
Esenyurt Belediyesi, Kurban
Bayramı’ndan sonra kurban

satış alanında biriken hayvan gübrele-
rini iş makineleri ile toplayarak hem
halk sağlığına ve çevreye zarar 
vermesini önlüyor hem de hayvan
gübresini organik bitki gübresi 
haline getirerek ilçedeki park ve 
bahçelerde kullanıyor. I SAYFA 4

Şu anda Türkiye’de 18 yaş
üzeri aşı hakkına sahip olup,

bir doz bile yaptırmayanların sayısı
22 milyondan fazla. Zamanı geldiği
halde ikinci doz aşısını yaptırmayan
da 5 milyon kişi var.  Prof. Dr. İsmail
Balık, iki doz koronavirüs aşısı olan-
larla ilgili sürpriz
bir öneride bu-
lundu. Balık,
“Çift doz aşılı
olanlara, konser-
lerde, maçlarda
ücretsiz bilet ve-
rilsin. Örneğin
kura ile koltukla-
rın yüzde 20’si
verilebilir” dedi. 
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BALIK’TAN İLGİNÇ ÖNERİ

Çift doza bedava
bilet verilebilir!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP İzmir Milletvekili Murat
Bakan İçişleri Bakanlığı Göç

İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
İzmir’deki Harmandalı Geri Gön-
derme Merkezi'ndeki işkence iddiala-
rını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya
sordu. Geçtiğimiz günlerde merkezde
çıkan yangında 21 yaşındaki Suriyeli
Ahmed Maslem'in yanarak hayatını
kaybettiğini söyleyen Bakan, “Ka-

muoyuna yansı-
yan iddiaların
araştırılarak ger-
çeklerin ortaya
çıkması için ne
zaman kapsamlı
bir denetim ve
soruşturma sü-
reci işletecektir?”
sorusuna cevap
istedi.  I SAYFA 7
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DENETİM YAPILDI MI?

İşkence iddiasını
Soylu’ya sordu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ZANAATKÂR ZİHNİYETİ Mİ
TUTKU ZİHNİYETİ Mİ?

İş hayatındaki gözlemlerimde iki grup
insan var ki istisnasız her sektörde 
kendilerine rastlıyorum. 
1) Kapıda ruhunu bırakıp işe gidenler
2) Her gün heyecanla, koşarak işe 

gidenler. 
Nasıl oluyor da bir grup insan
işinden nefret ediyor,
umutsuzca, mutsuzca, zoraki,
kapıda ruhunu bırakıp
işine gidebilirken diğerleri...

Ziya Şakir Yılmaz‘ın köşe yazısı sayfa 10’da

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
Rize ve Artvin’in farklı ilçelerinde yaşanan sel ve 

heyelanlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sel, taşkın ve
heyelanların, ‘doğal olaylar’ olduğunu ve yüzyıllardır dün-
yanın her yöresinde yaşandığını belirten Koramaz, “Bu
doğa olaylarının afete dönüşmesi ise doğal bir olay değil,
insanın doğaya olumsuz müdahalelerinin bir sonucudur.
Yağışlar günümüzde insan müdahaleleri ile maalesef sel ve
taşkına dönüştürülerek insan kaynaklı doğal afetler yaratıl-
maktadır. Sel, taşkın ve heyelan, ülkemizi yönetenlerce son
dönemlerde “doğal afet” olarak sunuluyor ise de bunun
gerçek nedeni iklim ve doğa değil, insanın doğaya rant
odaklı umursamaz çıkarcı müdahaleleridir” dedi. I SAYFA 9
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YAŞANAN AFETLER OLUMSUZ 
MÜDAHALELERiN BiR SONUCU

Korkunç olay, Demirciköy
Mahallesi Plaj Yolu Cadde-

si'nde meydana geldi. 14 tane yavru
köpeği yol kenarında tel örgülerle
çevrelediği alanda besleyen Cengiz
Kıyılar, yavru köpeklerden birinin
eksik olduğunu fark etti. Bunun 
üzerine çevrede araştırma yapmaya
başlayan Kıyılar, yavruları beslediği
alanın az ilerisinde korkunç man-

zara ile karşılaştı. Yavru köpeği ta-
mamen yanmış ve sadece kemikleri
kalmış halde gören Cengiz Kıyılar
jandarmaya ve Sarıyer Belediyesi
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne
haber verdi. Jandarma ekipleri olay
yerinde incelemelerde bulundu. 
Çevredeki güvenlik kameralarını in-
celeyen ekipler, olayı gerçekleştiren-
leri yakalamak için çalışma başlattı.
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TAMAMEN YANMIŞ SADECE 
KEMiKLERi KALMIŞ

GÖRÜNCE YIKILDIM
GÖZLERiME iNANAMADIM

Yavru köpekleri besleyen
Cengiz Kıyılar, “Eşimle bir-

likte mamalarını tazelemeye geldiği-
mizde bir tanesinin eksik olduğunu
gördük. 13 yavru vardı ve etraftan
da kötü bir koku geliyordu. Kokuyu
takip ettim, hemen biraz ileride
yolun kenarında, o anda gözlerime
inanamadım. Yaklaşık bir metreka-
relik alanda çimenler yanmış, 

ortasında da köpek, köpeği yakmış-
lar. Mangalda et yanmışçasına 
inanılmazdı, sadece kemikleri kal-
mış, kömür vaziyetindeydi. Çok
üzücü bir durumdu, fotoğraflarını
çektim, anne ve diğer yavrular onun
başına gittiği için mikrop kapmasın-
lar diye hemen aynı yere biraz de-
rince bir çukur kazarak gömdüm”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 3
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Murat Bakan

Sultangazi Cebeci Mahalle-
si'nde bulunan ve İstanbul'un

en önemli su kaynaklarından biri
olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca
ölü balık kıyıya vurdu. Neden
öldükleri bilinmeyen balık ölümle-
rinin ardından, İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve
Su ürünleri Şube Müdürlüğü 
ekipleri yetkilileri bölgeye gelerek,
balıkların kıyıya vurduğu noktada
sudan numune aldı.  I SAYFA 8
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ÖLÜMLER ARAŞTIRILIYOR

Yetkiler sudan 
numune aldı

YIL: 16          SAYI: 5047   FİYAT: 75 Krş 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

Vaka sayısı 12 bin 300’ü
aşarken korona salgı-

nında sonbaharda beklenen 
artışın şimdiden yaşanmaya
başlandığına dikkat çekildi. 
Uzmanlar, kalabalık yerlere
giriş için aşı koşulu getirilmesi
gerektiğini söyledi. Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) İkinci
Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,
Sağlık Bakanlığı'nın Delta var-
yantına ilişkin son açıklamasını
13 Temmuz'da yaptığını belirte-
rek, bu duruma “akıl dışı” 
diyerek tepki gösterdi. I SAYFA 4
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GiRiS iCiN ASI SARTI! MoDERn İSTİLA!

İstanbul kara surlarının Orta Çağ'dan
kalma 4 köprüsü yıkılmaya yüz tut-

muş durumda. Ağaçlar, otlar tarafından et-
rafı sarılan, büfe olarak kullanılan, pantolan,
havlu asılan köprülerin son durumu havadan

da görüntülendi. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi
Yılmaz, “İstanbul'un içinde de 5 tane ilginç
köprümüz var. Bunların 4'ü günümüze ulaş-
mış. Fakat ne yazık ki modern kentin dokusu
içerisinde kaybolmuşlar” dedi. I SAYFA 9
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10 Bİn KERE
TEŞEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün bü-
yüyerek, güçlenerek yayınını sürdü-

ren gazetemizi 10 bin tirajın üzerine çıkaran
okurlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'un
39 ilçesinde bayilerde bulabileceğiniz gaze-
teniz Damga, tarafsız yayıncılığı ile her ke-
simden okurun sesi olmaya devam ediyor.
Bağımsız gazeteciliğin sorgulandığı bu gün-
lerde objektifliğini koruyarak algıdan uzak
yayın çizgisini sürdüren Damga, her zaman
olduğu gibi, hakikatin peşini sürmeye, sizin
sorunlarınızı gündeme getirmeye, sorunla-
rın çözümü için kamuoyu baskısı oluştur-
maya devam edecek. 

Damga'ya www.gazetedamga.com.tr
adresinden de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca
bayilerde gazetemize ulaşamadığınızda, 
şikayetlerinizi info@gazetedamga.com.tr
adresine gönderebilirsiniz. Adresinizi 
gönderin, size en yakın bayiye gazeteniz
gelsin.
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DAMGA’NIN 
SATILDIĞI BAYiLERiN 
LiSTESi SAYFA 8’DE

Milli tekvandocu Hakan 
Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat

Oyunları'nda 68 kiloda bronz ma-
dalya alarak Türkiye'ye organizasyon-
daki ilk madalyasını getirdi. 57 kiloda
mücadele eden milli tekvandocu Ha-
tice Kübra İlgün de bronz madalya
kazanarak Türkiye'ye ikinci madalyayı
getiren isim oldu. Kübra, son 16 tu-
runda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo
Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yük-
seldi. Milli tekvandocu, bu aşamada
ise ABD'li Anastasija Zolotic'e 
mağlup olarak final şansını yitirdi. 
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YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜLER

Tokyo’da 2 bronz 
madalya geldi

İsmail Balık

İstanbul'da yaşayan Selim 
Demirel, ticaretini yapmak

üzere Iğdır'a büyükbaş hayvan al-
maya gitti. “Yemciye borcum var” 
diyerek para isteyen satıcıya 120 bin
lira ödedi. Demirel, satıcının ve aracı
olan üç yıllık arkadaşının parayı aldık-
tan sonra kurbanlıkları da teslim et-
meden ortadan kaybolduğunu öne
sürerek şikayetçi oldu. Demirel, “Bize
gösterdikleri hayvanlar başka birinin-
miş, benim yanına gittiğim üç senelik
arkadaşım da bir anda kayboldu”
diye konuştu. I SAYFA 5
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120 BİN TL KAPTIRDI

Arkadaştan 
büyük kazık!

Galatasaray’dan

MoRuTAn
ATAğı! 

Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 5-1
mağlup olan Galatasaray transferde

gaza bastı. Rumen yıldız Cicaldau ile söz-
leşme imzalayan Galatasaray bir orta
saha transferi daha istiyor. PSV ma-
çındaki orta saha performansından
şikayetçi olan Terim, yönetimden
acil orta saha istedi. Sport Roma-

nia'da yer alan habere göre,
Galatasaray yönetimi

Morutan'ı istiyor. Ro-
manya'da FCSB ta-

kımı başkanı
Beralli'yi ikna

etmekte zorla-
nan Galata-
saray,
teklifini 8
milyon
Avroya 
çıkardı.

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ MAHLUKLAR YİNE KATLİAM YAPTI
Sarıyer'de her gün besledikleri yavru köpeklerden

birinin eksik olduğunu fark eden Cengiz 
Kıyılar çevrede araştırma yapınca korkunç

manzara ile karşılaştı. Kayıp yavru
köpeğin yakılarak öldürüldüğünü gören 
Kıyılar, gözlerine inanamadı. Kıyılar,
“Mangalda et yanmışçasına
inanılmazdı, sadece kemikleri kalmış,
kömür vaziyetindeydi” dedi

DıRı DıRı 
YAKTıLAR!
BU RESMEN BiR VAHŞET
Cengiz Kıyılar,
“Bu bir cinayet,
resmen vahşet”
tepkisini 
göstererek, 
“Çok üzücü, 
bir insanın böyle
bir şey yapmış 
olması inanılır
gibi değil. 
13 tane daha
yavru var, gece
burada nöbet 
tutmak 
gerekecek. 
Görünen 
manzara 
dayanılır gibi
değil gerçekten” 
şeklinde 
konuştu.

DOGAL AFETiN 

NEDENi RANT!
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DOGAL AFETiN 

NEDENi RANT!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, günümüzde insan kaynaklı doğal
afetler yaratıldığını belirterek, “Afetlerin
gerçek nedeni insanın doğaya rant odaklı
umursamaz çıkarcı müdahaleleridir” dedi

BiR TAŞLA iKi KUŞ!
ç

ç

22 yaşındaki
yıldız için

Rumen ekbi
12 milyon
euro talep

ediyor.

DOGAL AFETiN 

NEDENi RANT!



COviD-19 pandemisinde virüsün yol açtığı sağlık
problemleri, yakınlarımızın kaybı ve sürecin getir-
diği maddi güçlükler gibi pek çok etken nedeniyle

yaşadığımız kaygı, uykumuzu da sabote ediyor! Pandemi süre-
cinde zamanımızın çoğunu evde geçirmemiz sonucu gün ışı-
ğından yoksun kalmak, yeterince hareket edememek, özel ve
sosyal hayatımızda yaşadığımız gerilimler, yaptığımız zaman-
sız şekerlemeler, yeme içme saatlerinin değişmesi gibi pek
çok faktör de uyku düzenimizi bozuyor. Bunların yanı sıra tel-
evizyon, tablet veya akıllı telefonlar ile led ampulün yaydığı
mavi ışığa fazla maruz kalmamız, pandemide adını sıkça duy-
duğumuz bir hormon olan  ‘melatonin’ salınımda baskılanma
veya gecikmeye neden olarak uykuya geçiş süresini uzatıyor.
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uz-
manı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, tüm bu etkenler nedeniyle
pandemi sürecinde uykuya dalmak ve sürdürmek gibi uyku
bozukluklarının daha sık görüldüğünü belirterek, Covid-19 vi-
rüsünden korunmak için  ‘maske, el yıkama ve sosyal mesafe’
gibi aldığımız önlemler kadar, uyku-uyanıklık döngüsünü sağ-
layan melatonin hormonunun düzenli salgılanmasının da çok
önemli olduğuna işaret ediyor. 

Covid-19’a karşı kilit role sahip

Yapılan çalışmalara göre; melatonin hormonu, uyku uyanıklık
düzenini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendi-
rici, hücre savaşını, solunum yetmezliğine yol açan sitokin fır-
tınasını baskılayıcı ve akciğerde sertleşme, yani fibrozis
gelişimini engelleyici rolü nedeniyle Covid-19 virüsüne karşı
savaşmamızda kilit role sahip. Örneğin, ispanya’ da yoğun
bakım hastalarında uygulanan melatonin tedavisiyle hasta-
nede kalış süresinin yüzde 40 kısaldığı ve ölümün gözlenmedi-
ğini gösteren çalışmalar mevcut. Dolayısıyla melatonin
hormonunun düzenli salgılanması için yeterli ve kaliteli uyu-
mamız, büyük önem taşıyor. Peki, melatonin hormonunu artır-
mak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Göğüs
Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu,
melatonin hormonunu artıran 5 etkili kuralı anlattı; önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu.  

Gece düzenli uyuyun

Melatonin hormonunun etkisinden maksimum düzeyde yarar-
lanmak için 23:00-05:00 saatleri arasında uykuda olmaya
özen gösterin. Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu uyku için hazırlığa
gündüz başlamanız gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor:
“ideal olarak sabah uyanır uyanmaz güneşe maruz kalmaya,
mümkünse her gün 20 dakika veya haftada 3 gün 45’er dakika
yürüyüş yapmaya özen gösterin. Bedenimiz ne zaman so-
ğursa, uykuya dalmak daha kolaylaşıyor. Ancak akşam geç
saatte yapılan egzersizler vücut ısısını artırarak uykuya geçişi
geciktirdiği için egzersizi mümkün olduğunca gün ışığında
yapmaya, ev içi egzersizleri uyku saatinden 3-4 saat önce-
sinde tamamlamaya dikkat edin.” 

Gece lambası kullanmayın 

Melatonin salınımı gün ışığının azalmasıyla birlikte başlıyor,
karanlıkta artıyor ve sabaha karşı duruyor. Melatonin düzeyini
artırmak için karanlıkta uyumanız çok önemli. Gece lambası
kullanmayın, eğer gerekiyorsa mümkün olduğunca az ışığa
maruz kalın.  NEŞE MERT

Ü sküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-

sek Okulu (SHMYO) Dr. Öğretim Üyesi İb-
rahim Şahbaz, göz sağlığının korunmasına
ilişkin tavsiyelerde bulundu. Sağlıklı gözler
ve iyi bir görüşün, beslenme şekliyle ilişkili
olabileceğini kaydeden Dr. İbrahim Şahbaz,
“Yiyeceklerdeki bazı vitaminler ve mineral-
ler, görme sorunlarının oluşmasının önüne
geçmeye yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı besle-
nerek başka hastalıkların göz problemleri
oluşturma riskini düşürebilirsiniz.” dedi.

İdeal kiloda olunmaya gayret
edilmeli

Fazla kilolu veya obez olmanın, diyabetik
göz hastalığı veya glokom gibi görme kay-
bına yol açabilecek diyabet riskini artırdığına
dikkat çeken Dr. İbrahim Şahbaz, yüksek
tansiyon ve kolesterolün de ciddi görme so-
runlarına neden olabileceği uyarısında bulu-
narak “Eğer bu hastalıklara sahipseniz
doktorunuzun kontrolünde bir beslenme
düzenine sahip olmaya dikkat edin.” dedi.
Göz sağlığı için özellikle önerilen birkaç
besin grubu bulunduğunu kaydeden Dr.
Şahbaz, bunlar hakkında şu bilgileri verdi:
Yapraklı yeşil sebzeler: Yapraklı yeşil sebze-
lerin bazıları lutein ve zeaksantin açısından
zengindir. Bu besinler iyi bir görüş sağlayan
makulayı korumaya yardımcı olur. Lahana
ve ıspanak gibi sebzelerde bol miktarda bu-
lunur. Bunların yanında marul, lahana, şal-
gam, brokoli, bezelye ayrıca yumurta iyi bir
lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Lutein ve ze-
aksantinin emilmesi için yağa ihtiyaç olduğu
unutulmamalıdır. Bunları yerken biraz zey-
tinyağı ekleyebilir ya da avokado gibi doy-
mamış yağ içeren besinlerle birlikte
tüketebilirsiniz.
Baklagiller: Mineral çinko, retinanın sağlıklı
kalmasına yardımcı olur ve gözlerinizi ışığın
zararlı etkilerinden koruyabilir. Bununla bir-
likte çinko, vücudunuzdaki kırmızı kan hüc-
relerinin oluşmasına katkı sağlayarak ihtiyaç
duyulan bakır miktarını düşürebilir. Fasulye,

börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko
ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çinko içeriği
yüksek olan diğer yiyecekler arasında isti-
ridye, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları ve
zenginleştirilmiş tahıllar yer alıyor.
Turuncu renkli sebze ve meyveler: Genellikle
turuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunan
A vitamini göz sağlığı için çok önemlidir. Re-
tinanın, ışığı gördüğümüz görüntülere dön-
üştürmesine yardımcı olmak için bol
miktarda A vitaminine ihtiyacı vardır. Ay-
rıca, yeterli A vitamini olmadan gözleriniz
kuru göz sendromunu önleyecek kadar
nemli kalamayabilir. Kayısı, kavun, havuç,
mango, kırmızı biber (çiğ) ve tatlı patates iyi
birer A vitamini kaynağıdır. Bunların ya-

nında ıspanak da A vitamini alımınıza yar-
dımcı olur.
Antioksidan vitaminler içeren sebze ve mey-
veler:  C vitamini göz sağlığı için çok önem-
lidir. Bir antioksidan olan C vitamini
vücudu, yediğimiz sağlıksız gıdaların ve çev-
resel faktörlerin neden olduğu zararlardan
korumaya yardımcı olur. Ayrıca antioksi-
danlar, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı
(AMD) ve kataraktın oluşmasını geciktirebi-
lir. Portakal, mandalina, greyfurt ve limon
gibi turunçgiller; şeftali, kırmızı biber, doma-
tes ve çilek iyi birer C vitamini kaynağıdır.
Bir diğer önemli antioksidan, hücrelerin sağ-
lıklı kalmasına yardımcı olan E vitaminidir.
E vitamini avokado, badem ve ayçiçeği to-

humlarında bulunur.
Omega-3 içeren besinler: Bazı sağlıklı yağlar
belirli besinlerin emilimine yardımcı olma-
nın yanı sıra omega-3 içerir. Araştırmalar,
soğuk su balıklarından elde edilen omega-3
yağ asitleri bakımından zengin diyetlerin,
yaşamın ilerleyen dönemlerinde göz hastalı-
ğına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı
olabileceğini öne sürüyor. Omega-3, aynı
zamanda gözyaşı işlevi için de önemlidir.
Somon, göz sağlığı için faydalı olabilecek
mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağı-
dır. Haftada iki ila üç kez somon veya diğer
yağlı balık türlerinin tüketilmesi önerilmekte-
dir. Bu tür sağlıklı yağları içeren diğer yiye-
cekler ceviz, keten ve chia tohumlarıdır.

HACER KÖSE
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Göz sağlığının korunmasında ideal kilonun korunmasının ve beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, göz sağlığı 
için tüketilmesi gereken besin gruplarına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre lutein ve zeaksantin açısından zengin olan yapraklı yeşil
sebzeler, iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı oluyor. Bu besinler lahana ve ıspanakta bol miktarda bulunuyor

GOZUNU SEVEN
ISPANAK YESIN! Melatonin

tavsiyeleri 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs
Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof. Dr.
Ceyda Erel Kırışoğlu, melatonin artıran
etkili önerileri sıraladı

Ülkemizde tıpta ve teknolojide yaşanan hızlı geliş-
meler, beyin tümörlerinin tedavisinde bugüne dek
‘olmaz’ denilenleri mümkün kılarken, ‘burun için-

den girilerek’ ve ‘kaş üzerinden minik bir kesi ile’ beyin
ameliyatı gerçekleştirilmesi de çığır açan yöntemler olarak
karşımıza çıkıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç, teda-
vide önemli olanaklar sağlayan bu iki yeni yöntemi ve fay-
dalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Ülkemizde son yıllarda beyin tümörlerinin tedavisinde çok
ciddi ilerlemeler yaşanıyor. Öyle ki; tümörlerin daha iyi ta-
nınmasını sağlayan nöroradyoloji ve nöropatoloji bilim dal-
larında yaşanan hızlı gelişmelere, anestezideki gelişmelerin
de eklenmesi beyin cerrahisinin etkinliğini daha da artırıyor.
Günümüzde beyin cerrahisi ameliyatlarının çoğunluğu mik-
roskop kullanılarak mikrocerrahi yöntemiyle yapılıyor. Acı-
badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin, Sinir ve
Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç, “Endoskopik
ameliyatların beyin cerrahisinde kullanımı da son yıllarda
giderek yaygınlaşmaya başladı. Endoskop 2 mm kalınlı-
ğında, çalışılacak alanda ışık sağlayarak ve alandaki görün-
tüyü bir monitöre aktararak ameliyata olanak sağlıyor.
Mikroskopik yöntemin aksine endoskopun kullanıldığı ame-
liyatlarda daha küçük kemik açılımı ile ameliyatları yapabili-
yoruz” diyor.

Beyin tümörü
için çare var

Köpek ve
kedilerin

yuttuğu yabancı 
cisimler hayati

risk yaratan
önemli sonuçlar

doğurabiliyor.
Köpeklerde

kemik, çorap ve
toka yutma
vakaları sık 
gözlenirken

kediler ise daha
çok dikiş iğneleri

ve ip yutuyor

Kedi ve köpeklerin etraftaki cisimleri kul-
lanarak kurdukları oyunlar neşe kaynağı
olsa da kimi zaman hayatlarını tehdit

edebilecek durumlara neden olabilir. Köpek ve ke-
dilerde yabancı cisim yutma, özellikle genç hay-
vanlarda sıklıkla karşılaşılan ve çoğunlukla acil
müdahale gerektiren bir durum. Köpeklerde en sık
karşılaşılan yabancı cisim yutma vakalarında
kemik, çorap ve toka ön plana çıkarken; kedilerde
ise dikiş iğneleri ve ipler daha fazla gözleniyor.
Hasta sahibinin bu durumu fark edebildiği vaka-
larda hızlı teşhis ve müdahale ile ciddi komplikas-
yonlar meydana gelmeden tedavi sağlanabiliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fa-
kültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi he-
kimlerinden Prof. Dr. A. Perran Gökçe, yabancı
cisim yutan hayvanlarda klinik belirtilerin birkaç
saatten başlayıp aylara varan bir periyot aralığında
görülebileceğini söylüyor. En sık görülen belirtiler
arasında ise sürekli kusma, aşırı salivasyon (salya),
öğürme, iştahsızlık, huzursuzluk, dışkılayamama
veya az dışkılama yer alıyor. “Hasta sahibi, bu
belirtileri fark ettiğinde vakit kaybet-
meden veteriner hekimine baş-
vurmalı” diyen Prof. Dr.

