sultangazi Belediye
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
“Hizmeti büyük binalardan çıkarttığı-
mız, çocuklarımızın evine, mahallesine,
parkına, meydanına kadar gittiğimiz
çok özel bir programımız” ifadelerini
kullandı.

Bilim çocuklarla buluşuyor

Bilim Firarda projesi ile bilimi çocuk-
larla buluşturduklarına dikkat çeken Av.
Abdurrahman Dursun, “Bugün pırıl
pırıl yavrularımızla bir aradayız. Bilim
Firarda bir otobüsümüzle hareket ettiği-
miz, otobüsümüzle 15 mahalleye uğra-
dığımız ve o mahallelerde bilimi
çocuklarla buluşturduğumuz, hizmeti

mahalleye götürdüğümüz bir program.
Mahallelerimizde yaklaşık 9 kategoride
bilim etkinliklerimiz var” dedi.

Bilim Firar'da

Çocukların huzur ve mutluluğu için on-
larla bir arada olduğunu belirten Dur-
sun, “Çocuklarımızın yüzündeki
gülücüğü, heyecanlarını gördüğümüz
müddetçe biz de mutlu oluyoruz. Bilim
Firarda’da çok emek var. Otobüsümüz
de bizim için son derece önemli. Hiz-
meti büyük binalarda çıkarttığımız, ço-
cuklarımızın evine, mahallesine,
parkına, meydanına kadar gittiğimiz
çok özel bir programımız” açıklamala-

rında bulundu.

2 bin 200 çocuğa ulaştık

2 Ağustos’ta başlayan projenin ay so-
nuna kadar devam edeceğini dile geti-
ren Dursun, “Bu özel programı devam
ettiriyoruz. 2 Ağustos’ta başladık ayın
sonuna kadar da programımız devam
edecek. Bugüne kadar 2 bin 200 pırıl
pırıl çocuğumuza ulaştık. Onlar eğit-
menlerden dersler alıp, oyunları nasıl
oynayacaklarını öğreniyorlar. Onlar
mutlu oldukça biz de onlarla beraber
mutlu oluyoruz. Farklı farklı program-
larla çocuklarımızla bir araya geleceğiz,
onları mutlu edeceğiz. Onlar mutlu ol-

dukça biz de mutlu olacağız” dedi.

Hayatı keşfediyoruz

9 yaşındaki Elif Mina Özdemir, “Bugün
maskeler yaptık. Fen bilimlerinde daha
önce hiç görmediğim etkinliklerde bu-
lunduk. Sıvı yağ ve boya ile bir şey yapı-
yorlardı benim aklım almadı. O kadar
değişikti. Çok eğlenceliydi. Şimdi zürafa
resmi yapıyorum. Zürafayı ben çok se-
viyorum. Çok mutluyum” ifadelerini
kullandı. Başkanla birlikte oyun oyna-
yan başka bir çocuk ise, “Burada vakit
çok güzel geçiyor. Resim yapıyoruz,
yeni oyunlar öğreniyoruz, hayatı 
keşfediyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gençlik
Spor İl Müdürlüğü tarafından “Spor Her
Yerde” isimli bir etkinlik düzenlendi. Ga-
ziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen
etkinliğe katılmak için alan girişinde bulu-
nan stantlara aileleri ile birlikte gelen
gençler ve çocuklar önce kayıt yaptırdı,
ardından tüm aktivitelerden ücretsiz şe-
kilde yararlandı. Katılımcılar, futbol, vo-
leybol, masa tenisi, okçuluk, tırmanma
duvarı, karete, resim boyama ve mini golf

gibi birçok farklı kategoride yeteneklerini
sergiledi. Etkinlik alanına gelerek spor
faaliyetlerine katılan Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İl
Spor Müdürlüğümüzün öncülüğünde
çok farklı kategorilerde aktivitelerimiz
oluyor. Burada gençleri spora özendir-
mek ve onların yeteneklerini görmek isti-
yoruz. Aynı zamanda okul öncesi güzel
vakit geçirmek için çeşitli etkinliklerimiz
oluyor alanımızda. Çocuklarımıza ve 

gençlerimize fırsat verildikçe, spor ve
sanat alanında önleri açıldıkça büyük he-
yecanla bu işe sarıldıklarını görüyoruz.
Bize düşen görev ise gençlere daha fazla
imkan sunmaktır. Gençler spora ve sa-
nata daha çok sarıldıkça biz de elimizden
gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kul-
landı.

Spor her yerde olmalı

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Bur-
hanettin Hacı Caferoğlu, “Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın spor her yerde te-
masıyla meydanlardayız. Bugün Gazios-
manpaşa Belediyesi ile birlikte yaptığımız

iş birliği neticesinde ilçe meydanındayız.
Biz il Müdürlüğü olarak bu projeyi her il-
çede gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta
Esenyurt ve Bağcılar ilçelerimizdeydik.
Önümüzdeki hafta Sultanbeyli ilçemizde-
yiz. Amacımız spor faaliyetlerini yerel be-
lediyeler ile birlikte gençlerimize
tanıtmak” diye konuştu.

Burada eğlence var

Ailesi ile birlikte etkinlik alanına geldiğini
ifade eden Ecrin Nur Tekin, “Burada çok
eğleniyorum. Bütün etkinlikleri deniyo-
rum. Çok eğlenceli oluyor. Ayrıca ikram-
lardan dolayı çok mutlu oluyoruz” dedi.

BUYUK BIR FACIANIN
KIYISINDAN DONDULER
Avcılar'da bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen, iki binanın büyük hasar görmesine
neden olan patlamada eşi ile birlikte son anda kurtulan Metin Pehlivan, “Allah bizi ve evimizin
önünde her zaman bisiklet kullanan top oynayan mahallenin bütün çocuklarını korudu” dedi

M ustafa Kemal Paşa Mahallesi
Mahir Sokak'ta bulunan
3 katlı binanın alt katındaki

ayakkabı imalathanesinde 7 Ağustos ak-
şamı peş peşe iki patlama meydana
geldi. Bitişikteki binadaki evlerinden çık-
tıktan hemen sonra meydana gelen şid-
detli ilk patlamadan yaralı halde
komşularının yardımı ile eşi ile birlikte
taşınarak uzaklaştırılan ve çağrılan am-
bulans ile hastaneye kaldırılan Metin
Pehlivan, dehşet anlarını anlattı. Kendi-
sinin bir medikal şirketinde, eşinin tele-
fon fabrikasında çalıştığını belirten
Metin Pehlivan, patlamanın doğalgaz
kaynaklı olmadığının ortaya çıkmasına
ilişkin şöyle dedi: “Bitişiğimiz ayakkabı
deposuydu, imalatta kullanılan ham-
maddeleri o gün indirmişler zaten. Söy-
lediklerine göre, bütün gün ayakkabı
tutkalı falan indirmişler. Saat 21.00 fa-
landı. Hanımla biz sokağa çıktık. 5 da-
kika falan oldu- olmadı bu olay
gerçekleşti. Ben merdivendeydim, eşim
de ikinci basamakta falandı. O anda pat-
lama oldu. Ondan sonrasını hatırlamı-
yorum. Elimde doku kaybı var. Beyin
ameliyatı  geçirdim, kafatasım çökme
yapmış. Eşimin bir gözünde kayıp var.
İki gözünden birer kez ameliyat oldu.
Her gözünde 10’ar dikiş var şu anda.
Çocukların durumu Allah’a şükür iyi.
Evdeydiler patlamadan sonra çıkmış
onlar. O anın etkisiyle şok geçirince has-
taneye götürülmüşler. Allah beni de
bütün mahallenin çocuklarını da ko-

rudu. O gün değil, ertesi gün patlasa gün
boyu en azından10 çocuk bisiklete binip
top oynuyordu. Allah hepimizi korudu.
Patlamanın etkisi ile ayakkabı deposu ve
diğer taraftaki bina yıkılacak bilmiyo-
rum. Kendi binamıza da mühürlü ol-
duğu için giremiyoruz. Sağda solda
kalıyoruz. Benim ve komşularımın ara-
balarında hasar var,karşı binadaki bütün
camlar değişti. Her şekilde ben şikayetçi
olacağım. Eşim halen iki kelimeyi bir
araya getirip konuşamıyor. Şok, patla-
manın etkisi altında. Dava açacağız,
bütün mahalle zaten şikayetçi. Arkada-
şın arabasında 15-20 bin TL zararı var.
Evimin arkasında maddi zarar var. Arka
taraftaki binalarda zarar var.”

Kıyamet koptu sandım

Patlama sırasında karşı binanın balko-
nunda oturduğunu belirten Recep Din-
ler de, yaralanan Metin Pehlivan’ın
savrulduğunu, bilincinin kapalı oldu-
ğunu, sürekli kustuğunu ifade ederken,
“Patlamaya merdivende yakalandılar
eşi ile beraber. İkisi de yola fırladı.
Doğa gaz falan, öyle böyle patlama de-
ğildi. Bizim binanın çatısından beton
parçalarını indirdim, ‘Kıyamet kopuyor’
dedim. İki üç defa ardı ardına patladı”
diye konuştu. Ayakkabı imalathanesinin
sahipleri gelerek önümüzdeki günlerde
yıktırılması beklenen binada inceleme
yaparken, soruları yanıtlamadı. Bu
arada patlama olan binadaki beton
merdivenler çökme olasılığına karşı zin-
cirle bağlandıktan sonra buradan çeki-
lerek kaldırıma bırakıldı. 

YAKUP TEZCAN

Bitişikteki binadaki evlerinden çıktıktan hemen sonra meydana gelen şiddetli ilk patla-
madan yaralı halde komşularının yardımı ile eşi ile birlikte taşınarak uzaklaştırılan ve
çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Metin Pehlivan, dehşet anlarını anlattı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Muharrem
ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara
3 ton aşure dağıttı. Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, dev kazanlarda
usta eller tarafından pişirilen 
aşureleri vatandaşlara ikram etti

Hem sağlık hem spor

TeknoSA 37’inci
mağazasını açtı

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İs-
tanbul’daki 37’nci mağazasını Ümraniye
Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtığını

duyurdu. Standart formatlı Teknosa mağaza-
sında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji se-
verlerin ilgisine sunuluyor. Sabancı Holding
iştiraklerinden Teknosa, İstanbul’daki yeni mağa-
zasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde
açtı. Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış nok-
tasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile İstanbul’daki
mağaza sayını 37’ye çıkardı. Ümraniye’de stan-
dart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 342
metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağa-
zasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak
mümkün olacak. Teknosa, bu yıl içinde mağaza ve
dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye ve çoklu ka-
nalda öncü adımlar atmaya devam edeceğini kay-
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Denizlere sahip çıkmak şart

TARIHI YAPILARA
KLIMA UYARISI
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle klima kullanımı da arttı. Klima ve havalandırmaların eski yapılar ile yanlış birleşimi
ise risk oluşturuyor. Yanlış iklimlendirme, tarihi yapılan dokusuna verdiği zararın yanında, yangına da sebep olabiliyor

İ stanbul Teknik Üniversitesi, Enerji
Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabi-
lim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevan Ka-

rabetoğlu "Dış ünitelerin özellikle tarihi
binalarda, ibadethanelerde mümkün oldu-
ğunca zarar vermeyecek şekilde konumlan-
dırılması gerekiyor. Genel olarak
klimalarda, bina ile fiziksel olarak etkileşimi
olan cihazlarda, elektrikle çalışan ünitelerin
yangın riski her zaman var. Bu risk klima ile
ilişkili değil. Elektrik tesisatı kaynaklı bir
durum" dedi. Hava sıcaklıklarının nere-
deyse rekor kıracak derecelere yükselmesiyle
klima kullanımı da arttı. Klima ve havalan-
dırmaların yanlış bir şekilde tarihi yapılar ile
birleşimi ise risk teşkil ediyor. Yanlış iklim-
lendirme, tarihi yapıların dokusuna verebi-
leceği zarar yanında, yangına da sebep
olabiliyor. Klima dış ünitelerinin, bina ile fi-
ziksel olarak temas etmemesi gerekiyor. 

