
Sosyal medya hesabı üzerinden
15 Temmuz şehidi Ömer Halis-

demir'in aleyhine paylaşım yapan İYİ
Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç iste-
miyle disipline sevk edildi. Gözaltına
alınan Sarıtaşlı'nın Semih Terzi ve
Ömer Halisde-
mir’i tanımadı-
ğını belirterek,
“Yaptığım yo-
rumdan pişman-
lık duyarak önce
sildim, sonrada
hesabımı kapat-
tım” savunmasını
yaptığı öğrenildi.
I SAYFA 7

ç

ÇOK PİŞMAN OLMUŞ!

Hadsiz yöneticiye
kesin ihraç istemi
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Suriyelilerin ardından 
Türkiye’ye akın akın giriş 

yapan Afganistanlı mültecilere ilişkin
Avrupa’dan yapılan açıklamalara
tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik
Öztrak, “Tüm bölgeyi emperyalist
emelleriniz için istikrarsızlaştırın, 
kan gölüne çevirin, kabaran göç 
dalgasını durdurma işini de 3-5 milyar

avro rüşvet 
karşılığında 
Türkiye’ye 
havale edin!
Kendinize gelin.
Türkiye Av-
rupa’nın göçmen
gettosu değildir,
olmayacaktır.
Bunu hepiniz
böyle bilin” dedi.
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AVRUPA’YA SERT TEPKİ

Türkiye göçmen 
gettosu değildir

GÜnLÜK sİYAsİ GAZETE

Kızı sayesinde
kanseri yendi

TBMM Depreme Karşı
Alınabilecek Önlemlerin

ve Depremlerin Zararlarının En
Aza İndirilmesi için Alınması
Gereken Tedbirlerin Belirlen-
mesi Amacıyla Kurulan Araş-
tırma Komisyonu'nun, 16
Temmuz'da da Meclis Başkanı
Mustafa Şentop'a sunduğu 522
sayfalık raporda, Türkiye'de

deprem sonrasında oluşabile-
cek 'tsunami' tehlikesi ayrı başlık
altında incelendi. Tsunamide ilk
dalganın hasar vermeyen 'cen-
tilmen' ardından gelenlerin 'yı-
kıcı' olduğu tespiti yapılan
raporda, “Ülkemiz, Akdeniz,
Ege ve Marmara Denizi kıyıla-
rının yoğun kullanımı ve yüksek
sismik etkinlik ile birlikte tsu-

nami tehdidine açıktır” dendi.
Raporda, “Marmara Denizi
için yapılan modelleme çalış-
maları ilk tsunami dalgasının
deprem oluş zamanından son-
raki 10 dakika içinde en yüksek
tsunami dalgasının da 60-90
dakika arasında kıyılara varaca-
ğını göstermektedir” ifadeleri
kullanıldı. I SAYFA 5
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BİRİNCİ CENTİLMEN İKİNCİ YIKICI!

Çatalca’da Kurban Bayramı
boyunca  mahalleleri gezerek

vatandaşların taleplerini dinleyen
Belediye Başkanı Mesut Üner,
Damga'ya özel açıklamalarda 
bulundu. İlçe genelinde yapılan ça-
lışmalardan söz eden Üner, “Çiftlik-
köy Mahallesi'nde Atatürk Anıtı'nın
önünde, kimseye fark ettirmeden 
fotoğraf çektirenleri izledim. Atıl ve

bakımsız bir halde olan anıtımızı in-
sanların hatıra fotoğrafı çektirebile-
cek bir hale getirmek dediğim
gibi ayrı bir hizmet aşkı veriyor
insana. Daha fazla hizmet
etme dopingi aşılıyor. Ben çok
süslü kelimeler kurmasını bil-
mem, ama bu millete hizmet-
kar olmayı ve hizmet yapmayı
iyi bilirim” diye konuştu. 
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BU MiLLETE HiZMETKAR 
OLMAYI iYi BiLiRiM

Üner, ilçe merkezi ve gelecek
ile ilgili projeler için de “Her

zaman ifade ettiğim bir şey var.
Hayal! İnsan hayal edebilmeli
önce. Hayaller kurmalı. Ve bu ha-
yallerin içerisinde projeye dönebile-
cekleri elemeli. Çatalca  hayallerin
projeye dönebilmesi için elinizde
bulunan bir altın kase. 'Çok dağıl-
dın, çok açıldın, hepsi bir arada bir-