Gökçe, “Gecikilen vakalarda hastada, kusma ile
birlikte zayıflama, vücut kondisyonunda azalma ve
genel durum bozukluğu meydana gelebiliyor. Ay-
rıca yutulan yabancı cisimle, yemek borusu, mide
ve bağırsaklarda tıkanmalara, mukoza hasarına ve
delinmelere yol açarak karın zarının iltihabına
sebep olabilir. Bunu takiben hasta septik şoka gire-
rek hayatını kaybedebilir” ifadesini kullanıyor.

Hayvan hastaneleri hayat kurtarıyor

Veteriner hekimlerin hasta sahipleri tarafından
doğru bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu
söyleyen Prof. Dr. A. Perran Gökçe, “Evde kaybo-
lan bir oyuncağı var mı, daha önce yabancı cisim
yuttu mu gibi soruların cevapları teşhise gitmemizi
kolaylaştırır. Alınan bilgilerden sonra hastanın kli-
nik muayenesi yapılır. İplik gibi lineer yabancı ci-
simler, ağız muayenesi sırasında gözlenebilir.
Karın bölgesi de elle muayene edip hastanın ağrı
kaynaklı tepki verip vermediği gözlemlenir. Teşhis
için direkt-indirekt radyografi, ultrasonografi ve
endos-

kopinin kullanılması da gerekebilir” ifadesini kulla-
nıyor. Bu nedenle bu tip vakalara tam teşekküllü
hayvan hastanelerinde müdahale etmek büyük bir
önem taşıyor. 

Cerrahi müdahale gerekebilir

“Tespit edilen yabancı cismin yapısı ve yeri tedavi
şekline karar vermemizi sağlar” diyen Prof. Dr.
Gökçe, “Cismin yapısı ve yerine göre; medikal te-
davi, cerrahi müdahale ve ya endoskopi ile mi te-
davi uygulanacağına karar verilir. Bağırsaklardan
geçebileceği düşünülen pürüzsüz yapıdaki yabancı
cisimler için dışkı yumuşatıcı ve kayganlaştırıcı
ilaçlar kullanarak medikal tedavi uygulanabilir.
Fakat bu durumda hastanın her gün röntgeni çe-
kilmeli ve eğer yabancı cismin konumunda 24 saat
boyunca herhangi bir değişiklik yoksa cerrahi mü-
dahaleye hızlıca karar verilmelidir” diyor. Tedavi-
nin gecikmesi ise bağırsak ve mide bölgesinde
delinme riskini artırıyor. “Perforasyon (delinme)
meydana gelmiş vakalarda acil cerrahi müdahale
gereklidir” diyen Prof. Dr. A. Perran Gökçe,
“Kusma içeriğinde veya dışkıda kan görülmesi ya-
bancı cismin mukozal ülserasyona sebep oldu-
ğunu akla getirir. Şiddetli mukozal hasar tespit
edildiyse hasta 24-48 saat aç bırakılmalıdır. Ayrıca
hayvanın genel durumu incelenmeli, aralıklı olarak
kan tahlilleri yapılmalı ve ağızdan beslemediğimiz
hastalara damardan sıvı takviyesi yapılmalıdır”
diyor. Prof. Dr. Gökçe, hayvan sahiplerini ”Hayva-
nının hayatını riske sokabilecek orantısız kemik

parçaları veya yutabileceği oyuncak mater-
yallerini vermeme” konu-

sunda uyarıyor.

Kedi köpek besleyenler
için önemli uyarılar var
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esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen
sürücü otomobiliyle park halindeki oto-
mobile çarptı. Otomobilinden inen sü-

rücü, hiçbir şey olmamış gibi tekel bayisinden
alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binerek gitti.
Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen perşembe günü saat 03.00 sıralarında
Merkez Mahallesi'nde bulunan bir caddede ya-
şandı. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sü-
rücü otomobiliyle, geri geri gelirken park halindeki
otomobile çarptı. Kaza sonrası 2 araçta da hasar
oluşurken, otomobilinden inen sürücü, hiçbir şey
olmamış gibi tekel bayisinden alışveriş yapmaya
gitti. Alışverişini yaptıktan sonra aracına binen sü-
rücü, kayıplara karıştı. Yaşanan kaza anı ise çevre-
deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Aracına çarpan sürücünün tekelden alkol aldıktan
sonra kaçtığını söyleyen Erkan Çiçek, "Kaza saat
gece 02.00 - 03.00 sıralarında oluyor. Aracım orada
park halindeydi. Geri vitese takıyor, geliyor benim
aracıma vuruyor. 3-4 bin liralık masrafım var. Ken-
disi bana ulaşmadı. Plakalarını falan aldık. Kamera
görüntüleri falan var. Alkollüydü, tekelden de al-
kollü içecek almış. Araca vuruyor, hemen kaçmıyor.
Tekelden alkol alıyor, ondan sonra çıkıp gidiyor"
açıklamalarında bulundu. DHA

avcılar'da gündüz saatlerinde bir
işyerinin PVC kapısını zorlayarak içeri
giren iki kişi buldukları 3 dizüstü bilgi-

sayarı 3 Haziran tarihinde çaldı. Şüphelilerin
daha önce de otomobil hırsızlığı olaylarına ka-
rıştığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarının
incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleş-
tirdiği belirlenen iki şüpheliden M.K. (26) dün

akşam saatlerinde Başakşehir İlçesi Şahintepe
Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına
alındı. Aynı şüphelilerin 31 Mayıs 2021 tarihinde
Başakşehir Güvencintepe Mahallesi'nde bulu-
nan bir sokak üzerinden otomobil çaldıkları be-
lirlendi. Yakalanan şüpheli sevk edildiği
mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli-
nin de aranmasına devam ediliyor.

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu
iddia edilen kişi, yaşadığı binanın çatısını
yaktı. Daha sonra yangını söndürmeye

gelen itfaiye ekiplerine çatıdaki tuğlaları fırlattı. Ya-
şanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 
Olay, akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi, Molla
Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen
Şefik isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yaşadığı binanın çatısını yaktı. Çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. Çatıyı yakan kişi yangına müda-
hale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatıda bulunan
tuğlaları fırlattı. Çatıdaki adam, polisin dakikalarca
süren ikna çabalarının ardından teslim olurken,
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binanın
çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol
altına alındı. Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, “Bu-
rada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çık-
mış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık.
Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Ken-
disini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp gö-
türdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti.
Bugün de söylediğini yaptı” diye konuştu.

zeytinburnu Beştelsiz
Mahallesi'nde yaşayan
İlyas Kandemir'in iki yıldır

eski komşusu Veli Yılmaz ile başı
dertte. İddiaya göre Veli Yılmaz 2
sene önce eşiyle şiddetli geçimsizlik
nedeniyle boşandı. Bunu üzerine Yıl-
maz, Kandemir'i, "Bana büyü yaptı-
nız. Sizin yüzünüzden ayrıldım."
diyerek ölümle tehdit etmeye başladı.
İlk olarak Kandemir'in evinin kapısını
kıran Yılmaz, bir süre sonra Kande-
mir'in evinin kapısını kurşunladı. Ya-
şadığı olaylardan sonra Kandemir

evden taşınmak zorunda kaldı. Veli
Yılmaz en son salı günü komşusunun
yeni adresini bularak evini ve iş yerini
kurşunladı. Kandemir'in şikayeti üze-
rine Zeytinburnu Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri Veli Yılmaz'ı ifadesini
almak üzere polis merkezine götü-
rüldü. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri
devam ediyor. Salı günü yaşanan olay
güvenlik kameralarına da yansıdı. Yıl-
maz'ın görüntülerde iş yerinin önüne
gelip silahla ateş etmesi görülüyor. 

Sürekli iftira atıyor

İlyas Kandemir, "Bizim iki senedir uğ-
raştığımız Veli Yılmaz, bizi her şeyden
mahrum bıraktı. İş yerime ve evime
silah sıktı. Bu adamı defalarca şikayet
ettim bir sonuç alamadım. Yetkililer-
den bu kişiye büyük bir ceza verme-
sini istiyorum. Evimden yolumdan
etti, taşındık ama her gün peşimizde.
Bayram günü geldi iş yerime sıktı. Tek
başıma mücadele ediyorum. İki sene
önce eşinden ayrıldı. 'Bize büyü yaptı-
nız' diye iftira atıyor. Bizim büyü ile
işimiz olmaz, ben büyü yapsaydım
zengin olurdum. Büyü ile uğraşsay-
dım farklı yerlerde olurdum. Çocukla-
rımı evimden korkarak çıkartıyorum.
Balkonda çocuklarımla oynarken 
silahla sıktı." diye konuştu.

Büyü var deyip kurşun yağdırdı

Dünyanın en 
rahat adamı!

İtfaiyecilere saldırı!

Dolmuş hurdaya döndü

O lay, 27 Haziran'da Demirciköy
Mahallesi Plaj Yolu Cadde-
si'nde meydana geldi. İddiaya

göre, 14 tane yavru köpeği yol kenarında
tel örgülerle çevrelediği alanda besleyen
Cengiz Kıyılar, yavru köpeklerden birinin
eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine
çevrede araştırma yapmaya başlayan Kı-
yılar, yavruları beslediği alanın az ileri-
sinde korkunç manzara ile karşılaştı.
Yavru köpeği tamamen yanmış ve sa-
dece kemikleri kalmış halde gören Cen-
giz Kıyılar jandarmaya ve Sarıyer
Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlü-
ğü'ne haber verdi. Jandarma ekipleri
olay yerinde incelemelerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incele-
meye alan jandarma ekipleri, olayı ger-
çekleştirenleri yakalamak için çalışma
başlattı.

Görünen manzara 
dayanılır gibi değil

Cengiz Kıyılar,  "Burada 14 tane yavru
var. İki tane anneden yetişer tane yavru.
Her gün düzenli olarak sularını değiştiri-
yoruz, mamalarını veriyoruz. Annelere
ayrı mama, yavrulara ayrı mama veriyo-
ruz. Bugün eşimle birlikte mamalarını
tazelemeye geldiğimizde bir tanesinin
eksik olduğunu gördük. 13 yavru vardı
ve etraftan da kötü bir koku geliyordu.
Kokuyu takip ettim, hemen biraz ileride
yolun kenarında, o anda gözlerime ina-
namadım. Yaklaşık bir metrekarelik
alanda çimenler yanmış, ortasında da
köpek, köpeği yakmışlar. Mangalda et

yanmışçasına inanılmazdı, sadece ke-
mikleri kalmış, kömür vaziyetindeydi.
Çok üzücü bir durumdu, fotoğraflarını
çektim, anne ve diğer yavrular onun ba-
şına gittiği için mikrop kapmasınlar diye
hemen aynı yere biraz derince bir çukur
kazarak gömdüm. Bu bir cinayet, res-
men vahşet. Değerlendirilmesi için jan-
darmaya haber verdim. Çok üzücü, bir
insanın böyle bir şey yapmış olması ina-
nılır gibi değil. Bu yol bizim yürüdüğü-

müz, gezdiğimiz yol. Yalnız gezen genç-
ler, küçükler de oluyor. Onlar için de çok
büyük bir tehlike. Şimdi geriye 13 tane
yavru var daha gece burada nöbet tut-
mak gerekecek. Görünen manzara daya-
nılır gibi değil gerçektenö şeklinde
konuştu.

Küçücük bir yavruyu yakmışlar

Hayvan sever Aysugül Kara ise; "Küçü-
cük bebek, daha bir aylık, anne sütü

emen el kadar yavru bir köpeği cayır
cayır ateşe atıp yakabilecek insan de-
meye benim dilim varmıyor, insanlık dışı
bir hareket. Bu konuda en büyük yetki
sahibi olan kişilerden acilen duyarlılık
bekliyorum. Acilen bu olayın takip edilip,
suçluların bulunmasını, buna benzer
olaylar varsa lütfen halkımızın duyuru
yapmasını, bu tür kişilerin toplumumuz-
dan ayıklanıp temizlenmesi lazım" 
şeklinde konuştu.

SARIYER’DE VAHSET
KOPEGI YAKTILAR!

Zeytinburnu'nda, eşinden boşandıktan sonra "Bana büyü
yaptınız, sizin yüzünüzden ayrıldım" diyerek komşusunun
kapısını kurşunlayan eski komşu gözaltına alındı

Avcılar'da bir işyerinin kapısını zorlayarak içeri giren, üzerlerinde
'Özel Güvenlik' yazılı montlar bulunan iki şüpheli güvenlik 
kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri Başakşehir'de yakalandı

Özel güvenlik montlu hırsızlar!

Sarıyer'de her gün besledikleri yavru köpeklerden birinin eksik olduğunu fark eden
hayvansever  çevrede araştırma yapınca korkunç manzara ile karşılaştı. Kayıp yavru
köpeğin yakılarak öldürüldüğünü gören hayvan sever jandarmaya haber verdi

ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İs-
tanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde
çıkan yangın paniğe neden oldu. Hemen yolcular

tahliye edildi. Şoför alevlere yangın söndürme
tüpüyle müdahale etti. Olay saat 09.00 sırala-
rında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği
Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 15 yol-
cunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait
Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk
otobüsünün motor kısmından dumanlar yük-
selmeye başladı. Durumu fark eden sürücü,

otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer
vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri,
otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın
çıkan otobüsteki başka bir otobüse bindi. Kısa
süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar
meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Ayşegül
Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşa-
ğıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa
süreli bir panik oldu." diye konuştu. 

Otobüs az daha patlayacaktı

Gaziosmanpaşa'da kamyonun yolcu
indiren minibüse arkadan çarptığı ka-
zada 5 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan

iki yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, akşam
saat 20.00'da Hekimsuyu Caddesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Hekimsuyu Cadde-
si'nden Sultangazi istikametine giden İsmail Na-
yir'in kullandığı 34 M 2931 plakalı minibüs
sürücüsü yolcularını indirmek için GOP Spor Tes-
isleri durağında durdurdu. Bu sırada arkasından
gelen Ahmet Yurci idaresindeki 34 PEB 66 kamyon
duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın
etkisiyle metrelerce ileri savrulan minibüs refüje çı-
karak durabildi. Minibüsünün içerisinde bulunan 2
yolcu araç içinde sıkışırken, kazada 5 kişi yara-
landı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan
yolcular kurtarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambu-
lanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle
caddede uzun araç kuyrukları oluştu.



N ormalleşme adımları çerçevesinde
kısıtlamaların kaldırılması ve aşı
oranının düşük olması ile birlikte

Türkiye’de temmuz başında 4 bin 500’e ge-
rileyen günlük vaka sayısı yeniden hızlı bir
artışa geçerek 11 bini aştı. Yurttaşları
maske, mesafe önlemlerinin devam ettiril-
mesi ve aşı olmaları için uyaran uzmanlar
“Okullarn açılması için şimdiden ek ön-
lemler alınmalı” çağrısında bulundu.

Somut önlemler alınmalı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
Genel Başkanı Nejla Kurul, "Milli Eğitim
Bakanlığı “Her şey yolunda gidiyor. Ön-
lemleri aldık. 6 Eylül’de okulları açacağız”
diyor ama bir eğitim seferberliği yok. Artan
vakalara karşı somut önlemler alınmalı.
MEB için bir ek bütçe hazırlığı yapılmadı.
Dünyada okulların gün sayısıyla en çok ka-
patıldığı ülkelerden biri Türkiye. Kaç öğren-
cinin aşı olduğuna dair bilgimiz yok.
Okulların açılması için şimdiden ek önlem-
ler alınmalı, kamuoyu bilgilendirilip, uyarıl-

malı. Öğretmenleri haftada 2, öğrencileri 1
kere testten geçirecek koşullar oluşturul-
malı. Her okulda sağlık personeline ihtiyaç
var. Önlemler alınarak yüz yüze 5 tam gün
şeklinde okullar açılmalı" açıklamasında
bulundu. 

Kampanya başlatın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı
Dr. Ali İhsan Ökten ise "Sonbaharda bir

yükseliş bekliyorduk ama şimdiden başladı.
Bir dalganın dördüncü yükselişi. Normal-
leşmeye zaten erken başlandı. İktidar, Sağ-
lık Bakanlığı buna önem vermedi. Aşılama
olsa, vaka sayısı azalsa bile tedbirleri elden
bırakmamalıydı. Aşı olma oranı çok az. Bir
kesimin aşı tereddüdünde olmasında ba-
kanlığın ilk dönemlerdeki açıklaması da
neden oldu. Tatilin 9 gün olmasıyla yurtiçi
ve yurtdışından çok fazla hareketliliğin ol-

ması vaka sayısını artırdı. Bakanlık Delta
varyantı ile ilgili en son 13 Temmuz’da,
“750 kişide görüldü” açıklaması yaptı. Bu
akıldışı. Düşen test oranı artırılmalı. Bir aşı
kampanyası yapılmalı. Bölgelere dönük de
bir aşılama programı yapılabilir. AVM,
toplu taşıma araçları gibi çok kalabalık yer-
lere aşı olmayanlar alınmamalı. Bizi pande-
miden kurtaracak olan, aşılama ve gerçek
veriler, doğru bilgiler" ifadelerini kullandı. 
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G azetelerden okuyorsunuz, televiz-
yonlardan dehşet görüntüleri izli-
yorsunuz. Avrupa zor günler

geçiriyor. Sel felaketinden bahsediyorum.
Ölü sayısı Almanya’da 150’yi, Belçika’da
20’yi aştı. Hala kayıp kişiler aranıyor. Al-
manya’nın batısındaki felaket bölgesi Ahr
vadisine 24 saat içinde metrekareye 200
litreden fazla yağmur yağdı. Ahr nehrinin
seviyesi 6 metreye yaklaştı… Ölü sayısının
artmasından endişe ediliyor… Selin yol aç-
tığı hasarın haddi hesabı yok. Türkiye‘de
de benzer bir felaket yaşandı.  Hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 

* * * *
Dikkat ettiniz mi böyle felaketleri daha

sık yaşamaya başladık. Felaketler daha sık
kapımızı çalıyor. Herkesin merak ettiği
konu sanırım şu… Bu felaketlerin, iklim
değişikliği yani küresel ısınma ile bir ilgisi
var mı… Varsa nasıl… Uzmanlar hemfi-
kir… ‘Evet var, hatta doğrudan ilişkili’ di-
yorlar… ‘Küresel ısınmayla artan
buharlaşmaya ilaveten atmosferde aşırı
yağış bırakan sistemlerin, fırtınaların daha
yavaş hareket etmesi. Yani belli bir bölgeye
aşırı yağış bırakılıyor‘ diye ekliyorlar…
Şöyle yazalım. Her bir derece fazla ısı artı-
şında hava yaklaşık yüzde 7 daha fazla su
buharı emiyor… Bu ek nem özellikle şid-
detli yağmurda daha yüksek miktarda ya-
ğışa yol açıyor…

* * * *
Daha da kötüsü bu felaketlerin gele-

cekte daha sık yaşanacağını işaret ediyor
uzmanlar… Doğanın dengesini bozmamı-
zın bir sonucu atmosferin de dengesi bo-
zulmuş… Ekvator civarındaki tropikal
bölgeler ile kuzey kutbu arasındaki sıcak-
lık farkı gittikçe azalıyormuş… ‘Kuzey
kutbu ısınıyor… Bırakın buzulların erime-
sini, kutup ayılarının akıbetini, kutup böl-
gesinde 10-12 kilometre yükseklikte
batıdan doğuya esen jet fırtına kuşağının

da dengesi de bozuldu‘ diyor uzmanlar…
* * * *

Bilimsel terimlere boğulmadan anlata-
lım. Üç yüz kilometreye varan hızlardaki
jet akımları hem geniş bir şerit olmaktan
çıkmış hem de yavaşlıyormuş… Halbuki
bu akım örneğin Avrupa ve Türkiye’nin de
bulunduğu kuşaktaki hava olaylarını den-
gede tutuyormuş bugüne kadar… Bunları
uzmanlardan dinledim. Alman ZDF tel-
evizyon kanalı meteoroloji uzmanı Dr.
Katja Honeffer, daha birkaç gün önce ana
haberde animasyonlarla, meteoroloji hari-
talarıyla uzun uzun anlattı.

* * * *
Almanya’nın kuzeyinde Kiel'deki Geo-

mar Enstitüsü'nden bir uzman da "İklim
değişikliği böyle devam ederse, son hafta-
larda yaşadığımız aşırı yağışlarla birlikte

hava koşullarını çok daha sık yaşayacağız.
Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Öte
yandan, daha fazla kuraklık dönemlerini
de hesaba katmamız gerekecek. Bunlar
aynı madalyonun iki yüzüdür ve bu madal-
yonun adı küresel ısınmadır" diyordu…

* * * *
Kasvetli bir durum ile karşı karşıya-

yız… Yaşadığımız dünyayı yok ettiğimiz
yetmezmiş gibi beraberinde atmosferi de
mahvediyoruz… Amerikan filmlerinde
görülen felaket senaryoları sanki 
gerçekleşiyor gibi bu gidişle… 
SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın ‘Yakında
toplanıp Mars’a gideceğiz' dediğine bak-
mayın, bir yere gideceğimiz yok. Elele
verip bir an önce dünyayı ‘yaşanır’ hale
getirip gelecek nesillere de öylece miras
bırakmalıyız…

Bir yanda kuraklıköte yanda sel afeti 

Vaka sayısı 12 bin 
300’ü aşarken korona
salgınında sonbaharda
beklenen artışın şimdiden
yaşanmaya başlandığına
dikkat çekildi. Uzmanlar,
kalabalık yerlere giriş için
aşı koşulu getirilmesi
gerektiğini söyledi.
Türk Tabipleri Birliği
(TTB) İkinci Başkanı 
Dr. Ali İhsan Ökten, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
Delta varyantına ilişkin
son açıklamasını 
13 Temmuz'da yaptığını
belirterek, bu duruma
"akıl dışı" diyerek tepki
gösterdi

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

UZMANLAR, SALGIN İÇİN EK ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

GIRIS ICIN ASI SARTI!
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da "Aşı-
lamada geç kalınmıştı. Bu arayı kapatmak çok
mümkün olmadı. Aşılama yeterli değil. Çok du-
rağanlaştı. 2’nci dozunu almış olanların oranı
yüzde 25 civarında. Aşılama düşük olunca
Delta, aşılanmış kişilere bile enfekte ediyor.
Delta, vaka sayısını çok daha hızlı bir şekilde ar-
tıracak. Aşılamanın daha stratejik biçimde, se-

ferberlik çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor.
Aşı ile ilgili bütün temel gerçekler kamu spotları
haline getirilip toplu taşıma araçlarında, kalaba-
lık alanlarda, bilbordlarda bilgilendirilmeli. Bilim
insanlarına yol verilmeli. Biz şu anda bildikleri-
mizi uygulayamıyoruz. Okullar gibi aşılanmamış
nüfusu karşılayacak yerler için havalandırma ve
yoğun test çalışmalarının yürütülmesi lazım.
Maske ve mesafe önlemlerine devam etmekle
beraber aşı olmalıyız" dedi. 

AŞILAMADA GEÇ KALINDI

Bir taşla iki kuş!
Esenyurt
Belediyesi, 
Kurban
Bayramı’ndan
sonra kurban
satış alanında
biriken hayvan
gübrelerini iş
makineleri ile
toplayarak hem
halk sağlığına ve
çevreye zarar 
vermesini önlüyor
hem de hayvan
gübresini 
organik bitki
gübresi haline
getirerek ilçedeki
park ve 
bahçelerde
kullanıyor.

ESENYURT Belediyesi, Kurban
Bayramı’ndan sonra kurban satış
alanında kalan hayvansal atıkları

temizleyip kireçleyerek çevreye zarar verme-
sini önlüyor. Ekipler, kurban satış alanında
kalan hayvan gübrelerin hem halk sağlığına
ve çevreye zarar vermemesini sağlıyor hem
de bir yıl toprak altında bekletilerek bitki
gübresi haline getiriyor. Elde edilen organik

gübre Esenyurt’ta park ve bahçelerde 
kullanılıyor.