Binaya zarar vermesin

Klima yangınlarının; klimadan değil, elek-
trik akımından kaynaklandığını dile getiren
İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Ensti-
tüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Dr.
Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu, "Genel
olarak iklimlendirme sistemlerinde bildiği-
miz gibi iç ve dış ünite olarak iki ayrı ünite-
miz var. Bu dış ünite aslında işi yapan
kısım. Dış ünitelerin özellikle tarihi bina-
larda, ibadethanelerde mümkün olduğunca
zarar vermeyecek şekilde konumlandırıl-
ması gerekiyor. Borulamayı da göz önünde
bulundurarak, çok uzak bir mesafeye koy-
madan, binaya zarar vermeyecek şekilde
montajını gerçekleştirmek gerekiyor. Bina
üzerinde çatı gibi yerleri olsa da statik yük-
lemelere karşı ve binaya da zarar verme ola-
sılığına karşı, özellikle büyük kapasiteli dış
ünitelerin bina ile teması olmayan yerlerde
olmasında fayda var. Çatı kısımları, eğer
kapasite yüksekse, bahsettiğimiz yer tarihi
eser, ibadethane, tarihi bir yerse statik tasa-
rımları o döneme ait tasarımlar olduğu için
ekstra yüklemelere karşı planlanmamış du-
rumdalar. Eğer yüksek kapasitede ısıtma-
soğutma sisteminiz çatıdaysa bu noktada
binaya hasar verebilir. Genel olarak klima-
larda, bina ile fiziksel olarak etkileşimi olan
cihazlarda, elektrikle çalışan ünitelerin yan

gın riski her zaman var. Bu risk klima ile iliş-
kili değil. Elektrik tesisatı kaynaklı bir
durum" diye konuşu.

Sınırlanması lazım
Sevan Karabetoğlu "İklimlendirme sistem-
lerinde iç ve dış ünite olarak iki ayrı ünite-
miz var. Bu dış ünite aslında işi yapan
kısım. Dış ünitelerin özellikle tarihi bina-
larda ibadethanelerde mümkün olduğunca
zarar vermeyecek şekilde konumlandırıl-
ması gerekiyor. Borulamayı da göz önünde
bulundurarak çok uzak bir mesafeye koy-
madan, binaya zarar vermeyecek şekilde
montajını gerçekleştirmek gerekiyor. Bina
üzerinde çatı gibi yerleri olsa da statik yükle
melere karşı ve binaya da zarar verme olası-
lığına karşı, özellikle büyük kapasiteli dış
ünitelerin bina ile teması olmayan yerlerde
olmasında fayda var. Çatı kısımları, eğer
kapasite yüksekse, bahsettiğimiz yer tarihi
eser, ibadethane, tarihi bir yerse statik tasa-
rımları o döneme ait tasarımlar olduğu için
ekstra yüklemelere karşı planlanmamış du-
rumdalar. Eğer yüksek kapasitede ısıtma-
soğutma sisteminiz çatıdaysa bu noktada
binaya hasar verebilir" şeklinde konuştu. 

Her zaman riskli

Hırka-i Şerif Camii'ndeki doğru konumlan-
dırılmış klima dış ünitelerini örnek gösteren
Karabetoğlu "Buradaki sistemler olması ge-
rektiği gibi, VRF dediğimiz sistemle soğutu-
luyor burası. VRF sistemlerinin avantajları,
soğuk akışkanın kontrolünü sağlamak.
Genel olarak klimalarda, bina ile fiziksel
olarak etkileşimi olan cihazlarda, elektrikle
çalışan ünitelerin yangın riski her zaman
var. Bu risk klima ile ilişkili değil. Elektrik te-
sisatı kaynaklı bir durum. Ziyaretçilerin
daha fazla olduğu bir iklimlendirme du-
rumu olduğu, zamanda bu kapasiteleri
doğru seçmek ve daha verimli olması
önemli. Ziyaret edilen objelerin veya tarihi
eserlerin, çok daha özel şartlandırma ihti-
yaçları var. Müzelerde veya buradaki örne-
ğimizde olduğu gibi özel iklimlendirme
durumlarında, daha hassas, daha teknolo-
jik cihaz ve ekipmanlara ihtiyaç olabiliyor.
Ergonomik koşuldan ziyade sergilenecek
obje için nem sıcaklık gibi faktörlerin kont-
rollü olması gerekiyor. Avrupa'da özelleşmiş
ve daha görece pahalı seçimler yapılabili-
yor." ifadelerini kullandı.

TÜDAV Başkanı ve İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Bayram Öztürk, yeni kitabında Türkiye
denizlerine giren yabancı türler konusunu
incelediğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk, Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) tarafından Roma'da basılan 106
sayfalık kitabı ve Akdeniz'deki istilacı tür-
ler konusunda DHA muhabirinin sorula-
rını yanıtlarken bu bilimsel çalışmasında
900'den fazla türün Akdeniz'de 'yabancı
tür' olarak bilindiğini ortaya koyduğunu
vurguladı. Prof. Dr. Bayram Öztürk, şöyle
dedi: "Bunların çoğu Kızıldeniz yoluyla
Süveyş Kanalı'ndan, bir kısmı da gemile-
rin yük alıp verirken veya seyir yaparken
tanklarına denge için aldığı  balast suyu ile
veya karinaları ile geliyor. Bu önemli bir
konu. Gemi balast sularının izlenmesi ko-
nusunda çaba göstermemiz lazım. Bu tür-
lerin yayılmasının iki büyük sebebi var.
Birincisi; Akdeniz eskisi gibi yeni gelebile-
cek türlere karşı koyabilecek kuvvette değil.
Yani Akdeniz'de bu türleri yiyecek örneğin
orfoz, lagos, kılıç, orkinos gibi büyük ba-
lıklar hızla azaldı. Dolayısıyla dışarıdan
gelen türler genellikle bir engele takılma-
dan veya düşmanları olmadığı için daha
hızlı ve çabuk geliyorlar. İkincisi; Akdeniz
suyunda son 50 yılda 1 buçuk, belli bölge-
lerde ise  2 santigrat dereceye varan sıcak-
lık artışı var. Isınma ile uyumu kolaylaşan
yabancı türler Akdeniz ve Karadeniz'de,
dolayısı ile Marmara'da yayılıyor. Düşü-
nebiliyor musunuz; Karadeniz'de artık
balon balıkları var. Dolayısıyla Akdeniz'de
balon balıklarının olması; Karadeniz'deki
su sisteminin değişmesi demek. Bu ya-
bancı türlerin Akdeniz, Marmara ve Kara-
deniz'de görülmesi ve sayılarının artışı

aynı zamanda biyo-güvenlik problemine
neden oluyor. Balon balıkları balıkçılık için
bir tehdit."
Yerli türler korunmalı

Prof.Dr. Bayram Öztürk, Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Ba-
lığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin
Tebliğ uyarınca Türkiye'nin kusuru olma-
masına rağmen denizlerinde görülen
balon balığı kuyruğu getirene para ödülü
verildiğini hatırlattı. Bunun sınır ötesi bir
sorun olduğunu ve ortaya konulması ge-
rektiğini belirten TÜDAV Başkanı Prof.Dr.
Öztürk şöyle devam etti: "Türkiye'ye gelen
zararlı, zehirli denizanaları, balon balıkla-
rının yanı sıra aslan balıkları, taş balıkları
var. Bu türlerin izlenmesi gerekiyor. İkin-
cisi balıkçılara, biyolojik çeşitliliğe, turizme
ve dolayısıyla sosyo-ekonomik anlamda

sağlığa verdiği zararlar var. Denizanası ya-
ralanması veya zararından hastaneye
giden insanlar, turistler var. İklim değişik-
liği ve yabancı türlerdeki gelişmenin iyi bir
şekilde takip edilmesi lazım. Bu çok
önemli bir sorun. Akdeniz, Marmara, Ka-
radeniz'deki yerli türlerin korunması
lazım. Yerli türler korunamazsa daha fazla
dışarıdan gelen yabancı tür Türkiye sula-
rına geçecek ve dolayısıyla her bakımdan
başta biyo-çeşitlilik balıkçılık, sağlık, tu-
rizm gibi nedenlerle bize zarar verebilecek-
tir. Bu aynı zamanda bir biyo-güvenlik,
gıda güvenliği meselesi, tehdittir. Onun
için de takip edilmesi gereken bir sorun-
dur. Ben FAO'dan Roma'da çıkardığım ki-
tapta bunları ortaya koydum."
Yabancı türler incelensin

Prof.Dr. Bayram Öztürk, Karadeniz'de 6

ülkenin kıyısı bulunduğunu, bu denizdeki
tür sayısının 300'e yaklaştığına dikkat çe-
kerken, neler yapılabileceğine dair şunları
söyledi: "Marmara Denizi'nde 100'ün üze-
rinde yabancı tür var. Bunların Karade-
niz'e geçebilmeleri için Marmara'yı
kullanmaları lazım. Bunların büyük kısmı
Süveyş Kanalı'ndan gelmiyor. Bunlar;
gemi-deniz ticareti ile gelen türler ve bu
son derece önemli. Marmara Denizi'nin
izlenmesi, bu konunun da takip edilmesi
gerekiyor. Birçok önlem alınabilir. Gemi
balast sularının kontrolü ile ilgili bir ulus-
lararası sözleşme var. Türkiye'nin de taraf
olduğu bu sözleşme daha sıkı uygulanabi-
lir. İkincisi yabancı türlerin bulunduğu,
görüldüğü yerler tespit, takip edilerek eğer
önceden takip edilebiliyor, bilinebiliyorsa
avlanabilir. Üçüncüsü; halk ile işbirliği ya-
pılır. İnsanlar zehirli, zararlı, yabancı tür-
leri ilgili kurumlara bildirir ve böylece bu
konuda veri birikimi toplama işini yerine
getirmiş olur."
Ciddi bir kayıp var

Kasım ayında Roma'da tanıtımı yapılacak
kitaptaki verilere göre; gemilerle yılda 4
milyon olimpik boyda yüzme havuzunun
alabileceği kapasitede 10 milyar ton balast
suyu taşınıyor. Uluslararası denizcilik ör-
gütüne göre, her 9 haftada 1 yeni yabancı
tür denizlere ulaşıyor. Dünya deniz ticare-
tinin yüzde 80 oranı gemilerle taşındığı
göz önüne alındığında günde 7 bin ya-
bancı tür bir denizden başka bir denize ta-
şınıyor. Balast sularının kontrolü sözleşme
uyarınca birçok ülkede sıkı denetleniyor.
Türkiye'nin biyo-güvenlik ve biyo-çeşitlik-
lik için tehdit olan gemilerle gelen yabancı
istilacı türlere karşı bölgesel bir inisiyatif
alıp erken uyarı sistemi kurması önerildi.