çok proje yapım aşamasında' diyor-
lar. Evet doğrudur. Çatalca hizmete
aç bir ilçe. Uzun yıllardır, kaldırım
boyamaktan öte gidilemeyen bil ilçe.
Bugün bu kadar hizmetin aynı anda
sürüyor olması bazı kesimleri rahat-
sız edebilir ama ben halkımızın
yüzde 80’inden fazlasının bu hiz-
metlerin açılmasını beklediğini 
biliyorum” dedi. I SAYFA 9

ç

iNSAN HER ŞEYDEN 
ÖNCE HAYAL KURMALI

Faik Öztrak

Bolu'nun CHP'li Belediye 
Başkanı Tanju Özcan, 

belediyenin toplantı salonunda 
açıklamalarda bulundu. Bolu Bele-
diye Başkanı olduktan sonra mülteci-
lere belediye bütçesinden ayni ve
nakdi yardımı kesmesiyle tepki çeken
CHP’li Tanju Özcan, Bolu’da yaşa-
yan yabancı uyruklu kişilerin su
faturası ve katı atık vergisi ücretlerine
10 kat zam yapacaklarını açıkladı.

Özcan, “Bunu
niye yapıyoruz?
Gitsinler istiyo-
ruz. Bu misafirlik
uzadı. Arkadaş,
yardımı kesiyor-
sun gitmiyorlar.
'İş yeri ruhsatı
vermiyorum' 
diyorsun gitmi-
yorlar” dedi.
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GİTSİNLER İSTİYORUZ!

Yabancılara 10 kat 
fazla su faturası!

Tanju Özcan

AK Parti Genel Başkan 
Danışmanı Yasin Aktay, 

Suriyeli göçmenler için “Kader ve 
imtihan” yorumu yapıp “Çok önemli
bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin,
Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi
çöker” dedi. Aktay, “Türkiye'nin 
Suriyeli mültecilerle yaşamak zo-
runda. Bu kader biraz da... Bundan

kaçamadığımız
gibi, bu bir imti-
han. Bizim onları
nasıl yönettiği-
mize bakmamız
gerekiyor. Bir açı-
dan baktığımızda
da göç bir top-
lumu dirilten bir
şeydir” ifadelerini
kullandı.
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KADER VE İMTİHAN

Suriyeliler giderse
ekonomimiz çöker

Yasin Aktay
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Uğur S. Sarıtaşlı

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr.
Vedat Bulut, “Bayramdan önce

6 bin yeni vaka ilanı vardı ama şimdi
aranın açıldığını ve 9 binlik bir fark
oluştuğunu görüyorsunuz. Türki-
ye’de salgın yine kontrolden çıkıyor”
dedi. Bulut, okulların açılmasıyla ilgili
de “Okullar bir
pandemide en
son kapatılması
ve en ilk açılması
gereken yerler,
nedenleri de var.
Eğitimde eşitsiz-
lik, ileri yansıyan
büyük bir sorun
yaratıyor” dedi.
I SAYFA 5
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KONTROLÜ KAYBEDİYORUZ

Korona salgını
yeniden hortladı

Vedat Bulut

Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon

Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Ceyhan, “Delta virüs
Rusya'da hızlı bir şekilde artarken, biz
Ruslara kolaylıklar göstererek ülke-
mize aldık. Türk-
ler ile Ruslar aynı
otellerde tatil
yaptılar. Ortak
alanda yemek
yediler, havuzu
kullandılar. Bu
temasların etkisi
de henüz görül-
medi” dedi.
I SAYFA 8
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ETKİSİ HENÜZ GÖRÜLMEDİ

Ruslarla aynı
otelde kaldık!

Mehmet Ceyhan

Çatalca belediye başkanı
Mesut Üner Kurban

bayramı boyunca 
mahalle mahalle 
gezerek, yapılan 

hizmetleri yerinde 
inceledi, vatandaşların

taleplerini dinledi.
Damga'ya açıklama

yapan Üner, “Halkımıza
söz verdik. Çatalca'ya 

çağ atlatacağız. 
bu koltuklar gelir geçer.

benim tek derdim ilçe
halkına, ilçe gençliğine

ve gelecek 
nesillere bir şeyler

bırakabilmek” dedi

BAKI OLAN
HIZMETTIR
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TBMM'nin deprem raporunda yer alan tsunami uyarısı dikkat
çekti. Raporda yapılan modelleme çalışmasıyla, ilk tsunami
dalgasının kıyıya 10 dakika içerisinde ulaşacağı kaydedildi

YAPILMAYAN FUAR iÇiN 
YAYINEVLERiNE iCRA!