Alanlar kireçlendi

Kurban satış alanında yaklaşık 10 bin hay-
vanın satıldığını aktaran Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış,
Kurban Bayramı öncesi ve sonrası ilçede
çevre kirliliğini önlemek ve sinek oluşumuna

karşı hijyen çalışması yaptıklarını ifade etti.
Çalış, “Kurban Bayramı’ndan sonra bütün
alanlarımız temizlendi, kireçlendi ve hijyenik
hale getirildi. Karasineğe karşı ilaçlanma ya-
pıldı. 8 adet kesimhanemiz vardı. Bu 8 ke-
simhaneler de bayramın 1'inci gününden
itibaren temizlendi, ilaçlandı ve kullanıma
hazır hale getirildi. Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, iş birliği
yaparak bayramın 1'inci gününden bu yana
Esenyurt’un bütün sokaklarının, çöp kon-
teynerlerinin hem temizliğini ve yıkamasını
hem de haşere ve karasineğe karşı ilaçlama-
sını yaptık” dedi.

Gübre elde ediliyor

Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında
biriken hayvansal gübreleri dönüştürerek
hem çevre kirliliğini önlüyor hem de park ve
bahçelerde kullanmak için organik bitki
gübresi elde ediyor. Bir ay süren kurban
satış sürecinde tonlarca hayvan gübresi
oluştuğunu söyleyen Veteriner İşleri Mü-
dürü Çalış, “Bu atıkları toprağa gömdük, ki-
reçledik ve üstünü kapattık. Ekolojik ve
sürdürülebilir bir çevre amacı ile hayvan
gübrelerini uygun bir şekilde toprağa göm-
dük. Bir sene sonra bu gübreleri topraktan
yanmış bir şekilde çıkarıp ilçemizdeki park
ve bahçelerde gübre olarak kullanacağız”
diye konuştu.

Kartal Edebiyat 
Günleri başlıyor
Kartal Belediyesi’nin organizasyonu ile
5 gün boyunca Türk edebiyatının önemli
isimlerini bir araya getirecek olan 
“Edebiyat Günleri” bugün başlıyor

KARTAL Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür
Sanat Eğitim Derneği’nin düzenlediği

“Edebiyat Günleri”, 26-27-28-29 ve 30 Temmuz şair-
yazar ve sanatçıları ağırlayacak. Kartal Belediyesi tara-
fından baştan aşağı yenilenen Yakacık Bayram
Demirkol Parkı’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek olan
ilk etkinliğin (26 Temmuz) konukları; yazar Ayşe Övür
ile eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar olacak. “Cumhuri-
yet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın” konusu-
nun ele alınacağı program, saat 18.00’da başlayacak.
27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olan ikinci etkinlik
ise Kartallı Kazım Meydanı’nda Hilal Karahan, W. Ba-
hadır Bayrıl,Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat
Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler’in katılımı ile
saat 18.00’da yapılacak. Katılımcılar, “Edebiyatın Pen-
ceresinden Kadın, Sanat ve İktidar” adlı söyleşileri ile
edebiyatseverler ile buluşacak.

Şiddete karşı barış dili

Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı, 28 Temmuz Çar-
şamba günü saat 18.00’da düzenlenecek olan etkinliğe
ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi’nin çalışmaları
ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de
içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı’nda edebi-
yatseverler; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı
Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu,
İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok,
Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler,
Metin Kaya, Niyazi Yaşar ve Cevat Hikmet Erdem’in
eşlik edeceği “Şiddete Karşı Barış Dili” adlı söyleşiyi
dinleyebilecek.

30 Temmuz'da bitecek

Etkinliğin 5. gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma
Meydanı; şair-sanatçı; İsmail Üstündağ, Birgün Tekin,
Şenol Açınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez,
Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri
Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz,
Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftü-
oğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş’ı ağırlayacak. “Türk-
ler ve Şiirler” konusunun ele alınacağı söyleşi, 29
Temmuz Perşembe günü 18.00’da gerçekleşecek.
Edebiyat Günleri’nin finali ise Yakacık Bayram Demir-
kol Parkı’nda yapılacak. 30 Temmuz Cuma günü saat
18.00’da gerçekleşecek olan programda Sakine Düzce,
Ayşegül Bayar Kaya ve Nalan Çelik “Sanatın Suç İm-
gesi” konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek. Sanat ile
yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak
adına herkes Kartal’a davetli.

Soydaşlara 
kurban etti

BÜYÜKÇEKIMECE Beledidyesi Kurban
Bayramı’nda Makedonya’da yaşayan
Müslüman soydaşlarımıza yardım elini

uzattı. Büyükçekmece’nin Makedonya’daki kardeş
şehri Struga ve bölgesinde yaşayan Müslüman soy-
daşlarımız için kestirilen kurbanlıklar daha önceden
belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine dağıtıldı. İs-
tanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Sivil Toplum
Kuruluşları Koordina-
törü Hasan Akkuş’un
öncülüğünde Stru-
ga’ya giden, heyet İs-
tanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ün kat-
kılarıyla alınan 70 kur-
banlık koçu kestirerek
ihtiyaç sahibi soydaş-
larımıza dağıttı.



melikefaki@gmail.com

SÖZ YAŞAMIN

Melika FAKI 
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Çocuklar bizim aynamız!

“ Çocukların nasihate değil, kendilerine örnek olacak
rol modele ihtiyaçları vardır."

Joseph Joubet
Ben merkezci yaşadıkça dönüşü olmayan sırf kendi-

mizin ve çekirdek ailemizin mutluluğunu düşünen onun
dışında ki herkesi bir tekmeyle savurmak isteyen bir
bencilliğe doğrumu gidiyoruz. 

Özgür kendini ifade eden çocuklar yetiştirmeye çalışır-
ken farkında olmadan bencil, doyumsuz çocuklar mı yetiş-
tiriyoruz. Bu çocukları yetiştirirken başkalarını rahatsız
etmemeleri gerektiğini, özgür çocuğun başkalarını üzen
mutsuz eden çocuklar olmaması gerektiğini öğretmeyi
ihmal mi ediyoruz acaba? Yoksa aslında ben merkezci ya-
şamaya okadar çok alışmışız ki “Benim dışımda herkes
ölsün”  ruh halimizi mi yansıtıyoruz çocuklarımıza. 

“Kendini yetiştirememiş büyüklerin ellerinde çocuklar
büyürler ama yetişemezler...”

Çocuklarımızı krallaştırıp sonra da onlardan evrensel
görgü kurallarına uymalarını bekliyoruz bu mümkün mü? 

Çocuk yetiştirme konusunda sevgili ülkemin hiç bir
konuda yapamadığı ölçüde çağ atladığını düşünüyorum!
Küçükken hatırlıyorum misafirliğe gidildiğinde terbiyeli
bir maymun gibi durmamız beklenirdi, kaşıyla gözüyle
annemizden direktifleri alır sabırla beklerdik. Bu çok sı-
kıldığımız ev gezmeleri bize büyüdüğümüz de sabret-
meye kurallarla yaşamaya alışmamız için zemin
hazırladı sanırım. Şimdi geldiğimiz durumda ise çocu-
ğuna sus, dur denildiğinde, kurallar hatırlatıldığında
şahsiyetine zarar geleceğini düşünen ebeveynlerle dolu
etrafımız. Saygı ve terbiye çocuk yetiştirmenin temel
taşları değil midir? Evrensel saygı ve terbiye kuralları
yok mudur? Elbette ki Çocuklarımızı çok seviyoruz bazı
olmadık davranışlarına tahammül etmek zorunda kalı-
yoruz. Yalnız bazen şunu unutuyoruz başkalarının da
bizim çocuklarımızın olmadık davranışlarına tahammül
etmek gibi bir mecburiyetleri yok. Çocuklarımız bizim
aynamız bizler kuralsız yaşıyorsak onlardan kural bilme-
lerini bekleyemeyiz. Bizler karşımızdakine üstenci üs-
tenci nezaketten uzak kaba ve saygısız davranışlarla
yaklaşırken çocuklarımızdan nezaket beklemek ne kadar
gerçekçi? Çocuklarımızı saygı terbiye konuların da ala-
bildiğince özgür bırakırken şunu hiç düşünmüyoruz ço-
cuklar tek başına bizim dışımızda da ortamlara girmeye
başladıkların da bu okul olur, konser olur, arkadaş gez-
mesi olur, evrensel saygı görgü kurallarını en önemlisi
insanlık kurallarını hiçe sayarak davrandıkların da o or-
tamdan dışlanıp tepki almayacaklar mı? İnsanı insan
yapan değerleri es geçemeyiz inkar edemeyiz sonra yok
saydığımız bu değerler bizi balyoz yemişe çevirir. Den-
geyi sağlarsak çocuklarımızın sevilen aranan çocuklar
olmasını en önemlisi ise mutlu olan mutlu eden güzel in-
sanlar olmalarını sağlarız. 

“Mükemmel değil  iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin...”
Doğan Cüceloğlu 

Ü mraniye'de inşaat ve gayrimenkul
işiyle uğraşan Selim Demirel (55),
yaklaşık 15 gün önce 150 tane

kurbanlık almak üzere öz yeğeni ile Ağ-
rı'da yaşayan ve üç senedir tanıdığı arka-
daşı Aydın S.'nin yanına gitti. Demirel,
Ağrı'da kendisine gösterilen hayvanlar-
dan 50 tanesini beğendi. Ticaretini yap-
mak için kurbanlık bakan Selim Demirel,
geri kalan 100 kurbanlığı da yine arka-
daşı Aydın S.'nin, ağabeyinin bacanağı
diye tanıttığı Iğdır'da yaşayan Bircan
P.'den almak üzere yola çıktı. Burada
kendisine gösterilen hayvanlardan 100
tanesini beğenerek 200 bin lira peşin,
kalan 1 milyon 400 bin lirayı da Kurban
Bayramı'ndan sonra ödemek üzere Bir-
can P. ile anlaştı.

Ortadan kayboldular

İddiaya göre, kurbanlıkların TIR'lara
yüklenme günü geldiğinde Iğdır'da kendi-
sine kurbanlıkları satan Bircan P., "Yem-
ciye borcum var" diyerek para istedi.
Selim Demirel de 120 bin TL parayı Bir-
can P'ye verdi. Demirel, hayvanları yükle-
mek için yola çıktıklarında parayı alan
Bircan P. ve Aydın S.'nin kurbanlıkları
kendisine teslim etmeden ortadan kay-
bolduğunu öne sürdü. Demirel, satın
almak için anlaştığı hayvanların ise baş-
kasına ait olduğunu öğrenerek karakola
şikayette bulundu.

50 tanesini beğendim

Selim Demirel, "Üç senedir tanıdığım ar-
kadaşım beni Ağrı'ya çağırdı, 'Kurbanlık
satan akrabalarım var buradan sana kur-
banlıkları alırız' dedi. Ben de güvenerek

Ağrı'ya gittim. Ağrı'daki ahırda 80 tane
hayvandan 50 tanesini beğendim. Bu ar-
kadaşım bana 'Selim abi biz yaklaşık 150
hayvan alacaktık, Iğdır'da benim birade-
rimin bacanağı var, onun 150 tane bü-
yükbaş hayvanı var' dedi. O kişi bize
hayvanların videosunu attı, baktım ki
hayvanlar güzel. Gitmeye karar verdik,
Iğdır'a gittik. Bizi bir ahıra götürdüler.
Bizi karşılayan kişi 'Ahır benim, hayvan-
lar da benim' dedi, 100 tane hayvan için
anlaştık. 200 bin TL peşin, kalan 1 mil-

yon 400 bini bayram sonrası vermek
üzere anlaştık. Akşam yemeğe götürdü-
ler, gezmeye götürdüler" dedi.

Bir saat bekledim

Demirel, "TIR'ın birini akşamdan ayarla-
mıştık. Sabah, TIR gelmeden önce, Iğ-
dır'daki kişi bana 'Para hazır mı? Yemciye
borç var, işlemler de yapılıyor bana 100
bin lira verir misin?' dedi. Ben de güven-
dim. 120 bin lira para verdim. Hayvanları
TIR'a yüklemeye giderken o (Bircan)

kendi arabasına bindi. Ben kendi ara-
bama bindim. Yolda giderken bir anda
durdu, 'Bir arkadaşımı alacağım, geliyo-
rum bekleyin' dedi. Biz de bekledik. 5 da-
kika oldu gelen yok, 10 dakika oldu gelen
yok, 1 saat bizi orada bekledik. 1 saat
sonra bir baktım, ne adam var ne hay-
vanlar. Bize gösterdikleri hayvanlar başka
birininmiş, benim yanına gittiğim üç se-
nelik arkadaşım (Aydın) da boşluktan
faydalanıp bir anda kayboldu" ifadelerini
kullandı. DHA

BARIŞ KIŞ

Yasağa rağmen denize girdiler
şile Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nede-
niyle bugün de denize girmenin yasak olduğunu
duyurdu. Sahile gelenler ise yasağa rağmen denize
girmeye devam etti. Şile Kaymakamlığı "Bugün il-
çemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle
vatandaşlarımızın can emniyetini korumak ara-
cıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" şek-
linde açıklama yaptı. Ancak Şile’de sahile gelenler
yasağa rağmen denize girdi. Zabıta, polis ve sahil
güvenlik ekipleri uyarıları dinlemeyerek denize gi-
renleri çıkardı. Ekipler sık sık "Denize girmeyin"
uyarısı yaptı. Denize girmeyenler ise fotoğraf çe-
kildi. Sahile gelen Ahmed Elsami "Denize girme-
dim. Çünkü deniz çok dalgalı ve tehlikeli. Biraz
kumsalda oturup, eve gideceğiz. Her sene buraya
geliyoruz" dedi. Denize giren yabancı uyruklu bir
genç ise "Az bir süre denize girdik. Yasak ama giri-
yoruz" diye konuştu. Ailesi ile sahile gelen Zafer
Koca ise "Yasağı biliyorduk, çocuklar kumsalda
oynasın diye geldik. Şu anda bu yasak olması ge-
reken bir şey. 2-3 gün sonra normale döner. Deni-
zin durumu gününe göre değişiyor, geçen sene bu
kadar hırçın değildi" ifadelerini kullandı.

DOST KAZIGI!
İstanbul'da yaşayan Selim Demirel, ticaretini yapmak üzere Iğdır'a büyükbaş hayvan almaya gitti. "Yemciye
borcum var" diyerek para isteyen satıcıya 120 bin lira ödedi. Demirel, satıcının ve aracı olan üç yıllık arkadaşı-
nın parayı aldıktan sonra kurbanlıkları da teslim etmeden ortadan kaybolduğunu öne sürerek şikayetçi oldu

Dip bucak temizlik
kartal Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalış-
malar kapsamında Kurban satış ve
kesim alanı temizlenerek, dezenfekte ça-
lışmaları gerçekleştirildi. Kartal Beledi-
yesi tarafından vatandaşların İslami
koşullara uygun olarak, oluşturulan hij-
yenik ortamda kurban alım ve kesim iş-
lemlerini yapılabilmesi için oluşturulan
alan bayram sonrası gerçekleştirilen te-
mizlik ve dezenfekte çalışmaları  sonucu
temizlendi. Kurban Bayramı’nın sona
ermesiyle birlikte sabahın ilk saatlerinde
işe koyulan Kartal Belediyesi Temizlik ve
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanda
hummalı bir çalışma yürüttü. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütü-
len çalışmalar kapsamında kurban satış
ve kesim alanları, iş makineleri ve temiz-
lik işleri personeli tarafından titizlikle te-
mizlendi. Bayram sonrası İlçe genelinde

kurban atıklarının yaz mevsimi olması
ve havaların sıcak geçmesi sebebiyle
oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne
geçmek ve kötü kokuyu önlemek ama-
cıyla yürütülen çalışmalarla vatandaşla-
rın sağlığını ön planda tutan Kartal ve
Büyükşehir Belediyesi ekipleri  kurban
kesim alanlarında yapılan kesimlerin ar-
dından alanı, çöp konteynerlerini ve çev-
reyi detaylı bir şekilde dezenfekte etti.
Geride kalan çadır malzemeleri, hayvan-
sal atık ve çöpler yoğun bir çalışma ile
toplanarak alanın temizliği sağlandı.
Kartal Belediyesi ve Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri ile ortak hazırlanan kurban
satış ve kesim alanında toplamda 108
adet büyükbaş, 27 adet küçükbaş hay-
van çadırı kurularak, vatandaşların pan-
demi ve hijyen kurallarına uygun bir
şekilde dini vazifelerini yerine getirmeleri
sağlandı.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’nın sona
ermesinin ardından kurban satış ve kesim
alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
beraber yoğun bir temizlik çalışması başlattı.

Akademi’de 
müzik ziyafeti
Sohbet ve müziğin harmanlandığı
Akademi Akustik’in ilk programında
dünyaca ünlü rekortmen keman
virtüözü Muhammed Yıldırır ve Elif
Buse Doğan müzik ziyafeti yaşattı

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı etkinlik-
lerle yaz aylarına renk katmaya devam edeceğini du-
yurdu. Yazlık sinemadan çocuk şenliklerine, doğada 1
günden konu komşu pikniğe uzanan geleneksel yaz
etkinliklerine, Akademi Akustik konserleri de eklendi.
Bahçeşehir Gölet'teki Arena Sahne’de gerçekleştirilen
programın moderatörlüğünü dünyaca ünlü rekort-
men keman virtüözü ve Başakşehir Belediyesi Genel
Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır üstlendi. Aka-
demi Akustik’in ilk programında Muhammed Yıldı-
rır, sevilen sanatçı Elif Buse Doğan’ı konuk etti.
İkilinin keyifli sohbetine türküler de eklendi. Türk
halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, birbirinden
güzel türküleriyle dinleyenleri mest etti. Yıldırır ve
Doğan'a sahnede Başakşehir Belediyesi Müzik Aka-
demisi eğitmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra
eşlik etti. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir’in canlı
yayın aracı da ilk kez konser alanındaki yerini aldı.
Sanatçı Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan da
canlı yayın aracının ilk konukları oldu. Mutluluğun
Sesi Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracı yayınlarını
şehrin dört bir yanında sürdüreceği bildirildi. DHA



6 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK

Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİYIL:16 SA YI: 5047

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Asker AVŞAR

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26 Tel:+90 0212 871 36 06

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE

Müge Cesur öZMEN  

Dağıtım: Turkuvaz
Şenol YENE - Salih DOĞAN -
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 
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türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Bir-
liği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, va-
tandaşların gerek yurt içi gerekse yurt dışında

vekaletle kurban kesimini tercih etmeleri nedeniyle, kur-
ban pazarlarına ilginin azaldığını, özellikle İstanbul ve
Ankara gibi büyük şehirlerde, beklenen yüksek satışla-
rın olmadığını söyledi. Kurbanlıkların küçük şehirlerde
nüfusa oranla daha fazla satıldığına dikkati çeken
Çelik, kendi şehirlerinde ya da yakın yerlerde kurbanlık-
larını satan yetiştiricilerin iyi para kazandığını anlattı.
Bu yıl belediyelerin işgaliye ücretleri ve diğer masrafla-
rın yüksek olmasının yetiştiricileri olumsuz etkilediğini
belirten Çelik, yetiştiricilerin maliyetlerine yakın satış
yapmak zorunda kaldığını söyledi. Çelik, büyük şehir-
lerde belediyelerin yeterli hizmeti verememesinin de sa-
tıcılar için sıkıntıya neden olduğunu kaydetti. Bu yıl
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kurbanlıkların
bir kısmının yetiştiricilerin ellerinde kaldığını anlatan
Çelik, şöyle konuştu: "Kurban pazarlarında yaptığımız
gözlemlere göre, satılan hayvan sayısının geçen yıla
göre düşük kaldığını tahmin ediyoruz. Bu yıl Kurban
Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin bü-
yükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin baş civa-
rında kurbanlık hayvan satıldı." 

Marketler sıkıntıya soktu

Marketlerde kurbanlık satışı yapılmasının da pazarlar-
daki yetiştiricileri sıkıntıya soktuğunun altını çizen
Çelik, bu uygulamanın tekrar değerlendirilmesi gerek-
tiğini kaydetti. Çelik, bu yıl yetiştiricilerin, kurbanlıkla-
rının yaklaşık yüzde 25'ini satamadığına dikkati
çekerek, şunları kaydetti: "Et ve Süt Kurumu küçükbaş
hayvanlarda birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilo-
gramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogra-
mını 38 liradan satın alacağını açıkladı. Bu fiyatı, girdi
maliyetleri yüksek olan yetiştiricilerimiz düşük bul-
muştur. ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alım fiyatla-
rından memnun kalmayan yetiştiricilerimiz
hayvanlarını memleketlerine götürmek durumunda
kaldı. Yetiştiricilerimiz telaşa kapılmasın. Ellerinde
kalan hayvanlarını kurban fiyatlarından daha yüksek
fiyata satacaklardır."

Bayramda 
3 milyon 700 bin
kurbanlık satıldı

Bisiklet sayesinde
istahdam sağlanıyor

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kurbanlık
sayısının geçen yıla göre düşük kaldı-
ğını tahmin ettiklerini belirterek,
"Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750
bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş
olmak üzere toplam 3 milyon 700 bin
baş civarında kurbanlık satıldı." dedi

T arım ve Orman Bakanlığınca ha-
zırlanan "Sumak Fizibilite Raporu
ve Yatırımcı Rehberi"nden derle-

diği bilgilere göre, Türkiye florası, dünyada
3 bio-coğrafyanın kesiştiği, 2 gen merke-
zini barındıran konumu ve doğal bitki ör-
tüsünde yer alan 11 bin 707 bitki taksonu
ile büyük bir zenginliğe sahip bulunuyor.
Bu anlamda sumak, toprak üstü kısımları
ve köklerinde ticari yönden önemli olan
gallotanen etken maddesini taşıması, iyi
bir yağ, protein, lif kaynağı ve değerli bir
yağ asidi olan oleik asit bakımından zen-
gin olmasıyla karlı bir yatırım alanı olarak
öne çıkıyor.Sumak yetiştiriciliği yapan bir-
çok ülkede politik ve ekonomik sebeplerle
üretimin azalması sonucunda, bu ürüne
olan talep her geçen yıl artıyor. Türkiye'de
sumağın üretimine ve işlemesine yönelik
yapılacak yatırımlarla, ülke ihtiyacının yerli
üretimle karşılanması ve kalanının ihraç
edilerek ülkeye döviz girdisi sağlanması
öngörülüyor. Sumağın üretim ve ihracat
potansiyeli dikkate alındığında, pazarlama
stratejisiyle Türkiye'nin dış pazarda küresel
üstünlüğe sahip olabileceği tahmin edili-
yor.

Üretim ve destekleme miktarları

Dünyada sumağın doğadan en fazla top-
landığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete
sunulan ürün miktarı 2012-2019 döne-

minde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16
tona ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Or-
ganik Tarım Üretimi Kayıt Sistemi 2019
verilerine göre, 22 üretici tarafından 114
dekar alanda 21,6 ton organik sumak üre-
timi yapıldı. Organik üretim yapan 12
çiftçi, toplam 61,85 dekar alanda 6 bin 185
lira destekleme ödemesinden faydalandı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 2010'da 6 üretici
kayıtlı üretim yaparken, 2019'da 131 üre-
tici 19 bin 368 dekar alanda üretim gerçek-
leştirdi.

İhracatı artış gösterdi

Orman Genel Müdürlüğünce envanter ça-
lışmaları tamamlanan bitkilerden olan
sumak, 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınır-
ları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana
yayıldı. Özellikle baharat formunda yurt
içinde ve dışında ticari değeri ve talebi yük-
sek olan sumağın ihracat miktarı, küresel
krize rağmen yıllar itibariyle artış gösterdi.
Sumak baharatı ihracatı 2010-2019 döne-
minde 1178 tondan 2 bin 89 tona çıktı. Bu
dönemde sumak ihracatından sağlanan
gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon
801 bin dolara yükseldi. 2010 ve 2019 yılla-
rında sumak baharatı ihracatı yapılan ülke-
ler sırasıyla İsrail, Ürdün ve ABD oldu.
Sumak baharatının 2010'da ithalatı yapıl-
mazken, 2019'da Irak, Lübnan ve İran'dan
toplam 721 ton ithalat gerçekleştirildi.