ZAYİ
Avcılar Mal Müdürlüğü'nden aldığım Zehra Çeçen 

adına kayıtlı 984 numaralı; 35267593 nolu yapı denetim
makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür.

Ciddi konfor var
Sevan Karabetoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: "Dikkat edilmesi
gereken unsur, tükettiği gücü
karşılamak üzere tasarlanmış
elektrik tesisatı. Burada en
önemli faktör elektrik tesisatının
kalitesi. Bu tarz yerlerde kurulum
yaparken daha özel bir ilgi
gerekiyor, bunlara standart bir
binaya bir apartmana yapar gibi,
bir AVM'ye yapar gibi yapmamız
gerekiyor. Şartlandırılmış
havanın kalitesinin de önemi var.
Nem özellikle binanın malzeme-
sine iç duvarlarına veya içerideki
malzemelere zarar vermeyecek
bir şartlandırma gerekiyor.
Sadece insan konforu değil
yapının da konforu var, bunun da
dikkate alınması gerekiyor"

Türkiye denizlerine giren ve Akdeniz'de sayıları 900'ü bulduğunu belirtiği istilacı yabancı türler konusunda
bilimsel araştırma yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, istilacı
yabancı türlerin çeşit ve sayılarının artmasının biyo-güvenlik sorununa neden olduğunu söyledi

Pandemi çıktı
dijital yükseldi
Pandeminin pek çok sektör için yeni fırsat
kapıları araladığı, bunlardan birinin de
oyun geliştirme ve animasyon olduğu be-
lirtildi. The International Games & Enter-
tainment Association (Uluslararası Oyun
ve Eğlence Derneği) tarafından yayınla-
nan rapora göre sektör, 2019’dan bu
yana gelirlerini yüzde 29 artırdı

TÜRkİYE’dE bu isimler arasında yer
alan Büşra Prodüksiyon’un kurucusu
Büşra Yıldırım’ın da Instagram hesabı

üzerinden yaptığı paylaşımlarını kazanca dönüş-
türen bir animasyon yapımcısı olarak dijital dö-
nüşüme işaret ettiği belirtildi. Yıldırım, “Salgın
tüm sektörleri etkiledi, dijitale yönelimi artırdı.
Herkes dijital dönüşüme uyum sağlamanın pe-
şinde. Zorunluluk haline gelen dijital dönüşüm
hem zaman ve mekan hem de enerjiden tasarruf
ettiriyor” diye konuştu.

Anime karakterleri vurgusu

Dijital prodüksiyonların arttığına ve markaların
artık animasyona kaydığına dikkat çeken giri-
şimci Büşra Yıldırım, “Dijital yönelimle birlikte
dijital prodüksiyonlar da art-
maya başladı. Herkes nerede
ise tüm markalar reklamların
görsellerinde animasyona
kaydı. Bunun pek çok sebebi
var. Ama şu an içerisinde 
bulunduğumuz dönemdeki
kısıtlı olanakları düşündüğü-
müzde anime karakterlerin
çok daha fonksiyonel oldu-
ğunu da göz önüne almak
gerekiyor“ sözleriyle 
animasyon dünyasının 
yeni normalini tanımladı. BÜŞRA YILDIRIM

ÜMRANİYE Şile otoyolunda hafif ticari
araç üstünde kilometrelerce yolculuk
eden kişi görenleri şaşkına çevirdi. Şile

Otoyolu Çekmeköy istikametin arka plakası ol-
mayan hafif ticari aracın üstünde oturan bir kişi
kilometlerce bu şekilde ilerledi. Canını  hiçe
sayan kişinin rahat hareketleri ise dikkat çekti.
Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen
başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile sa-
niye saniye kaydedildi. Görüntülere aracın üst
kısmına oturan kişinin yolculuk yaptığı görülü-
yor. Bir süre bu şekilde devam eden tehlikeli yol-
culuğun görüntüleri aracın başka yöne
dönmesiyle son buluyor.

Briç Avrupa bölge elemeleri Sarıyer Be-
lediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleşiyor. 31 farklı ülkede aynı anda

online olarak gerçekleşen turnuva 6 gün sürecek.
Pandemi dolayısı ile bütün turnuvaların iptal edil-
mesi ve briç kulüplerinin kapanması sonucu
Dünya briçi internete taşındı. Sarıyer Belediyesi
Kilyos Sosyal Tesisleri Briç Avrupa bölge elemele-
rine ev sahipliği yapıyor. Dört farklı kategori de ya-
rışmaların yapılacağı turnuva ilk kez online olarak
oynanacak. Avrupa Birliği Federasyonu Gözlem-
cisi eşliğinde oynanacak oyunların ilk turu yapıldı.
Briç federasyonu Genel Koordinatörü Ali Uçar;
“Pazartesi günü başlayan turnuva cumartesi günü
son bulacak. Altı gün sürecek olan turnuvada ilk
sekize giren ülkeler Dünya Şampiyonası’na ka-
tılma hakkı kazanacak. Şu anda dört takımımız
var ve biz bu takımların üçünün ilk sekize girme-
sini hedefliyoruz” dedi.

Bir garip
yolculuk

Sarıyer oyun
oynadı
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İncirtepe
yenilendi
Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı’nda yenileme
çalışmalarını tamamladı. Ekipler, parktaki 2 bin 500
metrekare yeşil alan, kauçuk zemin, ahşap donatı-
ları, oyun grupları ve spor aletlerini yenileyerek va-
tandaşların kullanımına sundu. Esenyurt
Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilemeye devam
ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yunus Emre
Mahallesi’nde bulunan İncirtepe Parkı’nı komple
yenileme çalışması başlattı. Ekipler, parktaki de-
forme olmuş kauçuk zemini ve yürüyüş yolunu,
oyun gruplarını ve spor aletlerini yenilemek için kal-
dırdı. Ekipler, 2 bin 500 metrekare yeşil alan, oyun
grupları, spor aletleri, ahşap donatılarında yenileme
ve bakım onarım yaparak vatandaşların hizmetine
sundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Esenyurtlula-
rın parklardan daha iyi hizmet alması için çalışma-
larına ara vermeden devam ediyor.

2 020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görül-
meye başlanan koronavirüsten en çok etkilenen-
lerin başında engelli grupları geliyor. Riskli gruba

girdikleri için her türlü önlemi alan Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de yüz
yüze eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Engelli-
lerin sosyal hayattan kopmamaları ve eğitimlerinden
geri kalmamaları için bir yıl önce başlatılan online eği-
tim ara vermeden devam ediyor.

Çim adamla eğleniyorlar

Öğrencilerle internet üzerinden iletişime geçen eğitmen-
ler, takı tasarımdan boncuk dizmeye ve makromeye
kadar engellilerin motor becerilerini geliştirecek dersler
veriyor. Bugüne kadar verilenleri başarılı bir şekilde
yapan engellilerin son ders konusu ise bitki yetiştiriciliği
ve bakımı oldu. Derslerde tohumların toprağa ekilme-
sinden fidanların bakımına kadar bitkilerin her aşaması
anlatılıyor. Yararlı bilgiler öğrenen kursiyerler, çim adam
deneyleri yaparak da eğlenceli zaman geçiriyorlar.

Riskli grupta bulundukları için online eğitime devam eden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyık-
lık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ekran başından bitki yetiştiriciliği ve bakımı yapmaya başladı.
Çocuklar bu dersler sayesinde hem önemli bilgiler elde ediyor hem de rehabilite oluyor

ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR
ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR
ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR
ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR
ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR
ENGELLILER ONLINE OLARAK
BITKI YETISTIRIYOR

Kartal Belediyesi, Whatsapp ihbar hattı ile vatan-
daşların gönderdiği fotoğraf ve mesajlar doğrul-
tusunda sorunlara anında müdahale ediyor.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in tali-
matıyla vatandaşların sorunlarının daha hızlı çö-
zülmesi için Kartal Belediyesi Komşu İletişim
Merkezi'ne entegre edilen ve yanıt süreleri düşü-
rülen WhatsApp ihbar hattı, büyük ilgi görüyor. 0
532 136 90 90 numaralı ‘WhatsApp İhbar Hattı’
ile vatandaşlar akıllı telefonlarından belediyeye
anında ulaşabiliyor. Kartal Belediyesi WhatsApp
ihbar hattına gelen şikâyetler, Komşu İletişim
Merkezi tarafından kontrol edilerek diğer birim-

lere eş zamanlı olarak iletiliyor ve sonucu hak-
kında vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor. Vatan-
daşlar, Kartal Belediyesi'nin 0532 136 90 90
numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi ya da
fotoğraf paylaşarak her türlü talep, şikâyet ve
önerilerini Kartal Belediyesi ekiplerine bildiriyor.
Belediye ekipleri ise gelen mesajlar doğrultusunda
en hızlı şekilde gereken çalışmaları yapıyor. Kar-
tal'daki olumsuzluklara karşı Kartal Belediyesi'ne
ulaşmak isteyen vatandaşlar, Komşu İletişim
Merkezi’nin 444 4 578 çağrı numarasının yanı
sıra 0 532 136 90 90 WhatsApp İhbar Hattı üze-
rinden de müracaatlarda bulunabiliyor.

Kartal artık Whatsapp’ta

Bağcılar Belediyesi Feyzul-
lah Kıyıklık Engelliler Sa-
rayı kursiyerleri de yüz
yüze eğitimlerine ara ver-
mek zorunda kalmıştı. En-
gellilerin sosyal hayattan
kopmamaları ve eğitimle-
rinden geri kalmamaları
için bir yıl önce başlatılan
online eğitim ara verme-
den devam ediyor.
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TaliBan’ın yaklaşık 1
hafta içinde Afganistan’ı
ele geçirip Kabil’i avu-

cuna almasıyla birlikte hem ül-
kede hem de komşularında panik
devam ediyor. Taliban’ın şiddetin-
den kaçmak isteyen çok sayıda
insan Kabil Havalimanı’na akın
ederken yaşanan izdihamda ve
Taliban’ın açtığı ateş sonucunda
çok sayıda insan da yaşamını yi-
tirdi. Fakat bu sorun yetmezmiş
gibi, İngiltere’den de yeni bir açık-
lama geldi. İngiltere’nin saygın
gazetelerinden The Times’a konu-
şan üst düzey bir hükümet yetki-
lisi, IŞİD tehdidinin de halen
yoğun olduğunu söyledi.