Kamuoyunda düzenlediği
kitap fuarlarıyla bilinen CNR

Holding’e bağlı Pozitif Fuarcılık
Anonim Şirketi’nin adı son olarak
dolandırıcılık davasına karıştı. 
Şirket bir yıldır pandemi yüzünden
düzenlenemeyen CNR 6. Mersin
Kitap Fuarı'nın faturasını müşteri
pozisyonundaki katılımcı yayınevle-
rine kesti. Tarihleri duyurulan 
fuarlar defalarca ertelenmişken, 
yapılacağını taahhüt ettiği organi-
zasyonlar için imzalattığı senetlerle

yayınevlerini tehdit eden ve bu 
senetler üzerinden faiz işleten CNR,
sözleşmede yazılı olan “Fuarın 
iptali halinde yapılan anlaşma 
geçerliliğini kaybeder” maddesini
de umursamadan katılımcı 
yayınevlerine bu senetleri
gerekçe göstererek icra
göndermeye başladı.
Bunun üzerine onlarca
yayınevi, CNR’a karşı suç
duyurusunda bulundu. 
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ALİ AVCU’nUn KÖŞE YAZısı sAYfA 7'DE

Sultangazi Merkez Habibler
Mahallesi'nden geçen dereye

iddiaya göre, çevredeki fabrikalardan
atık karıştı. Çevre sakinleri, kirli sudan
içen hayvanlarının öldüğünü öne
sürdü. Burada yaşayanlar, suyla oyna-
yan çocuklarının yüzünde yaraların da
çıktığını belirtti. Gecekondu sakini Gül-

Seher Çelik, “40 senedir buradayım. 
Bu suyla hayvanları besliyordum, 
içiyorum ama bu sene tavuklarım telef
oldu, civcivler telef oldu. Çocukların
yüzünde hep yara çıktı. Buraya bir çare
bulun. Bu su yukardan geliyor orada
bir fabrika var o su bırakıyor. Artık
ondan mı değil mi bilmiyorum” dedi. 
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SICAK 
ÇARPMASIN!

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü'nün son hava durumu rapo-

runda Marmara, Ege ve Akdeniz
bölgelerine aşırı sıcak uyarısında bulu-
nuldu. Meteoroloji'nin son raporuna
göre yarından itibaren hava sıcaklıkları
artarak mevsim normallerinin 4 ila 8
derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca
batı ve güney kıyılarda etkili olması
beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle
öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuk-
lar ve kronik rahatsızlığı olanların
sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve ted-
birli olmaları önem taşıyor. I SAYFA 5
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GENÇLER BAŞKA iLÇELERE GiDiYORDU
“Daha düne kadar bu ilçe halkı başka ilçelerin 
yaşam alanlarına gitme gereksinimi duyuyordu”
diyen Belediye Başkanı Mesut Üner, “Cem Kara
Yaşam Vadisi içerisinde oturan gençlerimiz, ailelerimiz
sohbet esansında “Falanca ilçeye gidiyorduk. Artık
burada nefes alıyoruz” dedikleri an, ne kadar doğru
bir iş yaptığımızı anlıyorum” ifadelerini kullandı. 

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL
HABER 

Dolandırıcıdan
müdür numarası

Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta mü-
dürü olarak tanıtan kişi, esnaf Ali Yavuz'dan

490 lira borç para istedi. Dolandırılacağını anla-
yan Yavuz, iş
yerine gelen bu
kişiye tepki gös-
terdi. Kendisini
bekleyen taksiye
binerek uzakla-
şan kişinin iş ye-
rine gelmesi ile
taksiye binerek
uzaklaşması
güvenlik kame-
rasına yansıdı. 
I SAYFA 3
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

SAYFA 
8’DE’ya 

ulaşabileceğiniz bayiler

Yeliz Yeşilyurttan (30) dünya evine 
girdiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah 

Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda şimdi de otizmli
oğlu Engin için şifa arıyor. 3.5 yaşındaki
Engin, uzmanlardan dil ve duyu terapisi 
görüyor. Bütün çabasının oğlunun sağlığı 
olduğunu söyleyen anne, “İlk mutluluğumu
burada yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da
burada yaşarım” dedi. I SAYFA 5

ç
Oğluna şifa arıyor!