Karlı bir yatırım aracı

Sumak bitkisi 2. yıldan itibaren ürün ver-
meye başlarken, 5-6 yıldan sonra tam ve-
rime geçiyor ve 20-25 yıl ürün veriyor.
Sumak, daha sonra gençleştirme budama-
sıyla yeniden sürgün oluşturup verime ge-
çiyor. Bitki, 2. yıldan itibaren 1-1,5
kilogram arasında ürün veriyor ve bitkiden
6. yıldan itibaren ortalama 7-8 kilogram
ürün alınabiliyor. Ürünün 20 yıllık ekono-
mik ömrü boyunca toplam 533 bin 240
lira yatırım tutarına karşılık, 1 milyon 792
bin 800 lira gelir getirebiliyor. Bu du-
rumda, toplam 1 milyon 239 bin 560 lira
brüt kar elde edilebiliyor. Öte yandan ha-
zırlanan rehberde Sumak Eylem Planı'na
da değinilerek, söz konusu eylem planın-
daki hedefler şöyle sıralandı: W"Sertifikalı
üretim materyali geliştirilmesi projeleri ha-
zırlanmalı ve desteklenmelidir. Tıbbi ve
aromatik bitkilerin üretilmesine yönelik kü-
melenme esaslı planlamalar yapılmalıdır.
Üretici, işleyici ve pazarlayıcılarının örgüt-
lenmesi sağlanmalıdır. Tıbbi ve aromatik
ürün işleyen işletmelerin ürün belgelen-
dirme maliyetlerinin düşürülmesi çalışma-
ları yapılmalıdır. Tıbbi ve aromatik bitki
işleme tesislerinin kurulmasına yönelik ya-
tırım teşvikleri sağlanmalı ve finansman
modelleri oluşturulmalı, üreticilere ve ör-
gütlerine öncelik verilmelidir."

SUMAK URETIMI ARTTI
Türkiye'de kendiliğinden yetişebilen ve pek çok sektöre girdi olabilme potansiyeli olan
sumağın üretimi 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona yükseldi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1415866)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖ-
NETMELİĞİNE GÖRE TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARA 26
ARAÇ VE 26 REHBER PERSONELLE 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/406595
1-İdarenin
a) Adresi :İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi 9 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası  :2125659560 - 2125659911
c)Elektronik Posta Adresi :bayrampasa34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA 

YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE TAŞIMA KAPSAMINA 
ALINAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARA 26 ARAÇ VE 26 
REHBER PERSONELLE 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - TOPLANTI SALONU
c) Süresi :İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:52 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :10.08.2021 - 13:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarBAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden tes-
lim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Emanet, Türk bisiklet endüstrisinin sal-
gın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin
üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü
söyledi. Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yö-
netim Kurulu Başkanı Esat Emanet, yaptığı açık-
lamada, ihracat anlamında sektörün en büyük iş
birliği adresi olan Avrupa Birliği (AB) bölgesinde
ciddi bir büyüme ve talep artışının yaşandığını
belirtti. Türkiye'nin bisiklet ihracatında yakaladığı
başarıya dikkati çeken Emanet, sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: "Türk bisiklet endüstrisi, TÜİK
verilerine göre 2020 yılını elektrikli ve konvansi-
yonel bisikletlerde ve tüm segmentlerde 90 mil-
yon doların üzerinde bir ihracat ile kapatmıştır.
İhracatımızda 41 milyon dolar değerindeki elek-
trikli bisiklet payı gelişmiş teknoloji ile destekle-
nen çevreci ulaşım araçlarının AB'de değer
kazanmaya devam ettiğine işaret etmektedir. El-
bette konvansiyonel bisiklet üretim ve ihracatında

yakalanan 53 mil-
yon dolar değer
son derece önemli
olmakla birlikte ge-
leceğin sektörel atı-
lımının elektrikli
bisikletlerde ol-
duğu aşikardır."

Talepler karşılanıyor

Emanet, Türkiye'de tüm yaş aralığında bisiklete
olan ilginin hızlı bir şekilde arttığını belirterek,
şunları kaydetti: "Altyapıda tamamlanan yenilik-
ler ve iyileştirmeler insanımızı sempati duyduğu
bisikleti konforlu ve güvenli imkanlar ile günlük
hayatına çok daha fazla almaktadır. Hükümeti-
miz ve yerel yönetimlerin bu yöndeki hassasiyet
ve girişimlerini takdir ve saygı ile anıyoruz. Yurt
içi talep artışı yerli yatırımlarımız ile rahatlıkla
karşılanmakta olup büyük resmin asıl önemli
parçasının yurt dışı pazarlarda bu dönemde ka-
zanacağımız yeni satıhlar olduğu şüphesiz. Bu
vizyonla 2021 yılı ilk yarısında ihracat verilerimiz
olumlu seyretmekte olup istatistiklere yansıması
ile 2020 yılı üzerinde bir ihracat ile dönemi kapa-
tabileceğimiz düşünülmektedir. BİSED temsil et-
tiği camia ile bisiklet ve elektrikli bisiklette ihracat
potansiyelimizin artırılması ve en önemlisi sür-
dürülebilir büyümenin tesisi anlamında tüm im-
kanları ile sektöre öncülük etme görevini
sürdürmektedir."

Ciddi bir fayda söz konusu

Türkiye'nin gelecek 10 yıl içerisinde elektrikli bi-
siklet pazarından kazanacağı ciddi fayda bulun-
duğuna vurgu yapan Emanet, sözlerini şöyle
sürdürdü: "AB raporları incelendiğinde açıkça
görülmektedir ki bahsi gecen pazar büyüklüğü
2030'lu yıllard20 milyon adedi geçecek. Finansal
büyüklüğün ne kadar ciddi olduğu bu raporlar-
dan anlaşılmakta. Yine aynı AB rapor ve öngö-
rüleri ticari kullanımlarda elektrikli bisiklet
payının önümüzdeki 10 yıl içerisinde mevcuttan
çok daha büyük rakamlara ulaşacağını anlat-
maktadır. AB ülkeleri şimdiden ilgili mevzuat ve
kurallarını bu yönde revize ederek ticari ve sosyal
hayatta elektrikli bisikletin kapsayacağı kitlelerin
sürüş güvenliği, konfor ve kanuni haklarını geliş-
tirmektedir." Emanet, elektrikli bisiklet konu-
sunda Türkiye'nin hem ticari hem de sosyal
anlamda tam zamanında teşhis edilmiş bir po-
tansiyele sahip olduğunu belirterek şunları kay-
detti: "Yerli üretim pil ile güzel bir atmosfer
yakaladık, geriye yerli ve milli elektrik motoru-
muzu geliştirmek kaldı. Biliyoruz ki, kitlesel kulla-
nıma açılacak olan bu tip motorları geliştirmek
ve küresel rekabette söz sahibi olmak çok kolay
değil ama imkansız da değil.”



Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, Kurban

bayramı tatilini de üreticilerle birlikte ge-
çirdi. Gürer, elma ağacı varlığı bakımında
birinci, üretim bakımından ise üçüncü sı-
rada yer alan Niğde’de elma üreticileriyle
bir araya gelerek, sorun ve taleplerini 
dinledi. 
Nüfusun tamamına yakınının geçim kay-
nağı elma olan merkeze bağlı Dündarlı
Beldesi, Hacıbeyli köyü   ve Bor ilçesindeki
elma bahçelerini gezen Ömer Fethi
Gürer’e dert yanan üreticiler, elma bahçe-
lerinin büyük çoğunluğunun don ve dolu-
dan zarar gördüğünü, bu nedenle
rekoltenin yok denilecek kadar azaldığını
belirttiler. 

Tarsim dönüş yapmadı 

TARSİM ve Tarım İl Müdürlüğü’nden
gelen yetkililerin, 2 buçuk ay önce bölgede
hasar tespit çalışması yaptığını anlatan
elma üreticileri, aradan geçen zamana rağ-

men, yetkililerin hasar tespiti konu-

sunda geri dönüş yapmadıklarını ve bu ne-
denle de ciddi mağduriyet yaşadıklarını
ifade ettiler. 
Dündarlı beldesinde nüfusun tamamına
yakının geçimini elma üretiminden sağla-
dığını söyleyen üreticilerden Nejat Dün-
darlıoğlu, “Başta ilaç, gübre, sulama suyu
olmak üzere yüzde 100’ü aşan girdi mali-
yetlerinden dolayı yaşadığımız mağduriye-
tin yanında, don ve dolu olayları nedeniyle
büyük sıkıntının içine girdik. Elma üretici-
lerin çoğu borçlu. İcralık olan çok sayıda
üretici var. Bakanlık, TARSİM hasar tespiti
yaptı ama geri dönüş sağlamadı. Üreticiler
olarak ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Bir an
önce destek sağlanmasını bekliyoruz” 
dediler. 

Rekolte kaybı  yüzde 30 

Üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise
önemli bir elma üretim merkezi olan Niğ-
de’de başta Niğde merkeze bağlı köy ve
kasabalar olmak üzere Çamardı ve Bor il-
çeleri ile Bahçeli kasabasında büyük öl-

çüde verim kaybının yaşanacağının tah-
min edildiğine işaret etti.  Ömer Fethi
Gürer, “Bahar aylarında yaşanan don
afeti nedeniyle Çamardı, Ulukışla, Bor ve
Merkez ilçede amasya ağacı bulunan bah-
çelerde % 60 civarında kayıp var. Bodur
elmalarda sağlanan korumalar netice-
sinde kayıp daha düşüktür. Ayrıca il gene-
linde,  tüm elma ürünlerinde yüzde 30
civarında rekolte kaybı bekleniyor. Gezdi-
ğim yerlerdeki elma bahçelerindeki ağaç-
ların dallarında az sayıda elma var.
Özellikle amasya elma ağaçları büyük
zarar görmüş”dedi. 

Amasya elması daha hasarlı

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer,
amaysa elma ağacı varlığı bakımından
Türkiye’de ilk sırada yer alan Niğde’de,
rekolte düşüklüğünün bu denli yüksek ol-
masının, amasya elmasına ulaşımında sı-
kıntıya yol açabileceğini de belirterek,
“Elma üretimi yapılan çoğu bölge  geç-
mişte getirisi düşük diye amasya elma

ağaçları sökülerek, yerlerine, damlama su-
lama yöntemiyle elma üretimi yapılabilen
bodur elmalar dikildi. Niğde’deki halen
varlığını sürdüren amasya elma ağaçları,
atadan, dededen kalan ağaçlardır. Büyük
kentlerde çok talep olmasına rağmen ne
yazık ki amasya elması bu yıl rekolte kay-
bına uğradı” diye konuştu. 

Üretici destek bekliyor 

Elma üretiminde Türkiye üçüncüsü olan
Niğde’de dolu ve don olayları nedeniyle
yaşanacak rekolte kaybının hem üreticiyi
büyük oranda mağdur etmesinin yanında,
elmaya ulaşmakta zorluk yaşayacak tüke-
tici için de sorun teşkil edeceğini anlatan
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, “ Bakanlık, TARSİM’in yaptığı
hasar tespiti oranında üreticilere bir an
önce destek ödemesi yapılarak borçların-
dan kurtulmaları sağlanmalı ve özellikle
icralık konumda olan çiftçilerin sıkıntıları-
nın giderilmesi gerekmektedir” şeklinde
konuştu.
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CESUR KÖŞE

Bahattin Demir

K öşe yazımın başlığı değerli bir dostumun öneri-
siyle hayat buldu.
Köşe yazımda kardeşlik duyguları gelişmekte

olan ve sürekli kaşınan bir yarayı kaleme alacağım.
Kürt ve Türk zaten dikkat ederseniz aynı harflerden

oluşan iki dil, iki kültür, tek vatanları olan iki kardeş…
Irk desen zaten aynı çok geçmişe gidersek ortada ayrı
gayrı hiç yokmuş ne olduysa son 40-50 yılda oldu desek
yanlış olmaz.

“Niye girdik bu konuya?” dediğinizi de duyar 
gibiyim.

Çünkü ne olduğu belirsiz kişiler kendince bir yara
oluşturmuş ve onu durmadan kaşımaya devam ediyor.
Biz motifleri nakış gibi birbirine işlenmiş bir milletiz.
Net olarak söyleyeyim Kürtler Karadeniz’den, Karade-
niz Doğudan, Egeliler Güneydoğu’dan, Güneydoğu
Trakya’dan kız almışlar. Bu saatten sonra bir birini kır-
dırmanın imkansız olduğunun kanaatindeyim.

Çok açık belli kafatasçılar halen Kürt kardeşim diye-
mediği gibi bazı kafatasçılarda Türk kardeşim diyeme-
diğini de bilmiyor değiliz.

Hal böyle olunca şu konuya  deyinmeden devam ede-
meyeceğim. Ükemizde yüzbinlerlerce Suriyeli mülteci-
ler var dost mu, düşman mı oldukları belli olmayanlar
da vardır mutlaka. Binlerce Somali, Afrika, İran, Bul-
garistan, Azerbaycan gibi ülkelerden göç alıyoruz.
Özellikle son zamanlarda Afkan göçünün hedefinde
olan bir ülke konumundayız. Biz insanlık adına  belirli
sürelerle onları ağırlıyor olabiliriz. Lakin bu göçleri
kontrol altında tutmalıyız.

Bu hızla kendi ülkemizde yerli mülteci konumunda
olacağız.

İşte hal böyle olunca bir birine kardeş demekten yok-
sun olan kafatasçılar birbirine mi yoksa Afkan Suriye-
liye mi kardeşim diyecekler?

Uzun lafın kısası demem odur ki biz Türkiye Cumhu-
riyeti olarak nice hayasız akına dur demişiz. Toprakları-
mız için can verip can aldık onlarca sefere çıkıp bu
günlere öyle geldik.

Şimdi sorarım size bir ülkenin 5 milyon vatandaşı
kendi topraklarına vatanına çıplak elleri ile sahip çıka-
mıyorsa çocuklar kadınlar hariç bırakacaksın orada
kalsınlar. Yaşı 18 olan mültecileri de toprakları için sa-
vaşa katılmak üzere sınır dışı etmek gerekmektedir.

Gel gelelim biz bize ya kardeş gibi bir birimizi seve-
ceğiz, birlikte yaşayıp gideceğiz yada ahmaklar gibi yok
olup gideceğiz.

Biz kardeşiz demeye 
geç kalmayalım!

C HP İzmir Milletvekili Murat
Bakan, İzmir'de bulunan İç-
işleri Bakanlığı Göç İdaresi

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Har-
mandalı Geri Gönderme Merke-
zi'nde işkence ve kötü muamele
yapıldığı iddialarını bir kez daha
TBMM gündemine taşıdı. Daha
önce söz konusu merkezle ilgili 3
soru önergesine üç aynı standart
metin ile yanıt verildiğini söyleyen
Bakan, "Sorduğum toplam 18 soru-
nun bir tanesine bile yanıt olmadığı
gibi buranın hukuka, insan hakla-
rına ve onuruna aykırı uygulama-

larla yönetildiği yönündeki düşünce-
lerimizi pekiştirmektedir" dedi.

Sorulara cevap yok

Daha önce farklı tarihlerde verdiği
üç ayrı yazılı soru önergesine birebir
aynı yanıtların verildiğini söyleyen
Murat Bakan, "Yanıt olarak gönde-
rilen bu üç aynı standart metin; sor-
duğum toplam 18 sorunun bir
tanesine bile yanıt olmadığı gibi, ka-
muoyunun gündeminden düşme-
yen Harmandalı Geri Gönderme
Merkezi ile ilgili iddiaların araştırıl-
madığı, merkezde denetim yapılma-

dığı ve burasının hem hukuka hem
insan haklarına ve onuruna aykırı
uygulamalarla yönetildiği yönün-
deki düşüncelerimizi pekiştirmekte-
dir” diye konuştu. Söz konusu
merkez ile ilgili işkence iddialarını
anımsatan Murat Bakan, "Mülteci-
lerin ‘yardım edin’, ‘yemek’, ‘burası
Guantanamo’ şeklindeki yardım
çığlıklarının yansıdığı görüntüler,
avukatların merkezde kilitli kalması
olayı, kadın sığınmacıya yönelik iş-
kence iddiaları hala hafızalarımızda
ve vicdanlarımızda" ifadelerini 
kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir’deki

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işkence
iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
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Geçtiğimiz günlerde merkezde çıkan yangında 21 yaşın-
daki Suriyeli Ahmed Maslem yanarak hayatını kaybettiğini
söyleyen Murat Bakan, Soylu’ya şu soruları yöneltti:
"Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili kamuoyuna
yansıyan ve yukarıda da özetlenen iddialarla ilgili Bakanlı-
ğınızın açıklaması nedir?
Bakanlığınız Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili
kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılarak gerçeklerin
ortaya çıkması için ne
zaman kapsamlı bir denetim ve soruşturma süreci 
işletecektir?
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne son 5 yılda hangi
tarihlerde, kimler tarafından denetim yapılmıştır?
Son 5 yılda, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne yapı-
lan denetimler kapsamında merkezde fiziki olarak hangi
eksiklikler tespit edilmiş, idari olarak hangi sorunlar belir-
lenmiştir? Hangi hak ihlalleri tespit edilmiş ve raporlan-
mıştır? Bu tespitler kapsamında başlatılmış soruşturma
ve/veya uygulanmış bir idari yaptırım olmuş mudur? 
Detayları nedir?
Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nden so-
rumlu tüm yönetici ve personeller hakkında kaç kere idari
işlem yapılmıştır? Hangi sorun, şikayet ve aykırılık sebe-
biyle idari işlem süreci işletilmiştir? İdari soruşturma geçi-
ren toplam kişi sayısı kaçtır ve bu kişilerin görev
tanımları nedir?
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili işkence ve
kötü muamele iddialarına dair şikayetler ne şekilde işleme
alınmaktadır?
Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ndeki gü-
venlik görevlileri hakkında hangi konularda tutanak tutul-
muş ve/veya idari işlem yapılmıştır?
Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde kayıt-
lara ‘intihar’ olarak geçen (cinsiyet ve uyruk bilgileri de
dahil olmak üzere) kaç kişi yaşamını yitirmiştir?"

HiÇ DENETiM
YAPILDI MI?

ısKENCE 
ıDDıALARı 

DOĞRU MU?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin en çok elma üretimi
yapılan illerinden biri olan Niğde’de, dolu ve don olayları nedeniyle, üretimde
ciddi rekolte kaybı oluştuğunu, üç ay önce yapılan hasar tespitine rağmen
üreticilere herhangi bir ödeme halen yapılmadığını söyledi

Elmada ciddi  
üretim kaybı

23 milyon kişi aşısını olmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
artan koronavirüs vaka sayıları
üzerine aşılamanın önemine de-

ğindi. Twitter hesabından açıklamalarda
bulunan Koca, Türkiye’de hala 23 milyon
kişinin aşı olmadığını ifade etti. Koca, ikinci
doz aşı olmayanların sayısının ise 17 mil-
yon olduğunu açıkladı. Koca şunları söy-
ledi: “Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı
olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Mil-
yon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelme-
yenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan
istediğimiz sonucu almak için süreci hızla
tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin
esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.”
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G alata Kulesi ve Gezi Parkı'nı İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin elin-
den alınarak Vakıflara

devredilmesinin ardından şimdi de 1937
yılından bu yana mülkiyeti İBB’de bulu-
nan Beykoz’daki tarihi Hidiv Kasrı'nın
devri gündeme geldi. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü, 1907 yılında Mısır Hidivi (valisi)
Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan
mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan, 1937
yılında İstanbul Belediyesi tarafından satın
alınan ve 1996 yılında da İBB iştiraki Bel-
tur’a devredilen tarihi Hidiv Kasrı’nı
almak için dava açtı. İBB’nin AK Parti ta-
rafından yönetildiği dönemde açılan da-
vada, mahkeme kasrın mülkiyetinin
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçirilme-
sine karar verdi. İBB, mahkeme kararına
itiraz etti.

Başka bir yapı yok 

Hidiv Kasrı’na ilişkin hukuki sürecin
devam ettiği öğrenilirken İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Bir-
Gün’e yaptığı açıklamada, "Hidiv Kas-
rı’na ilişkin hukuki süreç önceki
dönemde başlamış. Bu dava tıpkı Gezi
Parkı’nda olduğu gibi Vakıflar Ka-
nunu’nun 30’uncu maddesi kapsa-
mında açılmış. Davada Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Hidiv Kasrı’nın dört ayrı
vakfa ait bir kültür varlığı olduğunu
iddia ediyor. Hidiv Kasrı arazisi çok

büyük ve bu arazide Hidiv Kasrı dı-
şında bir yapı yok. Burası 1937 yılından
beri İBB’nin elinde olan bir yer. Ayrıca
Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi
(valisi) tarafından, yani bir şahıs tara-
fından yaptırılmış. Bir vakıf tarafından
yaptırılması söz konusu değil" diye 
konuştu. 

Vakıflar’a verilsin

Tüm bu gerçeklere rağmen Hidiv
Kasrı’nın da İBB’nin elinden alınmak
istendiğini belirten Polat, “Alt mahkeme

Hidiv Kasrı’nın Vakıflar Genel Müdür-
lüğü’ne geçmesine karar verdi. Arkadaş-
larımız da davayı üst mahkemeye taşıdı.
Biz Hidiv Kasrı’nın müze olmasını isti-
yoruz” dedi. 
Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesi-
nin ısrarla yanlış kullanıldığını vurgula-
yan Polat, “Eninde sonunda bu davalar
düşecektir. Ancak bu tür hukuki süreç-
lerde telafisi mümkün olmayan hasarlar
oluşuyor. Neticede İBB hem burada va-
tandaşlara hizmet veriyor hem de bir
gelir elde ediyor” ifadelerini kullandı. 

Son duruşma ertelendi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir
Polat, Galata Kulesi ve Gezi Parkı için açı-
lan davalara ilişkin de bilgi verdi. Davala-
rın sürdüğünü belirten Polat, “Galata
Kulesi için açtığımız davanın son duruş-
ması hâkimin mazeretinden dolayı erte-
lendi. Biz delil olarak bilirkişi raporları ile
kurum görüşlerini mahkemeye sunduk.
Gelecek duruşmada da savunmamızı ya-
pacağız. Gezi Parkı için açtığımız davada
henüz bir gelişme yok ne yazık ki” ifadele-
rini kullandı.

Galata Kulesi ve Gezi Parkı'ndan
sonra Hidiv Kasrı’nın da vakıflara
devri tartışma yarattı. Mahkeme,

kasrın Vakıflar’a devrine karar
verdi, dava üst mahkemeye taşındı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, "Burası 1937 yılından
beri İBB’nin elinde olan bir yer. Alt
mahkeme Hidiv Kasrı’nın Vakıflar

Genel Müdürlüğü’ne geçmesine
karar verdi. Arkadaşlarımız da

davayı üst mahkemeye taşıdı" dedi

AVCILAR BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

HIDIV KASRI 
MAHKEMEDE Uçuşlar zirve yaptı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de 
İstanbul'un havalimanlarında yoğunluk devam etti.
Tatilcilerin dönüş hareketliliği nedeniyle her iki
havalimanında uçuş ve yolcu sayısında 18 aylık
pandemi sürecinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı

Dokuz günlük kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı
turizm bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüşleri nede-
niyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalima-

nı'nda büyük yoğunluk yaşandı. uçuş ve yolcu sayısıyla, pandemi
döneminin en yüksek rakamlarına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda
dün 540 iniş ve 530 kalkış olmak üzere toplam 1070 tarifeli sefer ya-
pıldı. Bu uçuşlarda ise 90 bin gelen olmak üzere toplam 160 binin
üzerinde yolcunun havalimanından geçiş yapacağı öğrenildi.