Canlı bomba riski

İsmini açıklamayan yetkili,
“IŞİD’in kalabalık ortamlara gire-
rek intihar saldırısı düzenlediğini
biliyoruz ve İngiliz ya da Amerika-
lıları öldürmek isteyebilirler. Çok

ciddi bir IŞİD intihar bombacısı
riski var. Askerler bir elleriyle be-
bekleri kurtarırken diğer ellerinde
de silahın tetiğini çekiyor. Çok
hassas bir durum var” dedi. İngi-
liz yetkililer dün havalimanındaki
olaylarda en az 12 kişinin öldü-
ğünü açıklarken, ismini açıklama-
yan bir NATO yetkilisi de en az 20
kişinin yaşamını yitirdiğini söyle-
mişti. Cumartesi günü en azından
dört kadın yaşanan arbedede
ölürken, diğerleri de Taliban mili-
tanlarının açtığı ateş sonucunda
yaşanan izdihamda yaşamını 
yitirdi.

Korkudan kurallar değişti

IŞİD’in havalimanına saldırı dü-
zenleme ihtimaline karşı ABD’liler
bölgedeki vatandaşlarına uyarıda
bulundu. Yetkililer, “Eğer resmi
makamlardan talimat gelmediyse
havalimanı yakınlarına gelmeyin”
açıklamasını yaptı.

A lmanya Silahlı Kuvvetleri’nin
Twitter üzerinden yaptığı açıkla-
mada havalimanının kuzey kapı-

sında çıkan çatışmada Afganistan güvenlik
güçleri mensubu bir kişinin hayatını kay-
bettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtilir-
ken çatışmada ABD ve Almanya
askerlerinin de yer aldığı ifade
edildi.CNN’de yer alan haberde çatışma-
nın havalimanının dışında bulunan bir
keskin nişancının havalimanının içerisinde
ABD’li güçlere destek olan Afgan güvenlik
güçlerine ateş açmasıyla başladığı ifade
edildi. İki NATO yetkilisi havalimanında
durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Ölü sayısı artıyor

Havalimanında 15 Ağustos’ta Taliban’ın
Kabil’e girmesinden bu yana kaos yaşanı-
yor. ABD ve uluslararası birlikler hem
kendi vatandaşlarını hem de Taliban yöne-
timinden kaçmaya çalışan binlerce kişiyi
ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Şimdiye
kadar havalimanında çıkan olaylarda si-
lahla vurularak ya da çıkan izdiham nede-
niyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye
ulaştı.Yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi
için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos
yaklaşırken Cumartesi günü havalima-
nında çıkan izdihamda yedi kişinin haya-
tını kaybetmesinin ardından Pazar günü
de Taliban mensupları havalimanında
bekleyen kalabalığa müdahale etti. ABD
Başkanı Joe Biden’ın ABD birliklerinin
“zor ve acı verici” tahliye çalışmasının gü-
venliğini sağlamak için bölgede daha uzun
süre kalabileceğini söylemesinin ardından
bir Taliban yetkilisi Afganistan’daki ya-
bancı güçlerin 31 Ağustos tarihini uzat-
mak için kendilerine başvurmadığını
söyledi.

Taliban tarih verdi

ABD’nin 31 Ağustos tarihini uzatıp uzat-

mayacağının sorulması üzerine Biden,
“Umudumuz uzatmak zorunda kalma-
mak yönünde ancak bu konuda görüşme-
ler olacaktır. Daha sürecin ne aşamasında
olduğumuzdan emin değilim” dedi.İngil-
tere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heap-
pey ise İngiltere Başbakanı Boris
Johnson’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan
Afganistan’dan çekilmenin tamamlana-
cağı tarihin uzatılmasını isteyeceğini açık-
ladı.Bakan tarafların bu konuda anlaşması
durumunda dahi konunun Taliban’ın ona-
yına tabi olacağını söyledi.Taliban kaynak-
ları ise Taliban’ın Batılı güçlerden gelecek
uzatma taleplerini kabul etmeyeceğini bil-
dirdi. Kaynaklar bu konuda Batılı hükü-
met ya da yetkililerden Taliban’a ulaşan
bir talep bulunmadığını söyledi.Öte yan-
dan Taliban’dan çok sert bir açıklama
geldi. ABD ve İngiltere’nin askerlerin çe-
kilme sürecinin uzatılması yönündeki açık-
lamalarına yanıt veren Taliban Sözcüsü
Süheyl Şahin, “Eğer Batılı güçler bu ayın
sonuna kadar ülkede kalırsa bunun sonuç-
larına katlanmak zorunda kalırlar”
dedi.Sky News’e konuşan Şahin, “Burada
bir kırmızı çizgi var. Başkan Biden, 31
Ağustos’ta bütün askeri güçlerini çekme
kararı aldı. Eğer süre uzarsa bu işgale girer
ve buna gerek yok. Batılı ülkelerin süreyi
uzatması iki taraf arasında güven kaybı
yaratır” ifadesini kullandı.

Biden’in açıklamaları gündem oldu

ABD ve müttefiklerinin Taliban yönetimini
devirmek ve 11 Eylül saldırılarının ardın-
dan El Kaide ile mücadele etmek için gir-
dikleri Afganistan’dan 20 yıllık bir sürenin
ardından ayrılacaklarını açıklamalarından
sonra Taliban yeniden ülkeden kontrolü
eline almıştı. Afganistan’da güvenlik duru-
munun hızla değiştiğini ve halen son de-
rece tehlikeli olduğunu söyleyen Biden,
Pazar günü yaptığı açıklamada, “Açık ko-

nuşacağım, ne zaman başlarsa başlasın
binlerce insanı Kabil’den çıkarmak zor ve
acı verici olacaktı” dedi. Biden “Daha yap-
mamız gereken çok şey var ve halen bir
sürü sıkıntı çıkabilir” dedi.

Türk Askeri Ankara Karargahında

Afganistan'da çeşitli ülkelerin tahliye iş-
lemleri devam ederken Afganistan Türk
Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki
Türk askerleri de Kabil'de bulunan hava-
limanında çeşitli ülkelerin askerleri ile ça-
lışmalarını sürdürüyor.Türk askeri tahliye
edileceklerin belgelerini, izinlerini kontrol
ediyor. Sahada görev yapan Türk askerle-
rinin yanı sıra “Ankara” adı verilen karar-
gah binasında ise Türk askeri tahliyeleri
koordine ediyor.Ankara adlı karargah bi-
nasında çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdüren Türk askeri, havalimanı ve çev-
resinde gerçekleştirilen çalışmaları da de-
ğerlendiriyor. Öte yandan Türk askeri
görev alanı içerisinde bulunan Afgan hal-

kının temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. 
Havaalanı içerisinde çadır kurarak tahliye
edilmeyi bekleyen Afganlara su ve gıda
dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sivil uçaklarla taşınacak

Afganistan’da 1996-2001 yılları arasında
şeriat ile yöneten Taliban’ın yönetimi ye-
niden ele geçirmesinin ardından ülkeyi
terketmek isteyen Afganlar havalimanına
akın etmişti. ABD dün altı havayolu şir-
keti ile Afganistan’dan ayrılmak isteyen-
leri taşımaları için görüştü. Biden
Afganistan’ı terkedenlere dört kıtada
20’den fazla ülkenin destek sağladığını
söyledi. Japonya vatandaşlarını taşıması
için Afganistan’a askeri bir uçak gönderi-
leceğini söyledi. Bir hükümet sözcüsü 
Japonya vatandaşlarının ve Japonya
büyükelçiliğinde ya da Japonya’nın 
ülkede yürüttüğü projelerde çalışan 
Afganlar için daha fazla uçağın da 
gönderileceğini söyledi.

Afganistan’da yeni endişe: IŞİD!

Kırım’ın ilhakını hiç tanımadık
Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Ukrayna’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, “Kırım’ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu
şu ifadeleri kullandı:“Öncelikle bu

Kırım Platformu Zirvesi’nde Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemi
temsil etmekten büyük bir onur duyuyorum.
Özellikle bu zirveye Ukrayna’nın sınır ve
toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ve

Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarına verdi-
ğimiz önemi göstermek için geldik. Kırım’ın
illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve
tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz.
Ama sadece bunu söylemek yetmez, Kırım
ve Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünü
Ukrayna’yı destekleyen diğer dost ve mütte-
fik ülkelerle beraber her platformda dile ge-

tiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz. Kırım
Platformu’nun, bu doğrultuda yani Kırım
ve Kırım Tatarlarının haklarının savunul-
ması ve Ukrayna’nın sınır ve toprak bütün-
lüğünün savunması konusunda çok önemli
bir rol üstleneceğine inanıyorum. Başkan
Zelenski ve dost Ukrayna’yı da bu girişim-
den dolayı tebrik ediyorum. Türkiye ve Uk-

rayna olarak ilişkilerimizde hiçbir sorun yok
tam tersine mükemmel ilişkilerimiz var. Ve
ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliş-
tirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Ekim ayında ortak stratejik planlama top-
lantısını sevgili dostum Dmitriy Kuleba ile
beraber gerçekleştirmek için tekrar Uk-
rayna’ya geleceğim.”

Taliban'ın Kabil'e girmesinden bu yana yaşanan kaosun
ardından Taliban yönetiminden kaçmaya çalışan binlerce
kişinin sıkışıp kaldığı Kabil havalimanında Afgan güvenlik
güçleri ile kimliği belirsiz saldırganlar arasında çatışma
çıktı. Taliban Dünya’ya "31 Ağustos bizim kırmızı çizgi-
miz" açıklaması yaparak bu tarihten sonra Amerika’nın
Afganistan’dan tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi

Savaş çıksın
istemiyoruz
Kabil’i ele geçirmelerinden bu yana daha ılımlı
bir tavır içerisinde olan Taliban yöneticileri
hükümet kurmak için görüşmelere başladı.Ta-
liban karşıtı liderlerden Ahmad Massoud gö-
rüşmelerin barışçıl bir şekilde sürmesini
umduğunu ancak Penşir’de bulunan birlikleri-
nin çatışmaya hazır olduğunu söyledi.Mas-
soud, “Taliban’ın ilerlemek için tek yolun
görüşmeler olduğunu anlamasını istiyoruz.
Savaş çıkmasını istemiyoruz” dedi. Taliban
Twitter üzerinden yüzlerce askerinin Penşir’e
doğru ilerlediğini gösteren bir video yayımladı.

TALIBAN TARIH VERDI

İngiliz The Times'a konuşan üst düzey 
yetkililer, "Kabil Havalimanı girişinde 
IŞİD'in canlı bombaları sivilleri hedef alabilir. 
Bu çok ciddi bir sorun" açıklamasını yaptı.