10 DAKiKADA

GELECEK!



Çağın getirdiği yeni hastalıklar ve tıbbi ola-
nakların artmasıyla insan ömrünün uzaması
sonucu, fizyoterapistlerin büyük rol oynadığı

yaşam kalitesine verilen önem her geçen gün artıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Rumeli
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Özden Baskan,“Hizmet sunumu ve istih-
dam açısından Türkiye’de çok sayıda fizyoterapi ve re-
habilitasyon mezununa ihtiyaç var" dedi. Bu eğitimi
veren az sayıdaki vakıf üniversitesinden biri olduklarını
belirten Baskan, sadece 52 öğrenci kabul edeceklerini
söyledi.

Çalışma alanı genişledi

Özden Baskan, "Dört yıllık üniversite eğitimi, bilimsel
formasyonunu çağdaş düşünce ve yaklaşımlarla şekil-
lendirebilen fizyoterapistler yetiştirilmesinde çok etkili-
dir. Dünyada ve ülkemizde toplumların bugün ve
gelecekteki olası ihtiyaçları, fizyoterapistlik mesleğinin
gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Önemli bir nokta da
fizyoterapistlerin ülkemizde ve dünyada iş bulabilme
sorunu olmayışıdır. Günümüzde sağlığa ve kaliteli ya-
şama verilen önemin artması ile Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma
alanları da oldukça genişledi. Bu bölümden mezun
olan öğrenciler, Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik
Rehabilitasyon, Nöroşirurjik Rehabilitasyon, Kardiyo-
pulmoner Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, El
cerrahisi, Kadın ve Erkek sağlığı, Sporcu sağlığı gibi
alanlarda çalışma fırsatı yakalayabilirler" şeklinde 
konuştu.

Y aklaşık 3 ay önce göğsünde yaşadığı
yoğun ağrı nedeniyle hastaneye başvu-
ran Asım Bekdemir’e yapılan inceleme-

ler sonrasında karaciğerinde tümör tespit
edildi. Karaciğerinde Hepatit B’ye bağlı siroz
geliştiği ortaya çıkan hasta için nakil tek tedavi
şansı oldu. Hayatı boyunca hastaneye gitmeyi
sevmediği söyleyen ve ilaç kullanmadığını an-
latan Asım Bey’in tedavisini gerçekleştiren
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Ka-
yaalp şunları anlattı: “Asım Bey’in Hepatit
B’ye bağlı bir karaciğer rahatsızlığı vardı.
Daha sonrada Hepatit B üzerine siroz hasta-
lığı de gelişmiş. Yaşadığı şikâyetlerin kaynağı
da buydu.  Kendisi hastaneye gitmek isteme-
diği için küçük kızı Buse bana ulaştı, daha
önce yapılan görüntüleme ve laboratuvar so-
nuçlarını getirdi. Babasının yaşadıklarını ama
kesinlikle hastaneye gitmek konusunda ikna
edemedikleri söyledi.  Hastanın raporlarını in-

celediğimizde zaman kaybetmeden nakil ol-
ması gerektiğini gördük. Zira Hepatit ve si-
rozla birlikte karaciğerinde tümör de
gelişmişti. Bunun üzerine Asım Bey ile tele-
fonda görüşerek durumunu anlattım ve kara-
ciğer nakli olması gerektiğini söyledim. Asım
Bey’in karaciğerindeki tümör 7 santimin al-
tında olduğu için nakil için uygun bir adıydı.
Eğer tümör 15 santime ulaşsaydı hastamızın
karaciğer nakli başarılı olamayabilirdi.”  

Ciddi sorunlar olabilir

Karaciğerde gelişebilecek, Hepatit B, siroz ya
da tümör gibi sorunların hastalarda herhangi
bir şikâyete neden olmadan ilerleyebileceğine
dikkat çeken Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “Unu-
tulmamalıdır ki, hiçbir şikâyet olmasa da
karın içinde ciddi bir hastalık gelişebilir. Ancak
sorun çok büyüdüğünde ortaya çıkabilecek
belirtilerle kendini gösterir. Bu durumda da te-
davi açısından zaman kaybedilmiş olur. Örne-
ğin karaciğer tümörleri 15 cm’nin üstündeyse

hastanın nakil şansı kalmayabiliyor. Bu ne-
denle düzenli sağlık kontrolleri çok önemli”
diye konuştu.