En yüksek yolcu sayısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün ise 340'ı geliş olmak
üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. Bu uçuşlarda 106 bin 463 yolcu
geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının
en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havali-
manı'nda bugün de yoğunluk bekleniyor. Tatilin son gününde 353'ü
geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirileceği belirtildi. THY
Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, "Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava
Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada. Bugün 216 bin misafirimizi
Bin 397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla
uçmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Boş koltuk yok

Tatil dönüşü uçaklarda boş koltuk bulmak mümkün değil. kurban
Bayramını memleketi Şanlıurfa'da geçiren Sema Abacıoğlu, sakin bir
tatil geçirdiğini belirterek, "Güzel ve keyifli bir tatildi. Bayramdan bir
hafta önce gittim. Şimdi tekrar bu yoğun şehre geldik. Dönüş biletimi
40 gün öncesinden aldım. Son biletlerden biriydi. Ciddi bir yoğunluk
vardı" diye konuştu. Mardin'den gelen Barış Aslan ise “Burada çalışı-
yorum. Bayram tatiline bir haftalığına memleketim Mardin'e gittik.
Şimdi de oradan dönüş yaptım. Malum tatil bitiyor, yarın işbaşı yapa-
cağım. Ben de o nedenle geldim” şeklinde konuştu. DHA

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi
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F atih İlçesi'nde bulunun etrafı sur-
larla çevrili orta çağdan kalma İs-
tanbul'u 5 adet köprüsü

bulunuyor. Bu köprülerin özellikleri ise
kara surları önündeki hendeği aşarak
şehre geçiş için inşa edilmiş olması.
Ancak köprülerden bir tanesi günümüze
ulaşmazken, diğer 4 köprü ise yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya. 5. yüzyılda inşa
edilen toplam 22 kilometre uzunluğun-
daki İstanbul surları, 5.5 kilometrelik
Haliç surları, 7.5 kilometrelik kara surları
ve 9 kilometrelik Marmara surlarından
oluşuyor. Kara surları boyunca ise dış
bölüme kenti korumak için inşası sıra-
sında hendekler yapıldı. Bugün tarım
alanı olarak kullanılan hendeklerin ge-
nişliği 20, yüksekliği ise 10.5 metre. O
dönemde bu hendekleri aşarak şehre gir-
mek için ise 5 adet köprü inşa edildi.
Edirnekapı, Silivrikapı, Belgradkapı, Ye-
dikule Kapı ve Altınkapı önünde birer
köprü inşa edildi. Bu köprülerden Altın-
kapı önünde bulunan köprü günümüzde
yok olmuş durumda.

Adeta saklı köprüler

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz,
köprülerin nasıl inşa edildiği ile ilgili bilgi
vererek, "İstanbul kentinin köprüleri de
meşhur. İstanbul köprüleri deyince Haliç
ya da Boğaz'ın üzerindeki köprüleri ha-
tırlıyoruz veya kentimize doğru gelen ta-
rihi köprüler konuşuluyor ama
İstanbul'un içinde de 5 tane ilginç köp-
rümüz var. Bunların 4'ü günümüze ulaş-

mış. Kentimizin surlar içinde kalan çe-
kirdek kısmı bugün Fatih İlçesi. Burası
eski İstanbul yerleşim alanı ve surlarla,
duvarlarla çevrili. Haliç ve Marmara kı-
yılarında surlar deniz kıyısında yapılmış
onun avantajını kullanmışlar. Kara tara-
fındaysa kenti geri kalanından ayıran
derin bir hendek var. Bu hendek yaklaşık
20 metre genişliğinde 10.5 metre yüksek-
liğinde aşağı yukarı Tekfur Sarayı civa-
rından, Edirnekapı'dan başlayıp
Marmara Denizi yani Yedikule'ye kadar
devam eden bölgede derin bir hendek
vardı. Bu hendeğin varlığı kenti korumak
için çok önemli. Negatif bir sur gibi aşa-
ğıya doğru gidiyor. Ama aynı zamanda
kentin dışarıya bağlanan noktalarını,
yollarını da kesiyordur. O yüzden her bir
kapının karşısına bir geçit, bir köprü inşa
etmek gerekti. İstanbul'un en ilginç köp-
rüleri bunlar hendek köprüleri. Adeta
saklı köprüler bugün. Artık hendeği ha-
tırlayanın kalmadığı gibi, köprüleri de
kimse hatırlamıyor. Ama bunlardan çok
güzel bir örnek Edirekapı'da. Hala kapı-
nın hemen önünde duruyor. Muhteme-
len en eski örneğimiz bu. Surlarla yaşıt
olmalı ama Osmanlı Dönemi'nde tamir
edilmiş onun izlerini kemerler üzerinde
takip edebiliyoruz" dedi.

Kaybolmuş durumdalar

Yılmaz, "Benzer bir köprüyü Silivrikapı
üzerinde de görüyoruz. Yine biraz daha
ileride Belgradkapı'da. Yedikule Kapı-
sı'nın birer köprüsü olduğunu biliyoruz.

Eski fotoğraflardan bunları takip etmek
mümkün. Bugün izleri duruyor, köprüler
duruyor. Fakat ne yazık ki modern kentin
dokusu içerisinde kaybolmuş durumda-
lar, hendekler gibi. Surlarla birlikte inşa
edilmiş olmalılar. Bu hendek hemen 5.
yüzyılda tasarlandı. Hendek, ön sur ve
arka sur 3 bölümlü olarak tasarlanmıştı.
Bunda ilk önce hiç şüphesiz hendeğin
tasarlanmasıyla birlikte köprülerde ta-
sarlandı. İstanbul surları neredeyse Tunç
Çağı'ndan beri gelişen akdeniz coğrafya-
sında gelişen savunma  mimarisinin bir-
çok detayını kendi bünyesinden
barındırıyor. Hatta bu birkaç bin yılda
gelişmiş savunma mimarisinin en damı-
tılmış en muhteşem örneği olarak karşı-
mıza çıkıyor. Tam bu örneğin önünde
hoş bir detayda karşımıza çıkıyor. Köp-
rülerimiz iki kule arasına yerleştirilmiş
kente girişi koruyabilmek için hemen
giriş çıkışı sağlıyor. Hem de aynı za-
manda güvenlik problemlerine neden
oluyor. O yüzden iki kulesi arasına yer-
leştirilmiş, hemen hendeğe doğru gelen
yolda ikinci bir kapı vardı. Onun önünde
hendek üzerinde bir köprü vardır ama
kapılarla köprü tam karşılıklı değildir.
Küçükte olsa bir zikzak yapıp öyle ka-
pıya ulaşılır. Bu Silivrikapı'da çok net gö-
rülür. Köprüden dümdüz yürürseniz
duvara ulaşırsınız, sola dönüp tekrar sağ
yaptığınızda kapıya ulaşırsınız ve oradan
şehre girme şansınız var. Böylelikle
küçük bir savunma mekanizması 
geliştirilmiş" şekliden konuştu. DHA

TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz Rize
ve Artvin’in farklı ilçelerinde

yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin yazılı
açıklamada bulundu. Sel, taşkın ve he-
yelanların, ‘doğal olaylar’ olduğunu ve
yüzyıllardır dünyanın her yöresinde ya-
şandığını belirten Koramaz, “Bu doğa
olaylarının afete dönüşmesi ise doğal bir
olay değil, insanın doğaya olumsuz mü-
dahalelerinin bir sonucudur. Yağışlar
günümüzde insan müdahaleleri ile
maalesef sel ve taşkına dönüştürülerek
insan kaynaklı doğal afetler yaratılmak-
tadır. Sel, taşkın ve heyelan, ülkemizi yö-
netenlerce son dönemlerde “doğal afet”
olarak sunuluyor ise de, bunun gerçek
nedeni iklim ve doğa değil, insanın do-
ğaya rant odaklı umursamaz çıkarcı
müdahaleleridir" dedi.
Daha önce uyarmıştık

Koramaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) olarak Rize ve ilçelerin-
deki can ve mal kayıplı felaket üzerine
16 Temmuz 2021 tarihli ve ‘Çarpık Ken-
tleşme ve Doğa Katliamlarını, Doğa Af-
fetmiyor!’ başlıklı Basın Açıklamamızda
şu saptamalarda ve çözüm önerilerinde
bulunmuştuk: “Son yıllarda yaşanan sel
felaketlerinin temel nedenleri, iklim deği-
şikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa
tahribatları, yanlış su politikaları,
HES'ler, plansız ve çarpık kentleşme, ye-

tersiz altyapı ile merkezi ve yerel yöne-
timlerin kentleri rant politikalarına tes-
lim etmesidir. Dereler üzerinde,
birbirinin peşi sıra onlarca HES kurula-
rak, doğal akış engellenmektedir. Bu ne-
denle; yanlış su yönetimi ve HES
politikaları sonlandırılmalıdır."
Olsa olsa aymazlıktır!

"Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın
alanları ve dere yatakları yapılaşmaya
açılmıştır. Dere yatakları acilen rehabi-

lite edilmeli, heyelan riski olan alanlar
yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üze-
rindeki mevcut yapılar kaldırılmalı ve
tekrar yapılaşmaya açılmaması için
Anayasal korumaya alınmalıdır" diyen
Koramaz, "Öte yandan büyük bir yanlış
olan Karadeniz sahil yolu yüksek eğimle
gelen suyun drenajını engellemekte,
meydana gelen su baskınları pek çok va-
tandaşımızın ölümüne sebep olmaktay-
ken Karadeniz Bölgesindeki 11 ilden
geçerek Sakarya'ya ulaşan sahil yolunun

devamının yapılması olsa olsa aymaz-
lıktır. Hızlı nüfus artışından dolayı kent-
lerimizin altyapısı yetersizdir. Özellikle
büyük kentlerimizde bulunan birleşik
kanalizasyon sistemleri aşırı yağışlarda
yetersiz kalmaktadır. Büyükşehirler
başta olmak üzere, tüm yerleşim birim-
lerinde ayrık sistem kanalizasyon altya-
pısı oluşturulması için yerel yönetimlere
yeterli kaynak ayrılmalıdır. Doğa katli-
amları devam ettikçe, yerleşim birimleri-
miz rant politikalarına teslim edilerek
beton ve asfalt yoğunluğu arttırıldıkça
sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır"
ifadelerini kullandı. 
Uyarmaya devam ediyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, "Siyasi iktidarı, algı yö-
netimi ile “heyelana dayanıklı çaylıklar”
gibi yeni günah keçileri arama yerine ya
da “dere yataklarına yaklaşmayın” gibi
gerçekçi olmayan söylemler yerine, rant
ve çıkardan uzak şekilde doğayı ve in-
sanı gerçekten koruyan politikaları ivedi-
likle uygulamaya davet ediyoruz.
Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz.
Doğa katliamları devam ettikçe, yerle-
şim birimlerimiz rant politikalarına tes-
lim edilerek beton ve asfalt yoğunluğu
arttırıldıkça sel ve taşkınların olması ka-
çınılmazdır. Doğal olayları rant ve çıkar
hırsıyla afetlere çevirmeyelim. Doğa ile
uyumlu yaşayalım. Bu dünya bizim, 
hepimizin" ifadelerini kullandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yağışların günümüzde insan müdahaleleri ile sel ve taşkına dönüştürülerek insan
kaynaklı doğal afetler yaratıldığını belirterek, "Sel, taşkın ve heyelan, ülkemizi yönetenlerce son dönemlerde 'doğal afet' olarak sunuluyor
ise de bunun gerçek nedeni iklim ve doğa değil, insanın doğaya rant odaklı umursamaz çıkarcı müdahaleleridir" açıklamlarında bulundu.

Doğal afetin nedeni rant!

MODERN ISTILA!
Atatürk Orman 
Çiftliği’nde yangın

ankara'Da Atatürk Orman Çiftliği
arazisinde çıkan kuru örtü yangınına
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yan-
gınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından yangının durumu
hakkında paylaşım yapan Mansur Yavaş, yangı-
nın kontrol altına alındığını duyurdu.

Kontrol altına alındı

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına çok sa-
yıda itfaiye ekibi müdahale ederken, rüzgarın da
etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını en-
gellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf
etti. Sosyal medya hesabından Atatürk Orman
Çiftliği arazisinde çıkan yangının son durumu
hakkında paylaşım yapan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Atatürk
Orman Çiftliği'ndeki yangın, OGM koordinas-
yonundaki söndürme çalışmalarına Ankara İt-
faiyemizin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bu
vesileyle Cumhuriyetimizin fikri ve coğrafi mi-
raslarını sonuna kadar koruyacağımızı hatırlatı-
rım" ifadelerini kullandı.

Yoksulların 
bayramı 

Denİz Feneri Derneği , 23 yılın ver-
diği güvenle bu yıl kurban çalışmala-
rını Türkiye ile birlikte 3 kıtada 30

ülke ve 35 bölgede gerçekleştirdi. Dernek, bu
bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık 350
bin ihtiyaç sahibine bağışçılarının desteğiyle
ulaştı. Kurban çalışmaları vesilesiyle geçtiğimiz
seneler dünyanın dört bir yanına dağılan gö-
nüllüler, bu sene salgın hastalık “Covid19” göl-
gesinde kendilerini dört gözle bekleyen mazlum
ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı. Afri-
ka’ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan
Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını
iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların
yanında yer alıyor. Ağırlıklı olarak kriz ve savaş
ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kur-
ban çalışması yapılıyor. Deniz Feneri Derneği
kurban gönüllüleri, bu ülkelerin yanı sıra dün-
yada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyu-
lan diğer bölgelere de ulaşarak kurban
kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

İstanbul kara surlarının Orta Çağ'dan kalma 4 köprüsü yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Ağaçlar, otlar tarafından etrafı sarılan,
büfe olarak kullanılan, pantolan, havlu asılan köprülerin son durumu havadan da görüntülendi. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi
Yılmaz, "İstanbul'un içinde de 5 tane ilginç köprümüz var. Bunların 4'ü günümüze ulaşmış. Bugün izleri duruyor, köprüler 
duruyor. Fakat ne yazık ki modern kentin dokusu içerisinde kaybolmuş durumdalar, hendekler gibi" ifadelerini kullandı.

KARA SURLARININ ORTA ÇAĞ KÖPRÜLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

ÇAMAŞIR 
ASIYORLAR

Edirnekapı'daki köprü tahrip olmuş
durumda. Köprüyü ağaçlar ve ot-
larla çevrelemiş, ayrıca yakılan ateş
yüzünden içi de kararmış durumda.
Köprü etrafını saran ağaçlar nede-
niyle neredeyse görünmez olmuş. Si-
livrikapı'daki köprünün hemen
bitişiği araç yolu olarak kullanılır-
ken, köprü ise yaya yolu olmuş du-
rumda. Ancak köprünün altında
kıyafetler, havlular asılı halde duru-
yor. Hendeklerin tarım alanı olarak
kullanıldığı bölümde hemen bura-
dan başlıyor. Ardından Belgradkapı
ve Yedikule Kapısı'nda da tarım
alanları devam ediyor. Yedikule'deki
köprünün hemen altı ise burada bu-
lunan bir büfe tarafından kullanılı-
yor. Köprünün hemen altı ise bir
bölüm beton duvar ve bir kapı ile
kapatılmış. İçine de burada bulu-
nan büfenin sattığı su, meşrubat şi-
şeleri konulmuş durumda.

Gişelerde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri
bayram tatili dönüşü helikopter destekli
trafik denetimi yaptı. TEM Otoyolu

Çamlıca Gişeleri'nde yapılan denetimlere polis he-
likopteri de destek verdi. Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü koordinesinde polis helikopterindeki
ekipler trafikte hatalı sollama yapan, emniyet ke-
meri takmayan, şerit ihlali yapan ve kuralları ihlal
eden araçları yerdeki ekiplere bildirdi. Şehirler
arası otobüslerdeki yolcuların GBT sorguları ya-
pıldı. Kurallara uymayan araçlar, Çamlıca gişe-
lerde durdurularak ceza kesildi. 
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İ ş hayatındaki gözlemlerimde iki grup insan var ki
istisnasız her sektörde kendilerine rastlıyorum.
1) Kapıda ruhunu bırakıp işe gidenler 

2) Her gün heyecanla, koşarak işe gidenler. 
Nasıl oluyor da bir grup insan işinden nefret ediyor,
umutsuzca, mutsuzca, zoraki, kapıda ruhunu bırakıp
işine gidebilirken diğerleri büyük bir heyecanla, hu-
zurla, neşeyle, koşa koşa gidiyor? Aradaki fark ne veya
nelerdir?
“İşe dans ederek gitmiyorsanız o işi bırakın. Büyük 
ihtimalle para kazanamayacak ve servet 
yaratamayacaksınız.” 
Warren Buffett

Hemen hepimiz kendi alanında başarılı insanların iş-
lerine tutkuyla sarıldıklarını, tutkuyla bağlı kaldıklarını
bundan dolayı da yaptıkları işlerde ses getirdiklerini sa-
nırız. Acaba gerçekten de böyle midir? Gerçekten de
tutku tüm başarılı sonuçların altında yatan giz
midir?Bu soruyu hepimizden önce kendisine soran bir
kişi vardır. ‘O Kadar İyisin Ki Seni Görmezden Gele-
mezler’ kitabının yazarı Cal Newport “Bazı insanlar
sevdikleri işi yaparken bazıları bu hedefe ulaşmakta
neden başarısız oluyor?” sorusuna yanıt bulabilmek için
işini seven insanlarla “Nasıl işe girdiklerini?” bulmak
için birtakım röportajlar yapar ve insanlığın ezberini
bozan bir sonuca erişir. 

İşini seven insanlarda ‘tutku zihni’ne rastlamaz! 
Nasıl oluyor? diyenlerinizi duyar gibiyim… Haklısı-

nız, çünkü hepimiz tutkunun ne denli güçlü, ne denli
etkin ve elverişli olduğunun bilinciyle büyüdük. Ya-

şamda her şey kendini yenilenmekte, bizim de şimdi bu
bilincimizi güncellememizin vakti geldi.

Peki, işlerini severek, derin bir bağlılıkla ve keyifle
yapanlar tutku zihni taşımıyorlarsa ne taşıyorlar 
dersiniz?

Cal Newport, incelemesinde bunun da yanıtına erişir
ve işini seven insanların ‘zanaatkâr zihniyete’ sahip ol-
duklarını görür.

"Kim olduğunuz; 
ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz, 
ne yaptığınız, neyi sevdiğiniz, 
odaklandığınız şeylerin toplamıdır."
Cal Newport

* * * 
Bu iki zihniyeti “O Kadar İyisin Ki Seni Görmezden Ge-

lemezler” kitabından da faydalanarak size aktarayım.
1) Tutku Zihniyeti
Tutku zihniyeti şöyle düşünür; 
“Dünya bana neyi teklif edebilir? Benim hali hazırda

olan tutkumu hangi iş ayakta tutabilir?”
“İlk olarak, eğer yalnızca işin ne teklif ettiğine odak-

lanırsanız, bu sizi işinizde neyi sevmediğiniz hakkında
bilirkişi yapar ve kronik mutsuzluğa yol açar. Bu durum
özellikle giriş seviyesi pozisyonları için geçerlidir ki zor
projeler ile dolu olmayacaktır. Böyle bir zihniyet ile iş
dünyasına adım attığınızda, size verilen sevimsiz işler
veya sinir bozan bürokrasi katlanması zor hale getirir. 

İkinci ve daha ciddi olanı, “Ben kimim?” ve “Ger-
çekten neyi seviyorum?” ve benzeri zihniyeti meydana
getiren derin sorular açıklanması, açılımı, onaylaması
pek de kolay olmayan sorulardır.  “Gerçekten bu
muyum?” ve “Bu işi seviyor muyum?” net Evet-Hayır
cevaplarına indirgenemez. Başka bir ifadeyle, bu bilinç
sizi daima mutsuz kılmayı neredeyse garanti eder.” 

2) Zanaatkâr Zihniyeti 
Bu zihniyet şöyle düşünür; 
“Nasıl gelişebilirim?
Bu dünyaya sunacak değerli bir şeyim ne veya neler

olabilir? 
Süreç ne kadar sıkıcı olsa da bununla devam etmeye

istekli miyim?” 
Bu zihniyet işinizin doğru olup olmadığı konusundaki

endişeleri geride bırakmanızı ve iyi bir seviyeye yüksel-
mek için planlı, disiplinli, verimli çalışmanızı sağlar.
Bunu kazanmanız gerektiği ve sürecin kolay olmayaca-
ğının bilinci de gelişir.

İşiniz hakkında şu an ne düşünürseniz düşünün zana-
atkâr zihniyeti benimsemek zorlayıcı bir kariyer için ku-
racağınız bir dayanak olacak. Önce tutku argümanını
kullanmak işleri tam tersine çevirir. Gerçekte, bu zihni-
yeti benimsersiniz ve tutku bu zihniyeti takip eder. 

* * * 
Neden ‘Zanaatkâr Zihniyeti’ Tutku İçin Ön Şarttır?
Yaptığı işi sevenler şu üç iş niteliği sürekli deneyimler: 
* Etki: İşinizin kalitesi önemsediğiniz insanlar üze-

rinde olumlu ve fark edilebilir bir etkiye sahiptir. 
* Yaratıcılık: İşinizi geliştirmek ve fikirlerinizi ger-

çeğe dönüştürmek için imkânınız olur. 
* Kontrol: Nasıl, ne zaman, nerede çalışacağınız ko-

nusunda söz hakkınız hatta hâkimiyetiniz olur.
“Harika bir işi harika yapan şeyler nadir bulunur 
ve değerlidir. Eğer bunları kariyerinizde 
istiyorsanız, karşılığında teklif edeceğiniz 
nadir ve değerli becerileriniz olmalı.” 
Cal Newport 
Nadir bulunan ve değerli yetenekleri geliştirme sü-

reci kolay değildir. Bu zanaatkâr zihniyetine sahip ol-
manın eleştirel olmasına sebep olur. Eğer geliştirme

sürecine bağlı kalacak yolu bulamazsanız, tutkunuzun
derecesi hangi seviyede olursa olsun, yetenekleriniz ye-
rinde sayacak, yaratıma dair etkiniz sığ kalacaktır. 

İşte geliştirmeniz gereken ender ve değerli becerileri
bulmak için birkaç soru:

* 
Takımımın veya şirketim hangi yanlarını geliştiril-

meli, hangi yeteneklerini öne çıkarılmalı ya da içinde
bulunduğum endüstride hangi alanlarda boy gösterebi-
lir; kendimi, şirketimi veya ekibimi büyütebilirim?
(Spesifik bilgi programları, software programları vb.)? 

* Çalıştığım endüstride hangi teknolojik uzmanlıklar
yüksek talep görmekte? 

* Uzmanlık alanımın en üstündeki kişiler hangi yete-
nek (yazma, toplum önünde konuşma, zaman/konu yö-
netimi vb.) ve özelliklere sahip?

Geliştirmek istediğiniz bir yanınızı bulduğunuzda,
bunu sağlamak için o alanda kitaplar okuyun, videolar
izleyin, eğitimlere katılın ve hatta mentorluk alın.
Ancak bunları zaman zaman değil, her zaman yapın.
Süreç boyunca kendinize şu soruyu sorun; gitgide artan
şekilde ender bulunan ve değerli birine dönüşüyor
muyum? 

Eğer işi bırakırsam insanlar benim katkılarımı ne
kadar arar/özler? sorusuna vereceğiniz yanıt tam ola-
rak ilk sorunun cevabı olacaktır.

* * * 
Bugün bir karar alın, zanaatkâr zihniyetine geçip

alanınızda söz sahibi olmaya; sizi üst seviyeye çıkara-
cak ender ve değerli yetkinlikler kazanmaya başlayın.
Ve Steven Martin’in “çok iyisin seni göz ardı edemiyor-
lar” sözünü hafızanızın bir yerine not ederek; alanı-
nızda o kadar uzmanlaşın ki kimse sizi göz ardı
edemesin!

ZANAATKÂR ZİHNİYETİ Mİ TUTKU ZİHNİYETİ Mİ?Ziya Şakir yılmaZ
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel 
ve en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür
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barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik 
anlayışıyla hizmet veren web sitemize ulaşarak 

gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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E ski ABD Başkanı Donald Trump’ın si-
yasetinin merkezinde küreselci güçlere
karşı Amerikan halkının çıkarlarını sa-

vunmak yer alıyordu. Küreselci elit karşıtı bu
milliyetçi-popülist siyasetin hayata geçiril-
mesi için ortaya konan grand strateji ise iç
siyasette Amerikan orta sınıfının küresel
büyük şirketler, Washington siyasi eliti ve ana
akım medyanın oluşturduğu iktidar bloğuna
karşı korunması ve güçlendirilmesini öngö-
rüyordu. Uluslararası siyasette ise ABD’nin
ticari açık verdiği, Amerikan şirketlerinin dış
yatırımları sebebiyle iş kaybı yaşadığı ve eko-
nomik büyümesiyle ABD’nin küresel liderli-
ğini sarsan Çin’in durdurulması ve
zayıflatılması amacını gütmekteydi. Milli-
yetçi-popülist siyaseti pratiğe döken grand
strateji, aynı zamanda ABD’nin özellikle Av-
rupalı müttefiklerinin güvenliklerini sağla-
mak için ellerini daha fazla ceplerine
atmasını ve ülkeye masraf çıkaran uluslar-
arası kurumlardan çıkmayı ve anlaşmalar-
dan çekilmeyi öngörmekteydi. Bunlara ek
olarak, Trump uzunca bir süre göz ardı edi-
len sanayi-teknoloji altyapısının güçlendirile-
rek üretim artışı sağlanması ve Çin’le
rekabet edilebilmek için bir dizi program
başlatma kararı almıştı. Bir süredir işsizlik
rakamlarının tırmandığı ülkede istihdam
sağlayacak bu hamle, Amerikan orta sınıfı-
nın pek hoş görmediği yabancıların, özellikle
Orta ve Güney Amerikalı göçmenlerin ülkeye
göçünün engellenmesini de kapsıyordu.