Taliban’ın şiddetinden kaçmak isteyen çok sayıda insan Kabil Havalimanı’na akın
ederken yaşanan izdihamda ve Taliban’ın açtığı ateş sonucunda çok sayıda insan da
yaşamını yitirdi. Fakat bu sorun yetmezmiş gibi, İngilterenin saygın gazetelerinden
The Times’ta  yapılan açıklamada IŞİD tehdinin devam ettiği vurgulandı.

Çocuklar tehlike altında
BirleşmişMilletler (BM) Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF), yaklaşık 1 milyon
Afgan çocuğun sağlığının yetersiz bes-

lenme nedeniyle tehlike altında olduğunu ve tedavi
edilmezlerse hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.
UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore yaptığı açık-
lamada Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun
hayatlarını devam ettirebilmeleri için insani yardıma
ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yaklaşık 1 milyon Afgan
çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle teh-
like altında olduğuna ve tedavi edilmezlerse hayatla-
rını kaybedebileceklerine işaret edilen açıklamada,
2,2 milyonu kız yaklaşık 4,2 milyon çocuğun eğitim-
lerine devam edemedikleri vurgulandı. Açıklamada
Afganistan'da 435 bin çocuk ve kadının ülke içinde
yerlerinden edildiği kaydedildi. Fore, "Şiddetli kurak-
lık ve bunun sonucunda su kıtlığı, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı sosyoekonomik
sonuçları ve yaklaşan kış nedeniyle çocuk ve kadınla-
rın insani ihtiyaçlarının gelecek aylarda artacağını
öngörüyoruz." ifadesini kullandı. Afganistan'da 65 yıl
boyunca çocuk ve kadınların yaşamlarını iyileştirmek
için çabalayan UNICEF'in, gelecekte de sahada ça-
lışmalarına devam edeceğini belirten Fore, Afganis-
tan'daki çocuklara derinden bağlı olduklarını ve
onlar için yapılacak daha çok iş olduğunu vurguladı.
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Nedim Kufi’nin ‘Attarlık Kelimeleri’
Nedim Kufi, eczanelerin ilk
örnekleri olarak görülen at-
tarlığın terminolojisini, pan-

demi döneminde şifa olması niyetiyle
yazının başkenti İstanbul'da tablolarına
yansıttığını söyledi. Kovid-19 başladı-
ğında insanlığın bir kafese tıkılmak zo-
runda kaldığını belirten Kufi, "Bu
şartlarda üretim gerçekleştirmek çok
mümkün değildi, duyguları çevrim içi
olarak aktarmak yapay kaçıyordu. Keli-

mat Sanat Evi'nden Adnan ile kelimele-
rin tüketimi üzerine konuşuyorduk.
Aynı hisseleri paylaştığımızı görünce
böyle bir sergi ortaya çıktı." dedi.

İstanbul’u yazmaya çalıştım

Kufi, serginin 2. katındaki eserlerini
mavi tonlarda yaptığına dikkati çekerek,
şöyle devam etti:"Özellikle 'İznik Ma-
visi' benim için İstanbul demek, İstan-
bul'a daha önce 3 kez gelmiştim. Her

seferinde Osmanlı sanatı ve İslam sa-
natı bana ilham olmuştu. Kendimi
onunla aynı çizgide hissetmemin sebe-
bini arıyordum ve bunun manevi boyut
olduğunu keşfettim. Benim için sanatın
ağırlığı çok önemli, ben sanatı hava gibi
görmeyi tercih ederim. Ruh gibi uçan
ve bu İstanbul'da bulduğum şey, özel-
likle hat sanatında çünkü burası hat sa-
natının başkenti. Ben de sergide bu
gücü paylaşmak istedim, attarlığın keli-

melerini İstanbul'da yazmaya çalıştım."
Kelimelerin tarihinde rastladığı detay-
ları topladığını ve zihindeki çağrışım-
larla birleştirdiğini dile getiren Kufi,
sergilerin çocukça, masum ve safça ol-
ması gerektiğini de sözlerine ekledi. 
Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü
Adnan Al Ahmad ise Kufi'nin Bağdat'ta
yaşadığı dönemde attarlıkla ilgili zih-
ninde kalan anılarından esinlendiğini
kaydetti.

Ercüment Çözer’in kendi adaletlerini
sağlamaya kararlı iki gençle karşılaş-
masını konu alan Saygı dizisinin ikinci
sezonundan ilk fragman yayınlandı

TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci”
programıyla tanınan Bob Ross’un hayat
hikayesi belgesel oldu. 25 Ağustos’ta 
izleyicilerle buluşacak olan
belgeselden ilk tanıtım yayınlandı

Efsaneleşmiş Behzat Ç. Dizisinin anti kah-
ramanı Ercüment Çözer’in hikayesine
odaklanan Saygı dizisinin ikinci sezonun-

dan ilk fragman yayınlandı.Geçen yıl blutv’de izleyici
karşısına çıkan, başrollerinde Nejat İşler, Boran
Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can’ı buluşturan dizi-
nin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile
Damla Sönmez de dahil oldu.Saygı 2’nin yayınlanan
fragmanında Selim Hacıoğlu karakterini canlandıran
Sarp Akkaya’nın ‘yalan suçu’ndan Ercüment Çözer
tarafından alıkonulduğu görülüyor. Tanıtımın so-
nunda usta oyuncu Erkan Can’ın ağzından duyulan
“Ercüment Çözer tedavi merkezine hoş geldiniz”
cümlesi ise sezonun akışına dair ipuçları vermekte.Di-
zinin ilk sezonu, içinde yaşadıkları yozlaşmış toplum-
daki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray
Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini
sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışıla-
gelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment
Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesi konu alınmıştı. Inter
Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet
Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender
Mıhlar oturuyor. Dizi önümüzdeki günlerde blutv'de
izleyici karşısına çıkacak.

Belgrad Yunus Emre
Enstitüsü iş birliğiyle Sır-
bistan'ın Novi Sad şeh-

rinde bulunan Petrovaradin
Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzen-
lenen "14. Tamburica Festivali",
Sırp şarkıcı Sasa Matic'in konse-
riyle sona erdi. Türkiye'nin dost
ülke olarak katıldığı festivalin kapa-
nış programında Brezilya, Ro-
manya, Kuzey Makedonya,
Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatis-
tan ve Sırbistan’dan festivale katı-
lan çok sayıda sanatçı arasından en
iyileri seçildi. Slovenyalı "Dobrec"

grubu "en iyi orkestra" ödülüne
layık görülürken "en iyi yorumcu"
ödülünü, "en iyi söz-müzik yazarı"
ödülünün sahibi Hırvatistanlı
Zoran Tairovic'in "Daljine" isimli
parçasını seslendiren Hırvatistanlı
Cecilija Babic aldı. "En iyi erkek so-
list" ödülünün Bosna Hersekli
Haime Nalic'e verildiği festivalde
"en iyi kadın solist" ödülü de Brezil-
yalı Juliana Olm'un oldu. "En iyi
söz yazarı" ödülü Sırbistanlı Jovan
Adamov'a, "yaşam boyu başarı
ödülü" Novi Sadlı Zoran Mulic'e,
özel ödül de tambura geleneğinin

korunmasındaki katkılarından
ötürü Hırvatistanlı Branko Uvo-
dic'e verildi. Öte yandan Tamburica
Festivali ile İzmir'de düzenlenen
"Balkan Panorama Film Festivali"
(BPFF) arasında imzalanan iş bir-
liği protokolü kapsamında festivalin
kapanış programına katılan BPFF
Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji
Sallini, "Tamburica Festivali"nin
Kurucusu ve Direktörü Jovan Pej-
cic'e başarılı iş birliğinden dolayı te-
şekkür belgesi takdim etti.
Festivalin gelecek yılki dost ülkesi-
nin Avusturya olacağı açıklandı.

Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin ‘Attarlık Kelimeleri’ Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Hollanda'da yaşayan
sanatçının çeşitli bitkilerden ve yağlı boya tablolarından oluşan 30 eserinin yer aldığı sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek

İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebile-
ceği' sloganıyla yola çıkan Bob Ross,
TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' progra-

mına 1983'de başladı. Türkiye’de, TRT’de yayınlanan
programıyla tanınan Ross'un hayat hikâyesini anlata-
cak olan "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ara-
sında Gizlenen İhanet ve Hırs” adlı belgesel,
Netflix’te yayınlanacak. 25 Ağustos’ta izleyicilerle bu-
luşacak olan belgeselden ilk tanıtım yayınlandı. Jos-
hua Rofe’nin yönettiği belgeselin yapımcılığını ise
komedyen Melissa McCarthy, Ben Falcone, Divya
D’Souza ve Steven Berger üstleniyor. İsteyen herkese
resim çizmeyi öğretebileceği sloganıyla yola çıktığı
programına 1983’te başlayan Bob Ross, 1995’te kan-
ser nedeniyle yaşamını yitirdi.

M ersin'de, tarihi yaklaşık 3 bin
500 yıl öncesine dayanan Soli
Pompeiopolis Antik Kentinde

bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en
önemli filozoflarından, şair, matematikçi
ve astronomi biliminin kurucusu Ara-
tos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.
Bu yılki kazılarda, antik çağda genellikle
tümülüs veya toprak altındaki mezar-
larda, mezar odasına girişi sağlayan dar
ve uzun geçit anlamına gelen 'dromos'
bulunurken, kazı ekibinin hedefi, meza-
rın tabanına ulaşmak.Mersin'in mer-
kez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu
caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemer-
leri, hamamı ve akropolleri ile dünya ta-
rihi miraslarından birini oluşturan Soli
Pompeiopolis Antik Kentinde, 1999 yı-
lında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl
22'incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö.
1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis
Antik Kentinde bu yılki kazılar 4 Tem-
muz'da başladı.

Döneminin ünlü isimlerinden

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürü-
len kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl
da sadece antik çağda Tarsus'ta doğan
ve döneminin en ünlü isimlerinden biri
olan filozof, şair, matematikçi ve astro-
nom Aratos'un anıt mezarında gerçek-
leştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı
öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi
ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yü-
rütülen, Mezitli Belediyesinin de destek
verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev
alıyor. Çalışmalarda, fotogrametri yön-
temiyle yapılan taramalardan elde edilen
veriler, 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına

alınarak dijital ortama aktarılacak.