Trump’ın Rusya politikası

Trump’ın milliyetçi-popülist siyasetini ger-
çekleştirmeye odaklanan grand stratejisi
ABD’li küreselci eliti ve Çin’i hedef tahtasına
koyuyor, Avrupalı müttefikleri ve göçmenleri
ise dışlıyordu. Trump’ın grand stratejisi Rus-
ya’ya karşı ise herhangi olumsuz bir tavır
içerisinde değildi. Bunun başlıca sebepleri
arasında Rusya’nın ABD’ye ekonomik bir
maliyet üretmemesiydi. Askeri-stratejik açı-
dan ise Rusya’nın materyal kapasite artırımı

içerisinde olmaması ABD’yi güvenlik açısın-
dan endişelendirmiyordu. Öyle ki Rusya’nın
Kırım’ı işgal etmesi, Donbas’ın doğusunda
Rus ayrılıkçıları desteklemesi, Suriye’de
Esed rejimine arka çıkması, nükleer güç
olma peşindeki İran ile yakın ilişkileri ve
Doğu Avrupa’yı tehdit etmeye devam etmesi
ABD açısından pek önemsenmiyordu. Rus-
ya’nın nüfuz alanını genişletmesine göz yu-
muluyordu. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in küreselcilerle başının pek
hoş olmaması bir bakıma Rusya’yı Trump
yönetiminin doğal müttefiki haline getirmek-
teydi. Trump, Rusya başta olmak üzere diğer
birçok ülkeye küreselcilerin izlediği demok-
rasi ve özgürlükler üzerinden baskı uygulan-
masını öngören liberal müdahaleci siyaseti
benimsemiyordu. Elbette, Çin’in hedef tah-
tasına konduğu bir durumda Rusya’nın
ABD’nin yanına çekilmesi ya da en azından
Çin’e doğru itilmemesi de gerekiyordu.
Bunun için Rusya ve Putin yönetimiyle ortak
bir anlaşma zemini bulmak, itişip kakışma-
mak ve saldırgan tavırlarına bir dereceye
kadar göz yummak önem arz etmekteydi.
Trump karşıtı ABD’li küreselci elit açısından
Trump’ın Rusya’ya yönelik bu ılımlı politi-
kası hükümetin yumuşak karnıydı. Küreselci
elit bir taraftan Amerikan orta sınıfının tarihi
Rus-Sovyet karşıtı milliyetçi duygularını ha-
rekete geçirmeye çalışıyor, hükümetin tarihi
düşmana yönelik “tavizkar” bir dış politika
takip ettiği tezini işleyerek Trump’ı can evin-
den vurmaya çalışıyordu. Gerçekten de
Amerikan orta sınıfının Trump’a olan siyasi
desteğinin zayıflatılması için bundan daha
iyi bir siyaset olamazdı. Diğer taraftan, Rus-
ya’nın Amerikan toplumunun siyasi temelini
oluşturan demokratik ve özgürlükçü değerle-
rin anti-tezi olduğunu, Trump’ın “otokrat”
Rusya ile yakın ilişkiler kurarak ya da yete-
rince sert bir dış politika izlemeyerek Ameri-
kan toplumunun değerlerini hiçe saydığı ve
ülkeye büyük zarar verdiği iddialarını gün-
deme taşıyordu. Bu ideolojik salvoların et-
kinliğinin artırılması için medyada ve siyaset
kulislerinde sürekli işlenen konu ise Rus-

ya’nın Trump’ın kazandığı 2016 Amerikan
Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiğiydi. 12
Rus istihbarat görevlisinin aktif bir şekilde
toplumun algısını Trump lehine değiştirecek
şekilde seçimlere müdahale ettiği iddia edili-
yordu. Ayrıca, Trump yönetimini oluşturan
bazı isimlerin Rusya ile olan bağları üzerin-
den hükümete ve Trump’a ağır eleştiriler yö-
neltilmekteydi.

Trump çok ağır eleştiriliyordu

Bu eleştiriler 2018’de Helsinki zirvesinde
Trump ve Putin’in düzenlediği ortak basın
toplantısında, Trump’ın 2016 Başkanlık Se-
çimlerine yönelik Rus müdahalesinin varlı-
ğını iddia eden kendi ülkesinin istihbarat
birimlerinden ziyade Putin’e güvendiğini
söylemesiyle en uç noktaya taşındı. Sena-
to’da Demokratların Çoğunluk Lideri ve
New York senatörü olan Chuck Schumer
Trump’ı Rusya’nın çıkarlarını kendi ülkesinin
çıkarlarının önüne koymakla eleştirmekteydi.
Schumer ayrıca Trump’ın Rusya’nın agresif
politikalarından ABD’yi sorumlu tuttuğunu
ileri sürüyordu. Yine, eski başkanlardan Ba-
rack Obama döneminde CIA Direktörü ko-
numunda bulunan John Brennan ise
Trump’ı vatana ihanet etmekle suçlamak-
taydı. Bu koroya Cumhuriyetçilerden de ka-
tılanlar oldu. Washington siyasi elitinin
önemli unsurlarından Arizona senatörü
müteveffa John McCain Trump’ı oto-
kratlara sempati duymakla eleştiri-
yordu. Trump’ın Putin gibi kurt bir
siyasetçi karşısında naif ve çocukça ta-
vırlar sergilediğini dile getirerek baş-
kanlık koltuğu için yetersiz olduğunu
ileri sürmekteydi. Cumhuriyetçi
Parti’nin Illinois eyaleti Temsilciler
Meclisi üyesi Adam Kinzinger da
Putin’in ABD’nin dostu değil,
düşmanı olduğunun altını çize-
rek Trump’ın dış politikasının
gayrimeşru olduğunu iddia
ediyordu. Ayrıca, Rusya’nın
2016 başkanlık seçimlerine
müdahalesinin kesin oldu-
ğunun, meselenin tartışıla-
cak bir tarafının
olmadığının altını çiz-
mekteydi. Trump’a ya-
kınlığıyla bilinen
Cumhuriyetçi Parti
Güney Carolina Se-
natörü Lindsay
Graham ise iki li-
derin basın top-
lantısını ABD
için talihsiz bir
gün ve dış poli-
tikada zayıflık
göstergesi
olarak ta-
nımlayarak
Trump’ı
sert bir şe-
kilde
eleştir-
mek-
teydi.
Tüm
bu

suçlamalar karşısında Trump küreselci eliti,
yaşadıkları büyük hezimet sebebiyle 2016 se-
çimlerine şaibe karıştırmaya çalışmakla, yani
hazımsızlıkla suçluyordu. Özel yetkili savcı
Robert Mueller’in seçimlere Rus müdahale-
sini araştıran soruşturmasını “cadı avı” ola-
rak yaftalıyordu. Aynı zamanda, Rusya’nın
kendisinin yerine rakibi Hillary Clinton’ın
ABD Başkanı seçilmesini tercih edeceğini,
çünkü Clinton’ın ABD’yi askeri açıdan zayıf-
latacağını iddia etmekteydi. Rusya üzerinden
kendisine yöneltilen eleştirileri dikkate alma-
yarak G7’nin, aralarında Rusya’nın olduğu
dört ülkeyi (Avustralya, Güney Kore ve Hin-
distan) daha üyeliğe alarak G11’e dönüştü-
rülmesini teklif etmekteydi. Bu ülkelerin
ortak özelliğinin Çin’in kuşatılması için köşe
taşı konumundaki ülkeler olması dikkat çeki-
yor.

Biden’ın grand stratejisi

Trump’ın Rusya’ya yönelik en sert hamlesi
Rusya’nın anlaşmayı deldiğini iddia ederek
nükleer silahların sınırlandırılması anlaşma-

sından çekilmesiydi. Sonuç olarak Trump,
rakiplerini Rusya’nın ABD için asıl tehdit ol-
madığına ikna edemedi. Ve Kovid-19 pande-
misinin etkisiyle kötüleşen ekonomik şartlar
ve kriz yönetimi konusundaki savrukluğu ne-
deniyle 2020 Başkanlık Seçimini kaybetti.
ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden “Amerika’yı
yeniden oyuna döndürmek” sloganı etra-
fında dış politikasını şekillendireceğini beyan
etti. Amerikan önceliğine (primacy) dayanan
bu liberal siyasetin izlediği grand strateji ise
Trump’ın izlediği grand stratejiden belli açı-
lardan farklılaşsa da ciddi devamlılıklar içer-
diğini de belirtmek gerekir. Elbette küreselci
elitin ülkedeki hakimiyetinin devam ettiril-
mesi Biden için bir öncelik konumunda.
Ancak Amerikan siyasetinde Trump fenome-
nini yaratan orta sınıfın zayıflamasına
çözüm bulmak için Biden’ın hemen kolları
sıvadığı da bir gerçek. Biden göreve gelir gel-
mez işsizlikle mücadele, ekonomik şartları
iyileştirme ve altyapıyı yenileme adına mil-
yarlarca dolarlık teşvik paketi açıkladı. Yine,
geçtiğimiz ay düzenlenen NATO zirvesi ön-
cesi Londra’da Boris Johnson ile yaptığı ikili
görüşmede ABD ve Batılı ülkelerin sanayi-
teknoloji altyapısının güçlendirilmesi için
müttefiklerin ellerini cebine atması gerekti-
ğini ve ortak hareket etmenin önemini dile
getirdi. Aynı dönemde küresel şirketlerin 
yüzde 15 oranında vergilendirilmesi kararı-
nın alınmasının da hiç şüphesiz Batılı ülke-
lerdeki gelir adaletsizliği ve bunun ürettiği
popülist siyasetle mücadeleye yönelik atılan
bir adım olduğunu belirtmek gerekir. Tüm
bu hamleler küreselci elitin popülist tehdidi
olabildiğince ciddiye aldığını gözler önüne
seriyor. Dış politikada Trump ABD’nin tek
başına ve liberal kurumsal düzenden bağım

sız bir şekilde daha güvende olacağına inanı-
yordu. ABD ile beraber hareket edecek ülke-
lerin de özellikle Avrupalı müttefiklerin ve
Ortadoğulu otoriter rejimlerin daha fazla
maddi fedakarlıkta bulunması gerektiğine
inanıyordu. Biden, Trump’a oranla müttefik-
lerle daha yakın ilişki geliştirilmesinin ve li-
beral uluslararası kurumsal yapının ayakta
tutulmasının ABD’nin güvenliği ve çıkarları
için daha tercih edilir bir politika olarak gö-
rüyor. Bu politikanın zeminini ise güvenlik ve
ekonomik gerekçelerden ziyade demokrasi
ve özgürlükler gibi değerlerin korunmasına
dayandırıyor. ABD’nin başını çektiği ittifakın
zemininin demokrasi ve özgürlükler gibi de-
ğerlerde ortaklaşma olduğunu iddia ediyor.
Uluslararası siyasetin demokratik ülkeler ile
otoriter ülkeler arasındaki kapışma tarafın-
dan belirlendiği tezini öne sürüyor. Lon-
dra’da düzenlenen zirvede Biden,
demokratik ülkelerle ittifak kurmak istedikle-
rini dile getirdi ve her ne kadar ittifakın bir
ülkeyi hedef almadığını söylese de Çin’in
ima ettiği gözlerden kaçmadı. Avrupalı müt-

tefiklere yapılan, özellikle Kuşak-Yol projesi
göz önüne alınarak, Çin ile aranıza mesafe
koyun baskısı ortadaydı. ABD ile Çin ara-
sında Biden’ın göreve gelişinin ardından ya-
şanan bir dizi diplomatik kriz ve sözlü
atışmalar hedefte kimin olduğunu açıkça or-
taya koyuyor.

Rakip Rusya değil Çin

Trump gibi Biden’ın da ABD’nin en büyük
rakibinin Çin olduğunu düşündüğü oldukça
açık. Trump Çin’in kapasite artırımı nede-
niyle ABD’ye çok yakın bir gelecekte ve
daha da açıktan askeri olarak meydan oku-
yacağına inanıyordu. Trump için Çin’i
ABD’ye tehdit kılan unsur materyal kapasi-
tesindeki orantısız ve hızlı artıştı. Milliyetçi-
popülist bir ideolojik çerçeveden siyaset
yapan Trump, Çin’i Amerikan halkının düş-
manı olarak görüyordu. Biden için ise
Çin’in tehdit kılan unsur Çin’in demokrasi
ve özgürlükler konusundaki kötü karnesi.
Hong Kong ve Tayvan’a yönelik müdahaleci
siyaset ve ülkenin en büyük azınlık grubu
olan Uygur Türklerine uygulanan asimilas-
yon politikaları üzerinden kesintisiz bir şe-
kilde Çin’e yükleniyor. Trump için siyaset
ekonomiden önce geliyordu, Biden için ise
durum tam tersi. Biden açık ekonomiyi sa-
vunuyor, en azından Batı dünyası içerisinde.
Trump Amerikan orta sınıfı temelli bir siya-
set izlerken, Biden Amerikan eliti merkezli
bir siyaset izliyor. Siyasetlerindeki bu top-
lumsal zemin ayrışması iki başkanın farklı
grand stratejiler izlemesine ve farklı ideolo-
jik söylemlerin benimsemesine sebep oluyor.
Ancak sonuçta her iki başkan için de farklı
gerekçelerle de olsa en büyük tehdit konu-
mundaki ülke Çin.
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AMERIKALILARIN
RUS ASKI!
Eski ABD Başkanı Trump’ı her fırsatta Rusya’ya

yumuşak ve tavizkar davranmakla suçlayan
medya, halefi Biden’nın Rusya ile uzlaşı arayan

siyasetine daha farklı bir yaklaşım sergiliyor
HABER MERKEZİ

Biden’ın Rusya politikası
Bunun yanı sıra, liberal bir siyaset takip eden Biden’ın Rusya’ya
karşı açıktan tavır alması beklentiler arasındaydı. Geçtiğimiz
Mart ayında Biden’ın Rusya’nın 2020 seçimlerinde aleyhinde
propaganda yaptığını belirterek Putin’i “katil” şeklinde adlandır-
ması bu beklentileri karşılar nitelikteydi. Bunun yanı sıra Biden
bir süredir, Rusya’nın istihbarat toplamak amacıyla sürekli
ABD’ye siber saldırıda bulunduğunu ve ülkenin iç işlerine mü-
dahale ettiğini dile getiriyor. Putin yönetiminin Aleksey Navalnıy
gibi rejim karşıtı figürleri haksız yere hapse attığını, demokrasi
ve insan haklarını ayaklar altına aldığının altını çiziyor. Uk-
rayna’ya yönelik yayılmacı politikası karşısında ise egemenlik ve
toprak bütünlüğüne saygı açıklamaları yapıyor. Fakat öte yan-
dan, son NATO zirvesinde iki ülke lideri uzunca bir süre baş
başa görüştüler. ABD tarafı 2018 Helsinki zirvesinde yaşanan
“skandalın” tekrar etmesi korkusuyla ortak basın toplantısı ya-
pılmasını istemedi. ABD askerlerinin çekilmesi sonrası Afganis-
tan’ın durumu, İran’ın nükleer silah programı, kutup bölgesine
yönelik politikalar ve
iklim değişikliği
gibi konularda
Biden ile

Putin yönetimleri ara-
sında diyaloğun devam
ettirilmesi kararı alındı.
Bir süre önce karşılıklı
olarak geri çekilen büyük-
elçilerin görev yerlerine
dönmesi konusunda da uz-
laşı sağlandı. Yine, nükleer si-
lahların kontrolüne yönelik
Trump döneminde bozulan iliş-
kilerin yeniden rayına oturtul-
duğunu da belirtmek gerek. Bir
süredir dibe vurmuş olan ilişkile-
rin yeniden yumuşatılmasına yö-
nelik bariz adımlar atıldığını
gözlemlemek mümkün. Biden’ın da
belirttiği gibi iki ülke ilişkileri “istik-
rarlı ve tahmin edilebilir” bir çizgiye
doğru ilerliyor. Rusya’ya yönelik yumu-
şamanın kökeninde Rusya’nın Çin’e

yaklaşmasını engellemek olduğu açık.
ABD’nin reelpolitiğin öngördüğü

çıkarlarıyla ideolojik hassasiyetleri
arasında ince bir denge kurması

önem arz ediyor. Rusya’yı Çin’e
itmeden ve demokrasi söyle-
mine zarar vermeden Rusya ile
ilişkilerin sürdürülmesinin
sağlanması gerekiyor. Belli ki
ana akım Amerikan medyası
da bu ince dengenin farkında.
Keza Trump’ı her fırsatta
Rusya’ya yumuşak ve tavizkar
davranmakla suçlayan medya, Bi-
den’nın Rusya ile uzlaşı arayan si-
yasetine daha farklı bir yaklaşım

sergiliyor. Bunun da yukarıda belirtil-
diği üzere sağlam bir gerekçesi var: Ana

akım Amerikan medyasının küreselci ikti-
dar bloğunun bir parçası olması. Rusya me-

selesi küreselci iktidar bloğunun can düşmanı
Trump’ın yumuşak karnıydı. Trump’ın başkanlı-

ğının gayrimeşrulaştırılması için araçsallaştırılıyordu.
Artık Beyaz Saray’da Trump oturmadığına göre, Rusya

meselesinin haddinden fazla gündemde tutulması ve kaşın-
masına da ihtiyaç yok gibi görünüyor.
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karaman'ın Ayrancı
ilçesine bağlı Divle köyü
ve civar köylerde, nisan
ve mayıs aylarında
koyun ve keçi sütünden
elde edilen peynirler, yine
koyun ve keçi derilerin-

den yapılan tulumlara ba-
sılıp, Divle Obruk

Mağarası'na konuyor. Ol-
gunlaşma aşaması mağarada

sağlanan peynir, ekim aylarında
çıkartılıp, satılıyor. Köylüler tara-

fından yapılan ve 2017 yılında coğ-
rafi işaret tescilini alan Divle obruk
peyniri, Fransızların dünyaca ünlü
'rokfor' peynirine rakip olarak görü-
lüyor. Merkezi İtalya'da bulunan
Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tara-
fından, dünya genelindeki yerel tür-
leri korumak amaçlı
oluşturulan Uluslararası Nuh'un
Ambarı listesinde yerini alan pey-
niri genellikle köydeki kadınlar 
yapıyor. 

45 yıldır geçimi sağlıyor

Geçimini peynir yaparak sağlayan
Lütfiye Kütahya (63), "45 senedir
yapıyorum, koyunu sağıp geliyo-
rum. Belli bir sıcaklıkta o sütü ısıtı-
yoruz. Ardından mayalıyoruz,
onun tuttuğu kıvamı biz biliyoruz.
Bizim dağlarımızın otu mu, yoksa
mağaramızın besleyişinden mi;
ama peynirimiz çok lezzetli oluyor.
Peynir, bizim en başta gelen geliri-

miz kaynağımızdır. Burada kadın-
lar uğraşıyor peynirle, erkekler ilgi-
lenmez" dedi.

45 ton üretiliyor

Divle Köyü Muhtarı Tacettin
Durna, peynirin olgunlaşmayı bek-
lediği obruk mağarasının 36 metre
derinliğinde ve 256 metre uzunlu-
ğunda olduğunu belirtti. Durna,
yılda yaklaşık 45 ton üretim yaptık-
larını ifade ederek, ''Mağaramıza
100 yıllardır peynir bırakılıyor. Ata-
larımızdan beri geleneğimizdir bu-
rası. İlçemizde nisan ve mayıs
ayları gibi peynir tulumlara basılır,
mağaraya beyaz tulum olarak girer
ve kırmızı olarak çıkar. Mağara-
mıza ise yaptırdığımız asansörle
inip çıkıyoruz'' diye konuştu. Aro-
masını, olgunlaşması için bekletilen
mağaradan aldığını ifade eden
Durna, ''Peynire aroma tadı veren
de mağaranın mikroflora bakteri
yapısıdır. Piyasada Divle peyniri
diye çok sayıda peynir satılıyor. Bu
sahteciliği önlemek için de tulumda
barkot bulunuyor. Kilosu 150 TL
civarında satılıyor. Mağaradan
çıkar çıkmaz da yüzde 80'i
satılıyor. Tadı Fransız rokforuna
benzetiliyor; ama onun fiyatı 400
lira civarındadır. Bizim peynirimiz,
Türkiye'nin bir değeridir, sadece il-
çemize ait bir değer değildir. Av-
rupa patent başvurumuzu da
yaptık'' ifadelerini kullandı.

M ediha ile İsmail Aral çiftinin 3 çocuğundan
biri olan usta karikatürist, 1936'da İstanbul
Silivri'de dünyaya geldi. Babasını 9 yaşında

kaybeden Aral, annesi ve kardeşleriyle anneannesinin
Üsküdar’daki evine yerleşti. Oğuz Aral, Davutpaşa Li-
sesi'nin ardından gittiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'nin 3. sınıfından ayrıldı. Döneme damga
vurmuş Akbaba, Marko Paşa, Dolmuş adlı dergi ve ga-
zetelerde 1950'den itibaren karikatürlerini okuyucuyla
buluşturan Aral, 17 yaşındayken Akbaba'da profesyo-
nel olarak çalışmaya başladı.

Gırgır dergisinde önemli isimler yetiştirdi

Usta çizer, 1972'de kardeşi Tekin Aral ile kurduğu
mizah dergisi Gırgır'ı yönetmeye başladı. Gırgır'da,
Hasan Kaçan, Latif Demirci, Mehmet Çağçağ,
Metin Üstündağ ve Gani Müjde'nin de arala-
rında olduğu ünlü karikatüristler ve yazarlar
yetişti. Dergi, zaman zaman 1 milyona
ulaşan haftalık tirajıyla çok satan
mizah dergileri arasında yer aldı.
Muhalif tavrıyla da bilinen Gırgır,
12 Eylül döneminde kapatılan ilk
yayın organlarından biri oldu ve
aynı dönemde birçok kez soruş-
turmaya uğradı. Karikatürist
Aral’ın, 1973'te Gırgır'da çiz-
meye başladığı Avanak Av-
ni'nin maceraları Türkiye
sınırlarını aşarak, Güney Afri-
ka'daki ırkçı olaylara karşı,
Meksika'da ise ABD karşıtı
grupların sembolü oldu. Bir
karikatüründe Avanak Avni’ye
konuk olan Aral, Avni’den bir
taş da kendisi yemişti.

"Avanak Avni" ile fark yarattı

Aral, kariyeri boyunca "Avanak
Avni"nin yanı sıra "Hayk Mammer",
"Köstebek Hüsnü", "Utanmaz Adam" ve
"Vites Mahmut" gibi unutulmaz tiplemelere
de imza attı. Verdiği bir röportajda "Avanak
Avni" tiplemesinin uluslararası başarılar elde etti-
ğini anlatan karikatürist, "Futbolcular ve politikacılar

dahil ülkenin en ünlü kişisi oldu. Tabaklarda, bardak-
larda, tişörtlerde, çarşaflarda, kolyelerde, kalemlerde,
aklınıza gelebilecek her türlü tüketim maddesinde resmi
basılır oldu. Hatta bununla da kalmadı. Avrupa'da, du-
varlarda afişlerini Avrupalı gençlerin yakalarında rozet-
lerini gördüm. Bir Meksika dergisi de Avni’yi kapak
yaptı. Avni’yi üçüncü dünya ülkelerinin simgesi olarak
seçmişlerdi. Irkçılığa karşı bayrak yapmışlardı." değer-
lendirmesinde bulunmuştu.Gırgır'ın, 1989'un Kasım
ayında el değiştirmesi üzerine, çizerlerle birlikte dergi-
den ayrılan Aral, ünlü karakterinden ismini alan "Avni"
dergisini yayımlamaya başladı. Aral, Avni'yi 1996’ya

kadar çıkarmayı sür-
dürdü.
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Tatlı Hayat'ın Feraye'si ÇOLPAN İLHAN

TiyaTro ve sinema oyuncusu Çolpan
İlhan, vefatının 7. yılında anılıyor. Res-
sam ve tiyatro eğitmeni de olan İlhan,

Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı
olarak 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi.
İzmir'de ilk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü
tamamlayan İlhan, liseyi okuduğu Balıkesir'de ti-
yatroya başladı. İstanbul'da yatılı eğitim veren
Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olan sanatçı, İs-
tanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölü-
mü'nde eğitim aldı. Çolpan İlhan, okul arkadaşla-
rıyla "Akademi Tiyatrosu" adlı bir grup kurarak
çok sayıda oyun sahneledi. Akademide sahnelediği
"Antigone" oyunundaki performansının beğenil-

mesi üzerine 1957'de kamera karşısına geçtiği ilk
sinema filmi olan 
"Kamelyalı Kadın"da başrol oynadı. İlhan, 3 sezon
çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'de Münir
Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaştı.
"Sevgili Gölge" adlı oyunla profesyonel oyuncu-
luğa adım atan İlhan, Küçük Sahne'nin dağılması-
nın ardından Oda Tiyatrosu'nda "Tersine Dönen
Şemsiye" eserini sahneledi. Ağabeyinin kaleme al-
dığı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynadı
Şair Attila İlhan'ın kız kardeşi de olan Çolpan
İlhan, ağabeyinin senaryosunu yazdığı 1959 ya-
pımı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynadı. İlhan, fil-
min çekimlerde Sadri Alışık ile tanıştı ve 20
Ağustos 1959'da evlendi. Çiftin oğlu Kerem Alışık,

1960'ta dünyaya geldi. Oynadığı tiyatro oyunları-
nın yanı sıra 300'e yakın sinema filminde rol alan
İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman
Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam gibi ünlü yö-
netmenlerle çalıştı. Yeşilçam filmlerinde 1970'e
kadar çok sayıda başrol oynayan İlhan, 1976'dan
sonra sinemaya bir süre ara verdi. Eşi Sadri Alışık
1995'te hayatını kaybettikten sonra 1997'de Sadri
Alışık Tiyatrosu'nu açan İlhan, oğlu Kerem Alışık
ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde
sanatçı gençlere destek oldu. Çolpan İlhan,
1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. "Tatlı
Hayat" dizisinde oynadığı Feraye rolüyle 2001'de
televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu,
25 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti.

Yeşilçam filmlerinin başrol oyuncusu, 300'e yakın filmde rol alan, Sadri Alışık'ın eşi Çolpan
İlhan, oynadığı sinema filmleriyle ve "Tatlı Hayat" dizisindeki Feraye rolüyle hatırlanıyor

Oğuz ArAl
unuTulmyOr
"Avanak Avni" ve "Utanmaz Adam" adlı mizah karakterlerine
imza atan karikatürist, yazar, tiyatro ve pandomim sanatçısı 
Oğuz Aral'ın vefatının üzerinden 17 yıl geçti

Oğuz Aral, tiyatroya ilgisi dolayısıyla 1958'de pandomim tiyatrosu kurdu ve Ana-
dolu'nun çeşitli yerlerinde gösteriler sergiledi. Tekin Aral, Ferruh Doğan ve Oğuz

Aral'ın 1964'te kurduğu "Canlı Karikatür" adlı stüdyoda, 1966'da "Koca Yusuf", 1967'de
"Direklerarası", 1968'de "Bu Şehri İstanbul", 1971'de "Ağustos Böceği ile Karınca" filmleri
yapıldı. 50 kadar kısa filme imza atılan stüdyoda yapılan filmlerden en ünlüsü, 19. yüzyılın

sonunda Türkiye, Fransa, Belçika ve Amerika’da güreşerek hayranlık uyandıran Koca Yusuf'un
başarılarını işleyen, çizgi ve tiplemeleriyle başarı sağlayan "Koca Yusuf" filmi oldu. Müşfik Ken-
ter ile uzun yıllar süren bir dostluğa sahip olan Aral, 1981'de usta oyuncunun rol aldığı tek kişi-
lik oyun “Bir Garip Orhan Veli”yi sahneye koydu. Aral, Haldun Taner'in kaleme aldığı "Keşanlı
Ali Destanı" oyununu 1994'te izleyiciyle buluşturdu. Müşfik Kenter'in oynadığı, Aral'ın kaleme
alıp yönettiği ve dekor tasarımını üstlendiği "Huysuz İhtiyar" oyunu ise 2001'de ilk gösteri-

mini yaptı.Gazeteci Halit Kıvanç, 2013'te Beşiktaş Belediyesince düzenlenen Ustalara
Saygı Gecesi'nde sahneye çıkarak, "Sevgili Oğuz’a borcumu ödemek zorundayım. Beni

ben yapan isimlerden birisidir. Ondan çok fazla şey öğrendim. Sahnede izleyicilerin
tepkilerine göre nasıl hareket etmem gerektiğini bana tane tane anlatırdı. Halit Kı-

vanç, bugün varsa onun ilk öğretmeni, yönetmeni Oğuz Aral olduğu için var
diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı. Oğuz Aral, 26 Temmuz 2004'te tatil

için gittiği Bodrum'da kalp krizi geçirerek 68 yaşında yaşama veda
etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilen Aral'ın anı-

sına 26 Temmuz 2005'te Cihangir Parkı'na heykeli
dikildi.

Tiyatro sevdasından da 

vazgeçmedi

Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını
Aksaray, Ankara ve Konya sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, 
bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler akın
etti. Ziyaretçiler fotoğraflar çekip, çıplak ayakla suda yürüdü

kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türki-
ye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşı-
lamasının yanında doğal güzelliğiyle de

dikkat çekiyor. Bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete
gelenlerin uğrak yeri haline gelen Tuz Gölü’nde yoğunluk
yaşandı. Gelen yerli ve yabancı turistler, çıplak ayakla
suya girip gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına
iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına
masaj yapıyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mus-
tafa Doğan, “Tuz Gölü’ne gelen ziyaretçiler, Tuz Gölü’nü
doyasıya yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında flamingoların

da gölde bulunması ile fotoğraf meraklıları da bu bölgeye
özel olarak geziler yapıyorlar. Aksaray Ankara yolu güzer-
gahında birçok ziyaretçi ayakkabılarını çıkararak yürüyüş
yapıyor. Tuz Gölü üzerinde yürüyüş yapmak son dönem-
lerde herkesin rağbet ettiği bir durum oldu. Biz de Aksa-
ray’a gelen ve Tuz Gölü’nü ziyaret eden herkese bunu
öneriyoruz. Tuz Gölü’nün bir diğer dikkat çekici özelliği
de filim, dizi, sinema filmlerinin ile klip çekimlerin gözdesi
oldu. Tuz Gölü’nde harikulade fotoğraflar çıkıyor. Özel-
likle gün batımı ile gün doğumumun da fotoğrafını çe-
kenler bunu ifade ediyorlar. Son dönemlerde bu yönü
ortaya çıktı ve ziyaretçilere görsel şölen sunmasından do-
layı vazgeçilmez bir mekan oldu” dedi.

Potansiyeli çok değerli

Tuz Gölü’nün manzarasına hayran kaldıklarını belirten
Oktay Kaval, “Gerçekten çok güzel ve doğa harikası bir
yer. Burada ailem ile çok güzel vakit geçirdik. Fotoğraf çe-
kerek anımızı ölümsüzleştirmek güzel oldu. Bu yoldan
hep gelip geçiyorduk fakat bir türlü gelme imkanımız ol-
mamıştı. Burası vakit ayrılması gereken bir mekan. Tu-
rizm açısından gerçekten çok önemli potansiyel. Bu
potansiyelin değerlendirilmesi bölgemize, ülkemize de
katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Onların rokforu varsa
bizim obruğumuz var

İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya
genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası

Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan ve Fransızların
ünlü 'rokfor' peynirine rakip olan Divle obruk peyniri, yerin 36

metre derinliğinde mağarada olgunlaşmayı bekliyor

Psikolojik destekle
kendime gelebildim

Türk Halk Müziği'nin usta ismi
Volkan Konak, önceki gece Bela-
rus'un başkenti Minsk'teki bir

otelde sahne aldı. Hakkında bilinmeyenleri an-
latan Konak, pandemi sürecini atlatabilmek
için psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü
sanatçı, konuyla ilgili, "Herkes gibi ben de bu
dönemi evde geçirdim. Ancak biz sahne insanı-
yız. Evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar
yaşadım. Daha sonra da ülkenin yarısı gibi
Türk hekimlerimizden psikolojik tedavi gör-
düm. Bu dönemi bilim insanlarından psikolojik
destek alarak atlattım, şimdi gayet iyiyim." ifa-
delerini kullandı.

Sahneyi bırakmam

Seyircisini çok özlediğini de belirten Konak,
"Seyircimi çok özlemişim. Ben maçı almadan
sahneyi bırakmam. Beraberliği bile kabul etmi-
yorum. Müziğimle bütün kalplere dokunurum,
sonra da gönül rahatlığı ile sahneden inerim."
şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde pan-
demi döneminde hiç maske takmadığını dile
getiren Volkan Konak, "Ben pandemi döne-
minde ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak
bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım." demişti.

Sinan şov!
Şarkıcı Sinan Akçıl, şubat ayında
ikinci kez nikah masasına oturduğu
oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile Bod-

rum'dan vazgeçmiyor.  Mutlu birliktelikleri
süren ikili, önceki gün Türkbükü’nde görüntü-
lendi. Çift jet ski ile denize açılıp dalgalar ara-
sında eğlendi. Kıratlı ve Akçıl'ın keyfli anları
böyle objektiflere yansıdı. Sinan Akçıl ile Burcu
Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Ams-
terdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra bo-
şanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı
ilişkilerine bir şans daha vermişti. Sinan Akçıl,
Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş,
çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla
ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine
devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar
nikah masasına oturmuştu. Akçıl, nikah me-
murunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul
ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son
kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak iste-
diğini söyleyen Akçıl, bebek sözü vermişti. 
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları'nın 2. gününde yüzme
branşında 4 farklı kategoride
madalyalar sahibini buldu.
Tokyo Su Sporları Merke-
zi'nde düzenlenen yüzme ya-
rışlarında sabah seansında
erkeklerde 400 metre bireysel
karışık ile 400 metre serbest
stil, kadınlarda ise 400 metre
bireysel karışık ve 4x100 ser-
best bayrak yarışlarının final-
leri yapıldı. Kadınlar 4x100
serbest bayrak yarışında
Avustralya takımı, 3.29.69'luk
dereceleriyle dünya rekoru kı-
rarak altın madalyaya uzandı.
Bir önceki rekor da 2018'de
yine Avustralya tarafından
3.30.05'lik dereceyle kırılmıştı.

Yarışlarda 18 yaşındaki Tu-
nuslu yüzücü Ahmed Hafna-
oui, büyük bir sürprize imza
atarak 400 metre serbestte
3.43.36'lık derecesiyle altın
madalya kazandı. Hafnaoui,
bu başarısıyla ülkesi Tunus'a
bu kategorideki ilk olimpiyat
madalyasını götürdü.Yüz-
mede sabah seansında ger-
çekleştirilen final yarışları ve
kategorilere göre madalya
alan sporcular şöyle:
Erkekler
400 metre bireysel karışık:
1. Chase Kalisz (ABD) -
4.09.42
2. Jay Litherland (ABD) -
4.10.28
3. Brendon Smith (Avus-

tralya) - 4. 10.38
400 metre serbest: 
1. Ahmed Hafnaoui (Tunus) -
3.43.36
2. Jack McLoughlin (Avus-
tralya) - 3.43.52
3. Kieran Smith (ABD) -
3.43.94
Kadınlar
400 metre bireysel karışık:
1. Yui Ohashi (Japonya) -
4.32.08
2. Emma Weyant (ABD) -
4.32.76
3. Hali Flickinger (ABD) -
4.34.90
4x100 serbest bayrak:
1. Avustralya - 3.29.69
2. Kanada - 3.32.78
3. ABD - 3.32.81

Macaristan başkenti Budapeşte'de devam eden
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Greko-
romen stilde Servet Angı gümüş; Berati İnanç ve
Nihat Kara, bronz madalya kazandı. Türkiye,
şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak
üzere toplam 8 madalya ile tamamladı. 48 ki-
loda bugün mindere çıkan Servet Angı, Bela-
ruslu rakibi Dzmitry Darahi'yi 8-0 sayı tuşuyla,
çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Azeri Fara-
him Mustafaev'i 4-1, yarı finalde ABD'li Otto
Eliot Black'i yenerek finale çıktı. Finalde Gürcü
rakibi Luka Javakhadze'ye skor 5-5 ve avantajlı
durumdayken çırpma sırasında altta kalınca 7-5
yenildi ve gümüş madalyada kaldı. 55 kiloda Be-
rati İnanç, ilk turda ABD'li Daniel Land'e ye-
nildi. Repesajda İsveçli Adam Fredrik Silverin'i
6-2 ve Kırgız Mirzaliev'i 8-0 sayı tuşuyla yenerek
bronz madalya kazandı. 65 kiloda Nihat Kara
ise İranlı Sayedmuhammed Miri'yi 6-1, çeyrek
finalde Ermeni Ashot Khachatryan'ı 8-3 yendi.
Yarı finalde Avrupa 2'ncisi Gürcü rakibi Anri
Putkaradze'ye 5-4 yenildi. Kara, bronz madalya
için repesajdan gelen İsveçli Karl Baff'ı 10-0 sayı
tuşuyla yenerek 3'üncü oldu. Türkiye Grekoro-
men stilde Servet Angu ile gümüş, Berati İnanç
ve Nihat Kara ile bronz olmak üzere toplam 3
madalya kazandı. Serbest stilde Rıfat Eren
Gıdak ile altın, Abdullah Toprak ile bronz ma-
dalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Selvi İlya-
soğlu ile altın, Şevval Çayır ve Sevim Akbaş ile
bronz madalyaya uzandı.

Hazırlık maçında Trabzonspor ile Medipol Ba-
şakşehir, 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkla-
rını sürdüren iki Süper Lig takımı Trabzonspor ile
Medipol Başakşehir hazırlık maçında karşı kar-
şıya geldi. Mücadele Trabzonspor, Erce, Serkan,
Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Abdulkadir Parmak,
Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür,
Yunus Mallı ilk 11'i ile başladı. Medipol Başakşe-
hir'in ilk 11'i ise Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck,
Hasan Ali, Tolga, Berkay, Zulj, Visça, Deniz ve
Muhammet'ten oluştu. Karşılaşmada gol sesi çık-
mayınca mücadele 0-0 sona erdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde
artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcu-
lar Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve
İbrahim Çolak finale yükselme başarısı gösterdi.
Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnifte,
Adem Asil halka, atlama masası ve genel tasnifte,
Ferhat Arıcan paralel barda, İbrahim Çolak ise
halkada, finale yükselme başarısı gösterdi. Ahmet
Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2
Ağustos'ta atlama masasında mücadele edecek.
Adem Asil 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte,
2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde
madalya mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan, 3
Ağustos'ta paralel aletinde yarışacak. İbrahim
Çolak ise 2 Ağustos'ta halka aletinde, final için
performansını sergileyecek.

Galatasaray, Romanya'nın Universitatea Craiova ta-
kımından Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Ci-
caldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon
öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray,
ilk dış transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılı ekip,

Universitatea Craiova takımından Alexandru Cical-
dau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını du-
yurdu. Romanya milli takımının formasını da giyen
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Craiova for-
masıyla çıktığı 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Güreşte 8
madalya birden

Sessiz bir
hazırlık: 0-0

Cimnastikte
finali gördük

TERIMIN SON DAMLASINA
KADAR MUCADELE EDERIM

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray’da

Y eni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren Beşiktaş'ta yeni transfer
Mehmet Topal, akşam antren-

manı öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir
kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen
Topal, "Yoğun antrenmanlar altında
çok yoğun bir hazırlık kampı geçiriyo-
ruz. Takım halinde çok iyi çalıştığı-
mızı düşünüyorum. Umarım
çalışmalarımızın karşılığını sezon içe-
risinde oynadığımız maçlarda alırız"
diye konuştu.

Josef kardeşim gibidir

Takım arkadaşı Josef De Souza ile
beraber Fenerbahçe'de oynadıkları
dönem çok iyi bir performans sergile-
diklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu,
"Josef ile çok uzun süre birlikte oyna-
dık. Kendisini kardeşim gibi görüyo-
rum. O da aynı düşünceleri benimle
paylaşıyor. Beraber oynadığımız dö-
nemde istatistiksel olarak gerçekten
çok iyi performans göstermiştik ama
bir algı operasyonuyla insanların ak-
lında bazı şeyler yer edindirilmeye ça-
lışıldı. Yoksa taktiksel olarak en iyi
sezonlarımızdan birini geçirmiştik.
Burada da kim oynarsa oynasın, her-
kes birbiri için mücadele edecek ve ta-
kımın başarısı için elinden geleni
yapacak" ifadelerini kullandı.

Sergen hoca beni istiyordu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın trans-
ferinde önemli bir payı olduğunun al-
tını çizen tecrübeli orta saha, "Sergen
hoca ile ilk görüştüğümde benimle il-

gili çok güzel şeyler söyledi. Başakşe-
hir'de şampiyon olduğumuz sene,
hocam beni buraya çok istemişti ama
şartlar oluşmadı. Hocama teşekkür
ederim, bana çok güvendi. Benim tek
hedefim, bana güvenen insanları yarı
yolda bırakmamak ve camiam için
gücümün son damlasına kadar mü-
cadele etmek" dedi.

Tesislerimiz çok ilerledi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin çok
iyi imkanlara sahip olduğunu söyle-
yen Mehmet Topal, "Açıkçası 20 ya-
şındaki gibi heyecanlıyım diyebilirim.
Gerçekten mükemmel bir tesise sahi-
biz. Burada yıllar önce milli takım ile
kamp yapma sürecimiz olmuştu. O
günden bu yana tesis yenilenmiş ve
profesyonel anlamda çok ilerlemiş.
Oynadığım takımlarda şampiyonluk-
lar yaşadım ve giydiğim formanın
hakkını vermeye çalıştım. Burada da
aynısı olacak. Ben formasını giydiğim
camiaların formasını başımın üs-
tünde taşımaya gayret göstermişim-
dir" açıklamasında bulundu.

Bazı şeylerden paradan önemli

Hayatı boyunca hiçbir zaman maddi-
yatı ilk sıraya koymadığını vurgulayan
Topal, "Geçmişteki yaptıklarımdan
maddiyata takılmayan bir insan oldu-
ğumu hepiniz biliyorsunuz. Benim
için paradan daha önemli şeyler gelir.
Başarı her şeyin önünde gelir. Maddi-
yat konusunda da hiç sıkıntı yaşama-
dık. Konuştuk ve her şey hızlı ilerledi"
diye konuştu. DHA

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, "Başak-
şehir'de şampiyon olduğumuz sene, hocam beni
buraya çok istemişti ama şartlar oluşmadı. Ho-
cama teşekkür ederim, bana çok güvendi. Benim
tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda
bırakmamak ve camiam için gücümün son 
damlasına kadar mücadele etmek" dedi

Şampiyonluk hak edildi
Beşiktaş'ın geçen sene çok iyi perfor-
mans sergileyerek hak ettiği bir
şampiyonluk elde ettiğini söyleyen
tecrübeli oyuncu, "Geçen seneki
şampiyonluk, hak edilmiş bir şam-
piyonluktu. Takım olarak mükem-
mel bir özveri gösterdiler. İnşallah
aynı şampiyonluk bu sene de nasip
olur. Şampiyonlar Ligi, en yüksek

seviye. Mükemmel bir atmosfer. Her
oyuncunun oynamak istediği bir yer.
Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok
güzel olacak. İnşallah orada da ba-
şarılı sonuçlar elde edip en iyi yer-
lere geliriz" ifadelerini kullandı. Öte
yandan Mehmet Topal, gazetecilerin
Basın ve Gazeteciler Günü'nü 
kutlayarak sözlerini noktaladı. 

Yüzmede dünya rekoru kırıldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2. gününde yüzme branşında 4
farklı kategoride madalyalar sahibini buldu. Kadınlar 4x100 bayrak
yarışında Avustralya dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı
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R usya'da temmuz ayının ilk haftasında
düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Bü-
yükler Dünya Şampiyonası'nda, erkek-

ler 1500 metre su üstünde altın madalya
kazanarak Türkiye'ye tarihi bir başarı getiren
Derin Toparlak, çalışmalarının karşılığında he-
define ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.Tarihi
başarısını değerlendiren milli sporcu Derin To-
parlak, ailesine verdiği, şampiyonadan madalya
ile dönme sözünü tuttuğu için çok mutlu oldu-
ğunu dile getirdi. Büyükler paletli yüzmede ilk
dünya şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu
olan 24 yaşındaki Derin, spora başladığı ilk
günün kendisi için unutulmaz olduğunu ve ha-
yatının o günden itibaren değiştiğini anlattı. Pa-
letli yüzmeye 2011 Eylül'de başladığını aktaran
Derin, "Havuza gittiğimiz ilk gün ailemin beni
bir paletli yüzme kulübüne götürdüğünü bilmi-
yordum, ama küçüklüğümden beri suda vakit
geçirmeyi sevdiğim ve palet kullanmaya aşina
olduğum için hiç garipsemedim. İlk birkaç ay
çift paletle yüzdükten sonra ilk kez monopalet
taktım ve suda hiç olmadığım kadar iyi hisset-
tim. İşte o gün tüm hayatımın seyri değişti. Çok
geçmeden paletli yüzme bende büyük bir tut-

kuya dönüştü." diye konuştu.

Fedakarlıklar anlam kazandı

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Beden Eği-
timi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğ-
rencisi olan Derin, altın madalya için yılmadan
çalıştığını belirtti. Paletli yüzmedeki ilk yıllarını
anlatan Derin, şöyle konuştu: "2014 yılında ilk
büyükler milli takım yarışı için İtalya’ya gitti-
ğimde, gençlere göre çok farklı bir ortamla kar-
şılaştım. Rakiplerimin bazıları idolüm olan,
dünyada birçok başarı elde etmiş kişilerdi. On-
lara yetişmek için ne kadar çok yolum oldu-
ğunu fark ettim. Yarışma benim için iyi
geçmemişti fakat artık ne istediğimi biliyordum,
ülkem için ilk büyükler madalyasını almayı ka-
fama koymuştum. Altın madalya hedefime
ulaşmak için her sene ara vermeden çalıştım ve
sakatlıklar, hastalıklar, yasaklar bu zorlu yolda
beni durduramadı. Hiç pes etmeden azimle ça-
lışmaya devam ettim. Madalyayı aldığım an
çok mutluydum ama tam olarak farkına vara-
mamıştım sanırım. Eve döndükten sonra ma-
dalyama baktığımda, ayaklarımdaki palet
yaraları, döktüğüm ter, yaşadığım sevinç,

üzüntü, iyi ve kötü anlar, yaptığım tüm fedakar-
lıklar benim için anlam kazandı. En çok isteğim
şeyi başardığımı anladım, o anki hislerimi tam
olarak tarif edemiyorum ama daha iyi 
olamazdım."