Kime ait olduğunu öğrenecekler

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, M.Ö. 3.
yüzyıl ile 1. yüzyıl arasındaki Helenis-
tik Dönemi kapsayan ve Aratos'un anı-
sına dikilmiş bir anıt mezar olduğu
tahmin edilen yapıda devam eden çalış-
malarla ilgili açıklama yaptı. Uzun bir
hazırlık döneminden sonra çalışmalara
başladıklarını belirten Yağcı, "Halen Soli
Pompeiopolis'in 19. yüzyıl gezginlerince
Aratos'un mezarı olarak adlandırılan
anıt mezar üzerinde çalışıyoruz. 19. yüz-
yıl gezginlerince burası Aratos'un mezarı
olarak plan üzerine işaretlenmiş. Biz de
arkeolojik olarak bunu araştırıyoruz. Bu-
radan umut ettiğimiz sonuç; bu mezarın
gerçekte kime ait olduğunu açığa çıkar-
mak ve Aratos'un mezarı olarak adlandı-
rılan bu mezardaki buluntular üzerinden
kesin olarak tarihlemesini yapmak. Res-
titüsyon ve restorasyonunu yaptıktan
sonra da ziyarete açmak istiyoruz" dedi.

‘Dünyaca ilgi göreceğini
düşünüyoruz’

Aratos'un, döneminin çok ünlü bir ismi
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yağcı,
"Aratos, gerçekten onun mezarıysa Soli
için çok önemli bir ünlü. Strabon
(Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof),
Soli'nin ünlüleri arasında Aratos,
Khrysippos (filozof) ve Philemon (gül-
dürü şairi) adından söz ediyor ve bunlar
da antik kaynaklarda Solili ünlüler ola-
rak adlandırılıyor. Mezarını, Mela (antik
yazar) görmüş, antik yazarlarda adı ge-
çiyor ve özelliklerinden bahsediliyor. Bir
de bölge arkeolojisi için çok önemli bir
yenilik getirdi. Böyle silindirik, anıtsal bir

yapı ve eğer Aratos'un anısına yapıldıysa
çok daha önemli tabi ki. Dünyaca ilgi
göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

‘Mezarın 'dromos'unu bulduk’

Şu ana kadar aşama aşama
yapının nasıl yıkıldığını tespit ettiklerini
belirten Yağcı, antik çağda genellikle tü-
mülüs veya toprak altındaki mezarlarda,
mezar odasına girişi sağlayan dar ve
uzun geçit anlamına gelen 'dromos'u
bulduklarını söyledi. Yağcı, "Anıt mezar
bir ara çöplük olarak kullanılmış, o çöp
malzemelerinin ne kadar derine indiğini
tespit ettik. Bir de ayrıca 'dromos'unu
bulduk. O da umut verici. Bütün bu ça-
lışmalar sonuçlandığında yapıyı kesin
olarak tarihleyeceğiz" ifadelerini kul-
landı.

‘Tabanı bulmayı umut ediyoruz"

"Bu yıl bu tabanı bulmayı umut ediyo-
ruz" diyen Yağcı, bu yıl mezarın içini
açığa çıkarabileceklerini kaydetti. 22 yıl-
lık kazılarda Soli Höyük, Sütunlu
Cadde, Milli Egemenlik Caddesi, Ara-
tos'un mezarı ve höyüğün içindeki
hamam yapısı olmak üzere 5 alanda ça-
lıştıkları bilgisini veren Prof. Dr. Yağcı,
şöyle devam etti: "Bütün bunlar bitmeye
az kaldı ve projelendirilip kurula sokula-
bilecek halde. Kısa bir kazıdan sonra bu
alanda restore edilmiş birden çok yapı
görebiliriz ve bunlar ziyaret edilebilir
hale gelir. Bu yılki kazıları tabana ulaşın-
caya kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.
Ondan sonra restitüsyon çalışmaları
başlayacak. Şu anda belgeleme çalışma-
ları tamamlandı. UNESCO Kültür 
Mirasına aday olması için bu yıl 
başvuruda bulunacağız."

‘Saygı 2’nin
fragmanı yayında

Ressam Bob’un
hayatı belgesel oldu

Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
ARATOS’UN
ANIT MEZARI!
Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, ma-
tematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda, mezar odasına girişi
sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen 'dromos' bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak.

Tek tek 
belgeliyorlar
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan da "Bu yılki
çalışmalar içerisinde daha çok yapının yu-
varlak iç çekirdeğinde kazılarımızı sürdü-
rüyoruz. Amacımız, yapının içine düşmüş
olan mimari blokları seviyelerine göre bi-
limsel kaidelere uygun olarak belgeleyip
kaldırmak. Böylelikle yapının restitüsyon
ve restorasyon çalışmalarına altlık oluştur-
muş olacağız. Yapıdan çıkarılan tüm taşlar
ve bloklar tek tek belgeleniyor. Bu çalış-
maları Mersin Üniversitesi Harita Mühen-
disliği ve MEÜ Mimarlık Fakültesinin
destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Yani Ara-
tos'a ait olduğu düşünülen yapıdaki çalış-
malar multidisipliner bir şekilde
sürdürülmekte. Önümüzdeki günlerde
muhtemelen yapının yuvarlak iç çekirde-
ğinde tabana ulaşacağız. Ondan sonra ya-
pının restitüsyonu, yani bilgisayar
ortamında ayağa kaldırılmasıyla ilgili eli-
mize daha net bilgiler ulaşacak" dedi.
Kazı alan sorumlusu Gözdem Güler ise
restorasyon ve restitüsyon projesine yöne-
lik taş kaldırma, bunları düzenli bir şe-
kilde istifleme çalışması yaptıklarını ifade
ederek, "Vinç yardımıyla taşları kaldırır-
ken profil ya da duvarlarına göre ayırıp,
teknolojiyi de kullanarak belgeleyerek
düzenli bir şekilde yerleştirip, ilerleyen
dönemlerde kullanılması için hazırlık ça-
lışması yapıyoruz" diye konuştu.



Süper Lig’deki İttifak Holding Konyaspor, Medi-
pol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Konuk Başakşe-
hir ilk yarının son dakikasında Youssouf
Ndayishimiye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. ev
sahibi Konya bu gole 51’de endri Çekiçi ve 87.
dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi. Ba-
şakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve
sonradan oyuna giren Ömer Ali Şahiner’in eski
takımlarına karşı mücadele verdi. İkinci yarıda
daha baskılı oynayan Konyaspor galibiyete ulaş-
mayı başardı. Konuk takımın en önemli hücum
silahı edin Visca 65. dakikada oyuna girdi. Kon-
yaspor'dan 2'de 2 geldiKarşılaşmanın ardından
Başakşehir 2 maç sonunda 0 puanda kaldı. İs-
tanbul temsilcisi geçen hafta Alanyaspor’a 1-0
mağlup olmuştu. Geçtiğimiz haftayı deplas-
manda Sivassspor galibiyeti ile kapatan Konyas-
por ise bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.
Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki hafta Adana De-
mirspor ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir
de sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşı-
sında ilk galibiyetini arayacak.

B u sonuçla 2. galibiyetini alan Ümra-
niyespor, puanını 6'ya çıkardı. İstan-
bulspor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda
Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan İstanbuls-
por'da teknik direktör Cem Bağcı ile de yollar
ayrıldı. Bağcı yönetimde Boğalar; ilk hafta iç
sahada Manisa FK'ya da 4-3'lük skorla mağ-
lup olmuştu. Süper Lig ve 1. Lig'de 2. hafta
devam ederken böylece toplamda 4 hoca ile
yollar ayrıldı. Süper Lig'de Kayserispor Yal-
çın Koşukavak, Kasımpaşa ise Şenol Can ile
yollarını ayırdı. Kayseri ekibi Hikmet Kara-

man, İstanbul temsilcisi ise Cihat Arslan ile
anlaştı. 1. Lig'de ise Bursaspor'da Mustafa
Er ile yollar ayrıldı.

Ümraniye yoluna devam edecek

Ümraniyespor galibiyeti sonrası sosyal
medya üzerinden açıklama yapan taraftar
grubu Ümraniye'nin 2'de 2 yaparak ilerleme-
sinin kendileri için büyük bir sevinç olduğunu
söyledi. Ümraniyespor'un Süper Lig için
mücadele edeceğinin altını çizen taraftar
grubu, “Geçtiğimiz sezon başaramadığımızı
bu sezon başarmak ve bir üst lige çıkmak is-

tiyoruz. Bunun için taraftarımızın her zaman
yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi
olmasın” şeklinde konuştu.
Futbol: TFF 1. Lig - Bereket Sigorta Ümra-
niyespor: 2 - İstanbulspor: 0
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kaplu-
han, Ferdi Karadoruk
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür,
Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan
Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer
Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur
Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal

Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde),
Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Ber-
ber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan
Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek
(Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic
(Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk.
71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara
(Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43
Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk.
39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)
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Silivrispor’dan nokta atışı transfer
TFF BAL’da zorlu takımlar arasından sıyrılmak isteyen
Silivrispor’da transfer görüşmelerinde titiz davranan
komite son olarak orta sahanın dinamo  oyuncuların-
dan Ömer Faruk Kılıç ile anlaştı. Kulüp İdari Bina-
sında yapılan uzun görüşmelerin ardından Kulüp

Sayman’ı Ramazan Sakallıoğlu’nun devreye girme-
siyle imza gerçekleşti. Sayman Ramazan Sakallıoğlu
ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin anlaşmanın
ardından 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Ömer
Faruk Kılıç’a imzayı attırdılar.

Başakşehir
tat vermiyor

ISTANBUL DERBISINDE
ZAFER UMRANIYE’NIN

TFF 1. Lig'in 2. haftasında 
Bereket Sigorta Ümraniyespor, 

sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Çatalca 1. Amatör Küme ekiplerinden İzzettinspor yaptığı Genel Kurul'a tek
listeyle girdi. Mevcut başkan olan Baysal Ergun, kulüp üyelerinden güven
oyu olarak 3'üncü kez İzzettinspor Başkanlığı görevine layık görüldü

ÇATALCA'NIN önemli kulüpleri arasında yer
alan İzzettinspor, olağan Genel Kurul'unu
gerçekleştirdi. Tek listeyle girilen oylamada,
mevcut başkan Baysal Ergun, 3'üncü kez
kulüp başkanlığı görevine seçildi. Üyelerin
tamamının oyunu alan Başkan Baysal
Ergun güven oyu alarak 3. Dönem başkan-
lığa seçildi. İzzettin Mahallesi'nde gerçekle-
şen kurul sonrası oluşan yönetim kurulu
listesinde şu isimler yer almayı başardı;
Yönetim Kurulu üyeleri:
Baysal Ergun, Feridun Karaçay, Cemal
Taylan, Erşen Ergun, Doğan İlkyaz, 
Ferhat Yılmazer, Serhat Özün.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri: 
Gökmen Karaçay, Cihan Yap, Can 
Kaya, Özkan Çetinkaya, Yiğit Ergun, 
Evren Esen, Zafer Tarkan
Denetleme Kurulu:  
Cüneyt Emre Ersoy, Berke Ergun,  
Özdemir Kadircan.
Denetleme Kurulu yedek:
Bahattin Tarkan, Enes Ergun, 
Tuna Sekmen.