Hedef daha iyi derece

Hedeflerine yenisini eklediğini, 2022 yılında dü-
zenlenecek Paletli Yüzme Dünya Şampiyona-
sı'ndan daha iyi bir dereceyle birincilikle
dönmek için çalışacağını vurgulayan Derin,
"Suyun altı benim için daha huzurludan çok
daha eğlenceli diyebilirim. Kaykay yapmak,
motorla gezmek, dizi izlemek dışında antren-
manlardan vakit buldukça aileme ve arkadaşla-
rıma olabildiğince çok vakit ayırmaya
çalışıyorum. Sporcu da olsam sosyal biri olmak
benim için önemli. Ayrıca antrenörlük de yapı-
yorum. Hedefime ulaştım ama tabii ki yeni he-
deflerim var, ilk olarak eylül ayında yapılacak
Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası için
çalışacağım ve daha sonraki ana hedefim 2022
yılı Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda
daha iyi derecelerle altın madalya almak." ifa-
delerini kullandı.
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Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak, altın
madalya hedefine ulaşmak için her sene ara vermeden
çalıştığını ve sakatlıkların, hastalıkların ve yasakların
kendisini ayrıca motive ettiğini ifade etti
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Filenin Sultanları
bomba gibi başladı
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında olimpiyatların güçlü takımı ve
son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyetle başlangıç yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli
Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçını zorlu
rakip Çin'e karşı gerçekleştirdi. Filenin Sultan-
ları, turnuvada ilk maçını 25-21, 25-14 ve 25-14
olmak üzere 3-0 galip gelerek turnuvaya harika
bir başlangıç yaptı.  Millilerde Ebrar Karakurt
aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem
Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın

10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sa-
yıyla galibiyete katkı verdi. Ay-yıldızlı ekip,
olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27
Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsa-
baka, TSİ 10.25’te başlayacak.
Salon: Ariake Arena
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis
Gerardo Macias (Meksika)

Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding
(Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan
Wang, Li)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra
Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu,
Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz,
Şeyma Ercan)Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

İsmail Köybaşı
trabzonspor'da
Trabzonspor Kulübü, daha önce 2+1 yıllık anlaşma
sağladığını duyurduğu İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
İstanbul'da trabzonspor'un kamp yaptığı tFF
Hasan doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim tes-
isleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı ahmet
ağaoğlu'nun da yer aldığı törende, 32 yaşındaki
futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. baş-
kan ahmet ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açık-
lamada, İsmail Köybaşı'nın karakterli bir oyuncu
olduğunu belirterek, transferin gerçekleştirilmesi
sürecindeki yardımlarından dolayı Çaykur Rizes-
por Kulübü başkanı tahir Kıran'a teşekkür etti.
Çok zorlu ve şampiyonluğu hedefleyen bir müca-
delenin içerisine girdiklerini ve önlerinde fazla da
bir süre kalmadığını ifade eden ağaoğlu, "Hoca-
mızın da talepleri doğrultusunda, kadro yapılaş-
ması anlamında aramıza çok önemli oyuncular
katıldı. sen de en son katılanlardan ve önemli
oyuncularımızdan birisin. Futbol geçmişini biliyo-
ruz ama belki de bu sene geçmişte verdiğin mü-
cadelelerden çok çok fazlasını isteyeceğiz ve
bekleyeceğiz. bu doğrultuda bizim sana olan gü-
venimiz tam." diye konuştu. ağaoğlu, "Mücadele-
miz zor, yolumuz çetin lakin bunu başarabilecek
güce sahip bir kadro oluşturduk. allah yardımcın
olsun. sakatlık vermesin. başarılı olman en
büyük temennimiz." ifadesini kullandı. İsmail
Köybaşı'nın çok önemli bir ailenin parçası oldu-
ğunu, trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran en
önemli özelliğin aile olması olduğunu dile getiren
ağaoğlu, yerli ve yabancı, genç ve olgun ayırt et-
meden trabzonspor forması giyen tüm oyuncula-
rın yanında olduklarını söyledi.

Taraftar en büyük güç

trabzonspor taraftarlarının da kendileri için
büyük bir güç olduğunun altını çizen ağaoğlu,
şöyle konuştu: "trabzonspor Kulübü taraftarı sa-
dece türkiye'nin değil dünyanın sayılı, farklı özel-
liklere sahip taraftarlarından birisidir. bizim
taraftarımız sabırsızdır, başarıyı isterler. bugün
değil dün isterler. Onlar her zaman şampiyon-
luğu, her şeyin en iyisi beklerler, arzu ederler.
sen bu ülkenin tecrübeli oyuncularından birisin.
Hiçbir sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Her
zaman sizlerin yanındayız."

Trabzon'da olduğum için gururluyum

İsmail Köybaşı da kendisine güvendikleri için

trabzonspor Kulübü başkanı ağaoğlu'na te-
şekkür etti. ağaoğlu'nun konuşmasının kendi-
sini heyecanlandırdığını vurgulayan Köybaşı,
"bu ailede başarıyı sağlayacak başta siz, ho-
calarımız ve teknik ekipte yer alan herkesin bu
konuda bir olacağını ve bizi başarıya götüre-
ceğine inananlardan biriyim. bu deneyim için
sabırsızlanıyor ve gururlanıyorum." dedi.
"Kendimi olgun ve verimli hissettiğim bir dö-
nemdeyim. 
Fiziksel ve mental olarak da hazırım." diyen
Köybaşı, "bir an önce sahaya çıkıp takımımı-
zın şampiyonluğunda pay sahibi olabilmek
için sabırsızlanıyorum. Geldiğim ilk günden
beri bana bu sıcak karşılamayı sağlayan her-
kese ayrıca çok teşekkür ediyorum. taraftarı-
mızı da çok özledik. Onların beklentilerini de
biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köybaşı'ndan 1967 forma sözü

İmza töreninin ardından başkan ağaoğlu'nun,
"Yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun
şu anda. tFF'nin koymuş olduğu yerli oyuncu
kuralının avantajını yaşıyorsun. normalde bu-
güne kadar kadromuza kattığımız yabancı
oyunculara 5'er bin forma sattım ben ama sen
yerli oyuncu statüsündesin. dolayısıyla bunun
bir avantajı olarak da ben 1500 forma diyo-
rum. sen ne diyorsun?" sözleri üzerine İsmail
Köybaşı, "sizler de uygun görürseniz, trab-
zonspor'un yakında 54. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla ben bunu 1967 yapmak istiyorum.
bunun da bir anlamı olsun istiyorum." şek-
linde karşılık verdi.

Anadolu takımları
Thiam için savaşta
Fenerbahçe’nin gönderme kararı aldığı Mame Thiam için Süper Lig’de birçok
takım adeta savaşa girdi. Başakşehir başta olmak üzere, Konyaspor, Antalya,
Rize ve Alanyaspor; Senegalli yıldızı renklerine bağlamaya çalışıyor
SEZONUN başlamasına 3 hafta gibi
kısa bir süre kalmışken takımlar kadro-
larını güçlendirmeye devam ediyor.
Birçok Anadolu kulübü transferde
gaza basmış durumda. Özellikle de
büyük takımların serbest bıraktığı
oyuncular gündemde. En başta ise Fe-
nerbahçeli Thiam var.
Kasımpaşa’dan geldiği
Sarı-Lacivertliler’de ka-
lıcı olmayı başarama-
yan futbolcu için birçok
kulüp sıraya girmiş du-
rumda. Başakşehir,
Çaykur Rizespor, Kon-
yaspor ve Antalya’nın
takıma kazandırmak
için uğraştığı oyuncu
için artık Alanyaspor da
devrede. Akdeniz ekibi-
nin transfer görüşmele-

rini yürüten Cenk Melih Yazıcı’nın
Thiam’ın menaceri Ediz Balkan’la dün
akşam bir araya gelip şartları görüş-
tüğü belirtildi.

Kararı Thiam verecek

Taliplerinin fazla olması nedeniyle en
iyi sözleşmeyi imzala-
mak isteyen Senegalli
futbolcunun 1.5 mil-
yon Euro maaş talebi
olduğu ifade ediliyor.
Thiam’ın Alanya terci-
hine sıcak baktığı ifade
edilirken Başakşehir’in
önerisine de İstanbul
seçeneği nedeniyle
olumlu yaklaşıyor.
Oyuncunun kararını
birkaç güne kadar ver-
mesi bekleniyor.
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Ç ocuk yaşlarda görme bozukluğu yaşa-
maya başlayan Yener, yetisini 15 ya-
şında tamamen kaybetti. Bu süreçten

itibaren gerek ailesi gerekse arkadaşlarının
yardımıyla liseyi tamamlayan Yener, her
türlü zorluğa rağmen Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi'ni başarıyla tamamladı.
Tarih öğretmeni olduktan sonra evlenip,
çocuk sahibi olan Yener, eşinin desteğiyle ha-
yatını sürdürürken "rehber köpek" sahiplen-
mek istedi. Yener'in hayatı, Rehber Köpekler
Derneği aracılığıyla edindiği "Angel" adlı gol-
den retriever ile tamamen değişti. Daha önce
öğrencilerinin yardımıyla öğretmenler oda-
sına giden, ancak birinin refakatiyle dışarı çı-
kabilen Yener, rehber köpeğiyle eşleşme
sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardın-
dan artık özgürce hareket edebilmenin rahat-
lığını ve mutluluğunu yaşıyor. Tarih
öğretmeni Yener, yaptığı açıklamada, tavuk
karası hastalığının ardından görme yetisini
yavaş yavaş kaybettiğini söyledi. Yener, eğiti-
mine devam ettiği yıllarda çevresinin deste-
ğiyle bir şeyleri başarmaya çalıştığını, o
yıllarda da rehber köpek sahiplenmek istedi-
ğini belirtti. Eşi ile 2 yıl önce izlediği bir ha-
berde Rehber Köpekler Derneğini
öğrendiğini ve buna çok sevindiğini anlatan
Yener, "Ben yıllar önce çok araştırmıştım.
Yurt dışında rehber köpek vardı ancak para-
nızla da sahip olamıyordunuz. Çünkü Tür-
kiye şartlarında yetişip, eğitim alması
gerekiyordu. Hemen derneğe başvurumu
yaptım. Ön görüşme yaptık. Uygun köpek ile
uygun görme engelliyi eşleştirebileceklerini
söylemişlerdi. Bu heyecanımı öğrencilerimle
paylaştım. Çok mutlu oldular. Ameliyat ola-
cakmışım ya da gözüm açılacakmış kadar
mutlu oldular. Onların o kadar güzel kalbi
var ki onların güzel enerjileri sayesinde ben
Angel'a kavuştum." dedi.

Angel masanın altında yatıyor

Yaşadığı zorluklardan sonra iş hayatına atıl-
dığını, bu süreçte de eşinin büyük desteğini
gördüğünü ifade eden Yener, baston ve reh-
ber köpek arasındaki farkı ise şöyle anlattı:
"Angel ile 3-4 aydır beraberiz. Beyaz baston
bağımsızlık sembolü bizim için ama bir en-

gele temas ettikten sonra anlayabiliyorsunuz.
5 dakikalık mesafeyi beyaz bastonla 10 daki-
kada gidebiliyorsunuz. Daha yavaş hareket
etmek zorunda kalıyorsunuz. Rehber kö-
pekle böyle bir durum söz konusu değil. O
zaten içgüdüsel olarak sizin de önünüze
bakmış oluyor. Yani kendi yürürken sizi de
kontrol etmiş oluyor. O nedenle daha hızlı
hareket etmiş oluyorum. Bir araba geldi-
ğinde, o zaten karşıdan fark edebiliyor ben
de kenara çekilebiliyorum ya da sağda solda
park eden araçlar var, onları fark ettiğinde
çekilebiliyor ama ben bastonumla temas et-
tikten sonra fark edebiliyorum." Yener, öğ-
rencilerinin de Angel'a çok dikkat ettiğini,
ders esnasında rehber köpeğinin masanın al-
tında yattığını söyledi.Angel'ın görevde oldu-
ğunun farkına varabildiğini dile getiren
Yener, "Ders bittikten sonra da biz beraber
öğretmenler odasına gidebiliyoruz. Kimse-
nin yardımına ihtiyaç duymadan." dedi.

Rehber bir köpek

Rehber Köpekler Dernek Başkanı Nurdeniz
Tunçer'in yardımlarıyla Angel ile tanıştıkla-
rını belirten Yener, 1 aylık eğitimlerde oto-
büse bindiğinde, düğünde veya dersteyken
nasıl davranılacağını öğrendiklerini kaydetti.
Rehber köpeğinin artık kendisinin adeta göz-
leri olduğuna dikkati çeken Yener, Angel ile
özgürce yürümenin kendisi için çok özel bir
durum olduğunu aktardı.
Yener, "Birisi size 'Yardımcı olabilir miyim?'
diye sorduğunda, 'Hayır. Ben Angel'le birlikte
yürüyebilirim.' demenin tadı bile çok başka.
İnsanın kendisine olan güveni artıyor. Özel-
likle pandemi dönemi için söyleyebilirim. Bir
başkasının dışarıda koluna girmek zorunda
kalıyorsunuz. Sadece benim için değil, karşı
tarafı da tedirgin etmek istemem. Ben ken-
dim de tedirgin oluyorum. O yüzden, yaşa-
yarak gördüm. Rehber köpeklere sahip
olmanın keyfi çok başka." ifadelerini kul-
landı. Bunu yaparken bir hayvanın sorumlu-
luğunu alabilmek gerektiğini vurgulayan
Yener, rehber köpeklerin robot olmadığını,
onlara komut vererek, her istenilen yere gö-
türmesini beklememek gerektiğini bildirdi.
Yener, rehber köpeklerinin rutine alışkın ol-
duklarını ve düzenli hayatı çok sevdiklerini
anlatarak, "Gittiğiniz yeri bildiği takdirde

rehber köpeğinizi yönlendirdiğinizde bir sı-
kıntı yaşamazsınız. Sizin de hiç bilmediğiniz
bir yere gittiğinizde zorlanabilirsiniz." değer-
lendirmesini yaptı. İstanbul halkının köpeği
çok sevdiğini ancak yeni olması nedeniyle
rehber köpek fikrine uzak olduğunu ifade
eden Yener, görevdeyken köpeklere dokun-
mamak ve dikkatini dağıtmamak gerektiği-
nin altını çizdi. Bazı vatandaşların köpekleri
sevmek ve onlara dokunmak istediğini dile
getiren Yener, "Rehber köpekle birlikte yürür-
ken siz onu sevmek isterseniz, o zaten sev-
mek isteyen insanı fark ediyor. Ben o anda
merdivenlerdeysem, dikkati dağılarak beni
düşürebilir." dedi.

Rehber köpek eğitimi

Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni
Burcu Bora ise mesleğini 2 yıldır yürüttü-
ğünü ve kendisini geliştirmeye çalıştığını söy-
ledi. Bu alana her yıl yeni kurallar ve
standartlar getirildiğini kaydeden Bora, reh-
ber köpek eğitimlerinin 8-10 haftalıkken baş-
ladığını, köpeklerin gönüllü bakıcı ailelere
verildiğini dile getirdi. Bora, eğitimlerde çe-
şitli kuralların olduğuna dikkati çekerek,
şöyle devam etti: "Örneğin koltuğa çıkılması
yasak. Sadece kendi yemeğini yiyecek, bazı
komutları öğrenmesi gerekiyor. Tuvalet alış-
kanlığı edinmesi gerekiyor. Sosyalizasyon
çok önemli. Çünkü her görme engellinin ha-
yatı farklı olduğu için kafe, restoran, AVM
gerekirse otobüs durağında bekleme, met-
roya girme gibi çeşitli şeyler yapıyoruz. Bu,

köpeğimiz 15-16 aylık olana kadar sürüyor. 2
haftada bir gönüllü ailelerimizi düzenli ola-
rak ziyarete gidiyorum, 'Bir gelişme var mı,
gerileme var mı?' diye. Daha sonra benimle
çalışmaya başlıyor köpeklerimiz. 3-6 ay be-
nimle oluyor. Bu süreçte titizlikle çalışıyoruz
çünkü görme engelli ile eşleştireceğiz ve dört
dörtlük olması gerekiyor köpeklerimizin."
Köpeklerin kayışla yürümesinin çok önemli
bir görev olduğunu ifade eden Bora, tasma-
sına ona göre alıştığını belirtti. Bora, köpek-
lerle denge tahtası çalışması yaptıklarını
anlatarak, "Bu denge tahtası çalışmasının
amacı arka bacaklarını kuvvetlendirmek ve
özgüvenini oluşturmak. Arka bacak kullanımı
köpeklerin öz güvenini oluşturan bir durum.
'Aport' dediğimiz bir getir götür çalışmamız
var. Mesela çanta, cüzdan, bozuk para gibi
şeyleri getir götür yaptırmayı öğretiyoruz."
diye konuştu. Bora, eğitimlerin 3-6 ay sürdü-
ğünü, daha sonra sokağa çıktıklarını kaydetti.
Kendisinin de görme engelli yürüyüşü yaptı-
ğını dile getiren Bora, "Elimde beyaz baston
ve görev tasmasıyla gözlerim kapalı yürüyo-
rum. Köpeğin benim görme engelli oldu-
ğumu anlaması ve beni ona göre
yönlendirmesi gerekiyor. 'Engellerden geçiri-
yor mu? Yavaş veya hızlı yürüyor mu? Bırak-
tığımda geri geliyor mu?' gibi çalışmalar
yapıyoruz. Burada görme engelinin özellikleri
çok önemli. Boyu, kilosu, yürüyüş hızı, hare-
ketliliği var mı? Sosyal mi yoksa orta sosyal
mi? Bunlara bakıyoruz ve köpeğimizi ona
göre eşleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Avukat Rüyam Ağaoğlu ile kızı
Dide Irmak, aynı üniversitede farklı
bölümlerde iki yıllık okul arkadaşlı-
ğının ardından diplomalarını aldı.
Yaşar Üniversitesinden yapılan
açıklamaya göre, yıllardır sürdür-
düğü avukatlık mesleğinin ardın-
dan emekli olan Rüyam Ağaoğlu,
Marina ve Yat İşletmeciliği bölü-
münü birincilikle bitirirken, kızı
Dide Irmak ise Hukuk Fakültesin-
den mezuniyet sevinci yaşadı. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen
Rüyam Ağaoğlu, Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi bölümünden
1983 yılında mezun olduğunu,
daha sonra açık öğretim fakülte-
sinde Tarih bölümünü de okudu-
ğunu belirtti.Emeklilikten sonra
tekne alıp, kullanmayı öğrendiğini
ve denizciliği öğrenmek için de aka-
demik eğitimin faydalı olacağını
düşündüğünü aktaran Ağaoğlu,
"Bu nedenle okul arayışına girdim.
Kızım Yaşar Üniversitesinde oku-
duğu için okula sempatim vardı. İl-
gili bölümlerin derslerini inceledim,
Marina ve Yat İşletmeciliği Progra-
mı'nın amacıma uyduğunu gör-
düm ve 2018 yılında tekrar eğitime
başladım." ifadelerini kullandı.

Jennifer lopez evleniyor
Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları
ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu
ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben
Affleck'e (48) geri dönmüştü. Aşkları doludizgin süren çiftten Lopez,
dün 52. yaşına girdi. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum
gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı
iddia edildi. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan
Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaştı. Eski aşkıyla yeni-
den bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan
Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirdi.
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görme yetisini 20 yıl önce kaybeden, 35 yaşın-
daki tarih öğretmeni Havva İpek Yener, rehber
köpeği "Angel" ile yeniden özgürce hareket 
etmenin ve gezmenin mutluluğunu yaşıyor

AntikA rAdyolArA
hAyAt veren AdAm
Altunoğlu, 1956 yılında İstanbul'da
doğdu. Karaköy'de, yaz tatillerinde adaşı
Arto Usta'nın yanında 12 yaşında çırak-
lığa başlayan Altunoğlu, bugün Bayram-
paşa'daki atölyesinde antika cihazları
tamir etmeye devam ediyor. Tamir ettiği
cihazların yerini teknolojik ürünler alsa da
Altunoğlu, mesleğini tutkuyla sürdür-
mekte ve gelecek kuşaklara aktarmakta
kararlı. Arto Altunoğlu, yaptığı açıkla-
mada, babasının kendisini Kurtuluş Cad-
desi'ndeki bir atölyeye çırak verdiğini
söyledi. Kendisinin Arto Usta'nın yanında
yetiştiğini belirten Altunoğlu, "Tuvalet te-
mizleyerek başladım ve çıraklık yapıyor-
dum. Zaman zaman dükkana rahmetli
babam da gelirdi, 'Eti senin kemiği benim'
hesabı. Babam 'Nasıl bu çocukta iş var
mı?' diyordu. Ustam da 'Var var, bu ço-
cukta iş var' diyordu. Ustam, bana bir
kere trafo söktürdü. Çocuğum, trafodan
ne anlarım? O trafoyu sökmek çok zordu.
Bıkmadım, yılmadım ve çalıştım. Kar kış
demeden işime sarıldım." dedi. Altunoğlu,

atölyede çalışırken radyo ve televizyonla-
rın tamirini de yapmayı öğrendiğini kay-
detti. 1965 yılında evlerde buzdolabının
yok denecek kadar az olduğunu, genellikle
telli dolapların kullanıldığını ifade eden
Altunoğlu, "Radyo, tiyatroları ve piyeslerle
ilgili yayınları, insanlar dört gözle bekli-
yorlardı. Akşam saat 19.00'dan gece
01.00'e kadar caz müziği dinlenirdi. 'O
saat gelse de dinleyeyim' diye beklerdim.
Günümüzde artık her şey dijitalleşti. Eski
yılların en zenginliği antika radyolardı."
diye konuştu.Parça bulmakta zorlanıyo-
rumAltunoğlu, usta olduktan sonra sıra-
sıyla Karaköy ve Bayrampaşa'da dükkan
açtığını, antika eşyaların Türkiye'nin en
ücra köşelerinden kendisine geldiğini söy-
ledi. Bodrum'daki dükkanında radyo, ju-
kebox ve pikaplardan oluşan antika
koleksiyonu olduğunu anlatan Altunoğlu,
şunları kaydetti: "Türkiye'de jukeboxların
tamirini ben yapıyorum. 1958, 1960,
1961, 1970 yıllarına ait müzik aletleri dük-
kanımda yer alıyor. Tamir yaparken tabii

ki antika eşyaların parçasını bulmak zor
oluyor. Müşteriye 'Kardeşim parçası yok,
al götür' diyemiyorum. Bizim ticari ahla-
kımıza yakışmaz ama gecikmeler oluyor.
Antika radyolarda genelde yüzde 95'e
yakın FM bantları yoktur. Biz, bunlara
FM bant ilave ediyoruz. Antika radyoları
yapıp onlardan ses geldiği zaman adeta
kendimden geçiyorum. O yıllara dönüyo-
rum ve o an eski hatıralar aklıma geliyor."
HABER MERKEZİ

Anne kız birlikte
mezun oldu

Köpekle yaşamak
çoK güzel
Bora, eşleştirme sürecinde 3 metotları-
nın olduğunu, görme engellilerin bir
süre merkeze geldiğini belirtti. Bu sü-
recin ardından köpekle "hospital" mer-
kezinde konaklandığını aktaran Bora,
şunları kaydetti: "Görme engelli kişi, 4-
5 gün orada da köpekle yaşamayı öğ-
reniyor. Daha sonra 'go home' dediğimiz
eve gitme var. Kendi başına evde yaşa-
maya başlıyor. Kendi mamasını evde
kendi veriyor. Kendi hayatına adapte
olması için bir ay beraber çalışıyoruz.
Benimle haftada 3-4 gün görüşüyorlar.
Geri kalan günlerde kendi başlarına
hayata tutunmalarını istiyoruz. Beraber
yaşamalarını istiyoruz. Bu eşleşme bit-
tikten sonra da her sene aynı gün dü-
zenli olarak kontrollerimizi yapıyoruz.
Ama görme engellimiz isterse 3 ay içe-
risinde bir sorun olduğunda veya bir
şeye ihtiyacı olduğunda eğitmen olarak
hemen yardıma koşuyoruz. Mama ve
veteriner masraflarını derneğimiz kar-
şılıyor. Rehber köpeklerin sakin olması,
çalışkan olması ve yeni şeyleri öğren-
meye açık olması gerekiyor. Şu anda 5
rehber köpeğimiz var. Her köpek, reh-
ber köpek olmaya uygun olmadığı için
ince eleyip sık dokuyoruz."

Haydi çocuklar havuza
Çekmeköy Belediyesi’nin her yaz çocukların do-
yasıya eğlenip yüzme eğitimi alabilmeleri için
kurduğu havuzlara kayıtlar başlıyor. Sultançift-
liği İlkokulu, Fatma Talip Kahraman Kız İmam
Hatip Lisesi ve Taşdelen 125. Yıl İlkokulu’nun
bahçesinde kurulacak yüzme havuzlarına kayıt
için iki fotoğrafla birlikte başvuru formunun
doldurması yeterli. Akademik eğitmenler eşli-
ğinde çocukların doyasıya eğlenip yüzme eği-
timleri alacağı kurslara 7-14 yaş aralığındaki
çocuklar katılabilecek. Kursları için kayıtlar 26-
31 Temmuz’da havuzların kurulduğu alanlarda
yapılacak. Dersler ise 2 Ağustos’ta başlayacak.