Amatör kulüpler yalnız bırakmadı

İzzettipspor’un gerçekleştirdiği genel ku-
rulda 3'üncü kez kulüp başkanlığına seçilen
Baysal Ergun ve ekibini bölge kulüpleri yal-
nız bırakmadı. Çakılspor Kulübü Başkanı
Özbay Ata, Subaşıspor Kulübü Başkanı
Kadir Yıldırım, Dağyenicespor Kulübü Baş-
kanı Şaban Beykoz ve yönetici Süleyman
Çakmak yapılan genel kurul da 
yer aldı.

Güveni boşa çıkarmayacağız

İzzettinspor'da 3'üncü kez kulüp başkanlı-
ğına layık görülen Baysal Ergun, “Gerçek-
leştirdiğimiz genel kurulda üçüncü kez beni
ve yönetim kurulumu bu göreve layık gören
üyelerimize teşekkür ediyorum.Yönetim ku-
rulumuz ile devam edeceğimiz bu önemli
görevi en iyi şekilde devam ettireceğiz. Üye-
lerimizin bizlere verdikleri güveni boşa çı-
kartmayacağız. Yapılan genel kurulumuzda
bizleri yalnız bırakmayan Çatalca amatör
spor kulüp başkanlarımıza da teşekkür edi-
yorum” dedi.  HAKAN SONGUR

Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor,
Başakşehir'i 2-1 yendi. 1-0 geriden
gelen yeşil-beyazlılar Cikalleshi'nin 
87. dakikadaki golüyle kazandı

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebe-
biyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini
için TFF’ye 250 milyon Türk Lirası tutarında
tazminat davası açtı. Sarı-lacivertli kulüpten
yapılan açıklamada, "Kulübümüzün; 3 Temmuz
Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür za-
rarın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla
bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye
Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk
adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutu-
larak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı
tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm ka-
muoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

250 milyon
lira tazminat!
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz
sürecindeki zararların tazmini için
Türkiye Futbol Federasyonuna 250
milyon liralık tazminat davası
açıldığını bildirdi

MALATYA'NIN Darende ilçesinde bu
yıl 68'incisi düzenlenen Zengibar
Karakucak Güreşleri'nde başpehli-
vanlığı Ali Rıza Kaya kazandı. Da-
rende Güreş Sahası'nda 173
sporcunun katılımıyla düzenlenen
organizasyonda, başpehlivanlık için
Ali Rıza Kaya ile İbrahim Bölükbaşı
finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen
müsabakada rakibini altın puanla
yenen Kaya, başpehlivanlığı elde
etti.Darende Belediye Başkanı İsa
Özkan, alanda yaptığı konuşmada,
Zengibar Karakucak Güreşleri'nin
bölgenin en önemli güreş organizas-
yonu olduğunu söyledi. Darende'de
68 yıldır karakucak güreşlerinin ya-

pıldığına ifade eden Özkan, "İlçemi-
zin güreş tarihi yüzlerce yıla dayan-
maktadır. Bu yıl pandemi tedbirleri
altında 68'incisini yapıyoruz. Da-
rende, karakucak güreşlerinde birçok
pehlivan yetiştirmiş önemli bir mer-
kezdir. Bizler bu geleneği en güzel şe-
kilde devam ettirmek için çaba
gösteriyoruz." dedi. Başpehlivan Ali
Rıza Kaya da Darende'nin karaku-
cak güreşlerinde önemli bir merkez
olduğunu belirterek, "Bugün baş-
pehlivanlık bana nasip oldu. Çok
mutluyum. Saha ve seyirci çok gü-
zeldi. Zengibar Karakucak Güreşle-
ri'nde şampiyon olmanın gururunu
yaşıyorum." diye konuştu.

Bravo pehlivan!

İzzettinspor’da
3. ERGUN 
DÖNEMi
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Profesyonel liglerde 1 yılı
aşkın süredir hiç yenilmeyip,
geçen sezon TFF 2'nci Lig'de
36 maçta 24 galibiyet, 12 be-
raberlikle namağlup şampi-
yonluğa ulaşarak Türkiye'de
29 yıl sonra ilki başaran Ma-
nisa Futbol Kulübü, tarihi se-
risine  TFF 1'inci Lig'de de
devam ediyor. Tarihinde ilk
kez TFF 1'inci Lig'de yer alan
siyah-beyazlı ekip, ilk hafta
İstanbulspor'u deplasmanda
4-3 yendikten sonra dün iç
sahada Denizlispor'u da
takım kaptanı Nizamettin'in
79'uncu dakikada attığı pen-
altı golüyle 1-0 mağlup et-
meyi başardı. Liglerde 38

maçtır bileği hiç bükülmeyen
Manisa FK, ilk 2 haftada ka-
yıpsız 6 puana ulaşarak zir-
veye otak oldu. Yaptığı iddialı
transferlerle bekleme yapma-
dan Süper Lig'e ulaşmayı he-
defleyen Manisa ekibi
iddiasını şimdiden kanıtladı.

Elimizden geleni yaptık

Manisa FK Teknik Direktörü
Serkan Özbalta, Denizlispor
galibiyetinin ardından, "İs-
tanbulspor maçından sonra
bu mücadelenin zor olaca-
ğını oyuncularımla paylaş-
mıştık. Rakibimiz ilk haftanın
ardından teknik direktör de-
ğişikliğine gitti. Transfer yasa-

ğını açıp yeni oyuncuları kad-
rolarına kattılar. Bu onlar için
bir özgüven oluşturacaktı.
Oyuncularımın gösterdiği
özveri, coşku, sabır ve ciddi-
yetten son derece memnu-
num. Eğer ilk 6 veya ilk 2'nin
içinde olmak istiyorsanız bu
tarz maçları kazanmanız ge-
rekiyor. Ligde haftalar geç-
tikçe her maça daha fazla
ciddiyetle hazırlanmak zo-
rundayız. Bu lig Konferans
Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi zor
bir lig. Süper Lig'den yaban-
cıların, tecrübeli yerlilerin ol-
duğu bir lig. Bu ligde başarılı
olmamız için çok çalışmamız
gerekiyor" dedi.

FENERBAHCE 
IYI BASLADI
FENERBAHCE 
IYI BASLADI
FENERBAHCE 
IYI BASLADI
FENERBAHCE 
IYI BASLADI
FENERBAHCE 
IYI BASLADI
FENERBAHCE 
IYI BASLADI
F enerbahçe Futbol Takımı, 2021-

2022 sezonunda çıktığı ilk 3 resmi
maçı kazanarak başarılı bir perfor-

mans ortaya koydu. Süper Lig'de 2014'ten
bu yana süren şampiyonluk özlemine son
vermek isteyen sarı-lacivertliler, teknik di-
rektör Vitor Pereira yönetiminde yoluna
kayıpsız devam ediyor.Süper Lig'in ilk haf-
tasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek
sezona üst üste 4. kez galibiyetle başlayan
Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi
play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi
HJK Helsinki'yi aynı skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, son olarak ise ligin 2.
haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0
mağlup ederek bu sezon oynadığı 3. karşı-
laşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Vitor Pereira'nın hamleleri etkili oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 3 mü-
sabakada oyuna sonradan dahil olan fut-
bolcular, skora katkı sağladı. Adana
Demirspor ile yapılan müsabakanın ikinci
yarısında oyuna giren Serdar Dursun, 46.
dakikada Mesut Özil'e son pası veren
İrfan Can Kahveci'yi şık bir şekilde topla
buluşturarak sarı-lacivertli takımın attığı

golde önemli rol oynadı. HJK Helsinki
maçının 62. dakikasında Mesut'un yerine
oyuna dahil olan genç oyuncu Muham-
med Gümüşkaya ise 3 dakika sonra fileleri
havalandırarak galibiyette başrol üstlendi.
Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının
64. dakikasında Muhammed Gümüşkaya
ile yer değiştiren Enner Valencia ile bir da-
kika sonra Jose Sosa'nın yerine oyuna
giren Miha Zajc ise attıkları gollerle sarı-
lacivertli takıma galibiyeti getirdi. Zajc 89.
dakikada, Valencia ise 90+2. dakikada fi-
leleri havalandırdı.

Genç oyuncuların performansı
dikkati çekti

Fenerbahçe'nin son 2 maçında forma
giyen genç futbolcular Muhammed Gü-
müşkaya ve Arda Güler, sergiledikleri per-
formansla ön plana çıktı. İki futbolcu,
oyuna sonradan dahil oldukları HJK Hel-
sinki mücadelesinde ilk Avrupa kupası de-
neyimini yaşadı. Muhammed
Gümüşkaya, bu karşılaşmada şık bir gole
de imza attı. Vitor Pereira, sarı-lacivertlile-
rin son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor
müsabakasında ise Muhammed'e ilk 11'de

şans verdi. Bu müsabakanın 87. dakika-
sında Kim Min-jae'nin yerine oyuna gire-
rek ilk lig tecrübesini yaşayan Arda Güler
ise 89. dakikada Zajc'a gol pasını veren
isim oldu.

Altay Bayındır'dan gole izin yok

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayın-
dır, forma giydiği 3 maçta sergilediği per-
formansla adından söz ettirdi. Altay, bu
müsabakalarda yaptığı kurtarışlarla rakip
oyunculara gol imkanı tanımadı. 23 yaşın-
daki file bekçisi, Süper Lig'in ilk 2 hafta-
sında kalesine gelen 11 isabetli şutun
tamamını kurtarmayı başardı.

Pereira, 5 oyuncudan vazgeçmedi

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 3 mü-
sabakada toplam 20 futbolcu forma giydi.
Teknik direktör Vitor Pereira, bu karşılaş-
malarda takımını 3-4-2-1 dizilişiyle sa-
haya sürdü. Pereira, söz konusu maçların
ilk 11'leri dikkate alındığında 5 oyuncu-
sundan vazgeçmedi. Altay Bayındır, Mar-
cel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo
ve Bright Osayi-Samuel, 3 karşılaşmada
da ilk 11'de sahaya çıktı.

Manisa firesiz
devam etti

Karagümrük'ü bekliyor
Teixeira ve Batshuayi, Gaziantep mücadelesiyle ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Ancak 
Nsakala’nın durumunun maçın önüne geçmesi sebebiyle takım arkadaşları gibi moral 
olarak düşen ve etkili olamayan ikili, Karagümrük karşılaşmasıyla şova başlamayı planlıyor
Süper Lig ’de önceki akşam oynanan Gaziantep müca-
delesine yedek kulübesinden başlayan yeni transferler
Alex Teixeira ve Michy Batshuayi, karşılaşmanın ikinci
yarısında oyuna dahil olmuştu. 68’de maça giren iki-
liden sadece 2 dakika sonra Fabrice Nsakala’nın ra-
hatsızlanıp kendini yere bırakması ve ardından
ambulansla hastaneye kaldırılması, takım arka-
daşları gibi bu 2’liyi de moral olarak olumsuz et-
kiledi. Mücadelenin kalan bölümünde
Nsakala’nın durumunun şokunu atlatmaya ça-
lışan yıldızlar, bunu başaramayınca etkisiz
kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından
takım arkadaşlarının durumunun iyi olma-
sıyla rahat nefes alan ikili, yeni bir başlangıç
için Karagümrük maçına kilitlendi.

Teknik ekip ilk 11’de

Siyah-Beyazlı taraftarların önünde cu-
martesi günü Karagümrük’le oynana-
cak karşılaşmayı bekleyen Teixeira ve
Batshuayi, Dolmabahçe’de beklenen
açılışı yapmayı hedefliyor. Teknik di-
rektör Sergen Yalçın’ın, takımla
idman eksiğini hafta sonuna kadar
kapatması beklenen yeni transfer-
leri, Karagümrük karşılaşmasında
ilk 11’de başlatması bekleniyor.

Malatya 1 atıp 3 aldı

Sarı-lacivertli futbol takımı, bu sezon oynadığı 3 müsabakayı kazanarak başarılı bir performans sergiledi

Altın madalya bizim olduSüper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gözte-
pe'yi 1-0 mağlup etti. Maçta 15. dakikada
sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı
ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği
top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin
Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak
VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu
tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını
iptal etti. 21. dakikada sağ kanattan Ha-
lil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif
Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Ma-
latyasporlu oyuncular uzaklaştırdı. 22. da-
kikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe
atağında topla ceza sahasına giren Jaho-
vic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma
oyuncularına çarptı ve kornere çıktı. Karşı-
laşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz
eşitlikle tamamlandı. 56. dakikada Öznur
Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Aa-
bid'in verdiği pasla sol kanatta topla bulu-
şan Tetteh, meşin yuvarlakla ceza sahasına
girdikten sonra savunma oyuncularını da
geçip sert bir vuruşla topu ağlara gön-
derdi: 1-0. Müsabakayı Öznur Kablo Yeni
Malatyaspor 1-0 üstün tamamladı.

Milli atlet Berke Akçam,
Dünya U20 Atletizm Şam-
piyonası’nda 400 metre en-
gellide gümüş madalya
kazanırken, yarışı ilk sırada
tamamlayan Oskar Edlund,
engeli kurallar içinde geç-
mediği gerekçesiyle diskali-
fiye edildi ve altın madalya
Berke Akçam'ın oldu. Berke
Akçam, Kenya’nın başkenti
Nairobi’de yapılan Dünya
U20 Atletizm Şampiyo-
nası’nda 400 metre engelli
yarışında mücadele etti.
Yarış sonunda ikinci olma
başarısı gösteren Berke, ya-
rışı ilk sırada bitiren İsveçli
atlet Oskar Edlund'un en-
geli kurallar içinde geçme-
diği gerekçesiyle diskalifiye

edilmesiyle altın madalya-
nın sahibi oldu. Yarı finalde
49.73 olarak yenilediği Tür-
kiye U20 rekorunu finalde
49.38’e indiren Berke, bu
performansını altın madal-
yayla süslemiş oldu. Berke
Akçam şampiyona tari-
hinde kürsüye çıkan
10’uncu Türk atlet olurken,
Nairobi’de Türkiye’nin ilk
altın madalyasını elde etti.
Şampiyonada dün Pınar
Akyol, gülle atmada gümüş
madalya kazanmıştı. 19 ya-
şındaki Akçam, iki kez Tür-
kiye rekorunu yenilediği
şampiyonadan altın ma-
dalya ile ayrılırken, kariye-
rine bir büyük başarı daha
ekledi.
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Aleyna Tilki 24 saatte zirveye çıktı!

Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından son zaman-
larda artan orman yangınları ve sel felaketlerine dikkat çekmek ama-
cıyla ilçe genelinde yaz okulu öğrencilerine farkındalık olması için
“Geleceğe Söz Veriyorum” teması çerçevesinde eğitimler veriliyor

Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan
dinlenme rekorları kıran Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardın-
dan Türkçe şarkısıyla sevenleriyle buluştu. İngilizce "Retrog-
rade" şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sözü ve
müziği kendisine ait olan yönetmenliğini de yaptığı 'Sır' isimli
şarkısının klibini 1 günde 1 Milyon izlemeye ulaştı. Twitter
dünya gündemine girdi ve Trendlerdeki Müzik Listesinde #1
numara oldu. “Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ede-
rim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarsla 
karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım…” diye konuştu.

21 Ağustos’ta kapılarını arala-
yan sergi, sanatseverleri; Kü-
çükçekmece’nin tarihi

hanları, kervansarayları, gölü ve tarihi
köprüsü ile arkaik izler taşıyan tarihsel
zenginliklerinin yanı sıra tarih kokan so-
kaklarındaki yaşam manzaralarını izle-
meye davet ediyor. Sergi, 23 Eylül’e dek
CKSM’de gezilebilir. Projenin kendisini
çok heyecanlandırdığını ifade eden Baş-
kan Kemal Çebi, “Çocukluğum Küçük-
çekmece’de geçti. Kendim büyürken, bu
kentin de nasıl büyüdüğüne şahitlik
ettim. Yüzmeyi gölde öğrendim, toprak
sahalarda top oynadım, Küçükçekmece
sokaklarında bisiklet sürdüm. Şimdi bu
projeyle kentim ve anılarım ölümsüzleş-
tirilerek, nesilden nesile aktarılacak. Bu
yüzden heyecanım yüksek. Çalışmaya
katkı sunan herkese teşekkür ederim.
Tüm sanatseverleri bu sergiyi görmeye
davet ediyorum” diye konuştu.

Küçükçekmece'yi ele aldılar

Küratörlüğünü fotoğraf ve sanat dün-

yasının tanınan isimlerinden Engin
Özendes’in yaptığı proje kapsamında il-
çenin tarihi, mimari, sosyal, kültürel
bütün yönlerini ele alan sanatçılar, bir
gün boyunca gün doğumundan gün
batımına dek Küçükçekmece’yi fotoğ-
raflayarak, ciddi görsel bir arşiv çalış-
masına imza attı.  

23 Eylül'e kadar açık

Rumeli yakası banliyölerinin son istas-
yonu olan “Küçükçekmece”, raylı sis-
temle tanıştığı 19. yy sonlarında halk
arasında "Kilometre 24" olarak anılır.
Adını, Sirkeci-Halkalı hattı 24 kilometre
tuttuğu için buradan alan proje,  Kü-
çükçekmece Belediyesi tarafından aynı
isimli bir kitapla da ölümsüzleştiriliyor.
Şehre yeni bir gözle bakarak, ilçenin ta-
rihi dokusunun yanı sıra bugününü de
belgeleyen sanatçıların kadrajına yansı-
yan kareler, Küçükçekmece metinlerinin
yer aldığı bir kitaba dönüştürülerek,
güncel bir çalışma olarak raflarda 
yerini alacak. YAKUP TEZCAN

Geleceğe söz verdiler

Küçükçekmece’yi görsel açıdan yeniden yorumlayarak,
ilçenin tarihine kadrajlarıyla not düşen Türkiye’nin 24
profesyonel fotoğraf sanatçısı, eserlerini Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturuyor
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Projede yer alan sanatçılar:
Ali Kabaş, Ali Öz, Altan Bal, Laleper Aytek, Atilla Özdemir, At-
tila Durak, Birgül Koç, Can Mocan, Cengiz Akduman, Cengiz
Karlıova, Gökhan Arer, Hakan Karatepe, İzzet Keribar, Jochen
Proehl, Laleper Aytek, Mehmet Akgül, Meltem Sümeli, Murat
Germen, Ömer Orhun, Sadık İncesu, Serdar İyiiz, Serhat
Gökçaylar, Sevil Alkan, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan.

Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri
Müdürlüğü, uzman eğitmenler ta-
rafından Bahçelievler Belediyesi
Millet Bahçesi’nde haftanın belirli
günlerinde; doğa bilincini, çevreye
duyarlı olmayı, hayvanları sevmeyi
ve korumayı, insanlara yardımcı ol-
mayı öğretmek amacıyla yaklaşık
500 yaz okulu öğrencisine eğitimler
veriliyor. Bahçelievler Belediyesi
Spor Antrenörü Cihan Yavuz,
“Bahçelievler belediyesi olarak
zaten bizim iki tane mottomuz var;

sağlık ve spor. Buna yeşili ve doğayı
da ekleyelim dedik ve ‘Geleceğe Söz
Ver’ adı altında yaklaşık 500 öğren-
cimize doğada nasıl davranması ge-
rektiğinin eğitimini verdik” dedi.
Ayak izi bile bırakmayız

Çocuklara aslında sadece Türkiye'yi
değil, dünyayı nasıl korumaları ge-
rektiğinin eğitimlerini verdiklerini
söyleyen Yavuz, “Küçük yaşta eğer
biz çocuğumuza çöp atmaması ge-
rektiğini öğretirsek, büyüdüğü

zaman gerçekten doğasını koruyan,
hayvanını koruyan, insanını koru-
yan bir genç olacak. Doğada ayak
izimizden başka hiçbir şey bırakma-
yacağımızı öğretiyoruz. Ağaç dik-
menin öneminden bahsediyoruz.
Eğer çocuklar ağaç dikerse bir
ağaçta milyonlarca ağacın yaşadı-
ğını ve nefes olduğunu öğretiyoruz.
Eğer çocuklar yere cam ve pet şişe
atmazsa, doğayı kirletmezse küresel
sıcaklığın düşeceğini öğretiyoruz”
ifadelerini kullandı. ARİF ELMAS

Sahile giden aşı oldu
Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, son
dönemde artış gösteren salgın has-
talıkla mücadeleye ağırlık vererek,
toplumun her kesimine her yerde
ulaşarak bilgilendirme ve aşılama
çalışmalarına ağırlık verdi. Sağlık
Müdürü Turgut Çalışkan ile Bula-
şıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi So-
rumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu'nun
koordine ettiği çalışmalar kapsa-
mında yürüyüş ve ya piknik için Av-
cılar Sahili'ne gelenlere kurulan

çadırda aşı yapıldı. Kısa sürede ilgi
gören aşı çalışması akşam saatle-
rine kadar devam etti. Piknik yap-
maya giderken randevusuz aşı
olmaktan mutlu olduklarını belir-
tenler görevlilere teşekkür etti.
Mobil aşı çadırında görevli Dr. Ser-
dar Can Kaşısarı, "Vatandaşın aya-
ğına gidiyoruz, aşı olması
gerekenlere randevusuz aşı yapıyo-
ruz. Amacımız bir an önce aşısını
ulaştırmak. Bu doğrultuda belirli

yerlere aşı çadırlarımızı kuracağız,
fabrika, işyerlerine gideceğiz. Sahile
gelenler burada aşı çadırını görünce
şaşırıyorlar. Buyursunlar gelsinler"
dedi. Emrah Altunkaya, kendisini
aşıya davet eden görevlilere teşek-
kür ederek bunu redederken. "Aşı-
lara başlanalı 7-8 ay geçti. Henüz
aşı olmadım. Yerli aşımızı bekliyo-
rum. Ben devletimize güveniyorum.
Dolayısı ile Turkovac'ı bekliyorum"
diye konuştu.