Hem siroz hem kanser 

Karaciğerdeki tümörlerin çoğunlukla siroz ge-
liştirdiğine işaret eden Prof. Dr. Cüneyt Kaya-
alp, sözlerine şöyle devam etti: “Siroz
olmadan karaciğerde tümör çok nadir gelişir.
Ancak farklı organlardaki kanserlerin yayılım-
ları olabilir. Bu nedenle siroz ve hepatiti olan
hastaların mutlaka düzenli olarak kontrol al-
tında olmaları gerekir. Çünkü erken tanıyla
karaciğerdeki tümörle birlikte siroz da tedavi
edilebiliyor. Bugün karaciğer nakliyle siroz te-
davi edilirken tümör de ortadan kalkmış olu-
yor.” Nakil sonrasında da hastaların özellikle
enfeksiyondan korunmak adına çok dikkatli
olmalarını gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Cü-
neyt Kayaalp, “Asım Bey için de yeni karaciğe-
riyle birlikte yeni bir hayat başlıyor. Bundan
sonra da korumak onun görevi” diye konuştu.

SEMANUR POLAT

2 27 TEMMUZ 2021 SALI YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

KıZı SAYESındE
KAnSERı YEndı

FİZYOTERAPİSTE
ÇOK İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ka-
litesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durum-
ları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, “Günde

6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya ye-
tecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı
en az uykudur” dedi. Medipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Mu-
hammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun sağlık
üzerinde birçok olumsuz sonuç doğurabileceğine dik-
kati çekti. Prof. Dr. Akkoyunlu, ani ölümler, kalp krizleri,
felçler gibi birçok hayatı tehdit eden durumun nedenleri
arasında olan kalp ritim bozukluğunun, uyku süresi ile
direkt ilişkili olduğunu belirterek “Maalesef sağlığa bu
kadar etki eden ve çok basit alışkanlık değişiklikleri ile
çözebileceğimiz şeyler göz ardı ediliyor ve büyük bedel-
ler ödüyoruz. Mesela sağlık açısından genetiği değişti-
rilmiş gıdalar, mikroplastik salgını, küresel iklim
değişikliği gibi çok popüler konular var gündemimizde.
Bunlar belki de bireysel anlamda hayata bu düzeyde
tehdit oluşturmuyor. Ayrıca bunları düzeltmek uyku-
muzu düzenlemenin kolaylığı ve ucuzluğu ile kıyaslan-
maz. Uyku kalite ölçümü Evre 3 ve REM dediğimiz
derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldı-
ğında sonuç yine felaket. Uyku kalitesinin bozulması
uyku herhangi bir uyku hastalığına ya da uyku hijyeni-
nin bozulmasına bağlı olabilir” diye konuştu.

En az 7 saat
uyku şart

Hayatı boyunca hastaneye git-
mekten hep kaçtığını ama bugün
düzenli aralıklarla doktora git-
menin ne kadar önemli oldu-
ğunu anladığını söyleyen Asım
Bekdemir, hikâyesini şu cümle-
lerle anlattı:
“Yaklaşık 3 ay önce sol göğsüm-
deki ağrı nedeniyle hastaneye
gitmek zorunda kaldım. Yakın bir
doktor arkadaşımın ısrarlarıyla
tahliller yapıldı. Karaciğerimde
sorunlar olduğu anlaşılınca
küçük kızımın yaptığı araştırma-
lar sonunda Prof. Dr. Cüneyt Ka-
yaalp’e ulaştık. Kendisi benim
kesin tedavimin ancak karaciğer
nakliyle olabileceğini söyledi.
Başta kabul etmesem de başta
çarem olmadığını anladım.
Uygun verici için önce çocukla-
rıma bakıldı. Kızım Ebru’nun
uyumlu çıkınca önce almak iste-
medim. Ya olumsuz bir şey
olursa diye vicdanım rahat de-
ğildi. Ama kızım, “Ben babam
için her şeyimi veririm” demiş.
Çok şükür, şimdilik her şey yo-
lunda gidiyor. Kızım da ben de
iyiyiz. Çok daha iyi olacağım.”

BABAM
İÇİN HER
ŞEYİMİ
VERİRİM

Hepatit B’ye bağlı karaciğer tümörü ve siroz
rahatsızlığı olan 59 yaşındaki baba, 

kızından aldığı nakille hayata tutundu

Çocuklar evde çok
kaza geçirebiliyor

Ev kazalarından korunmak için ön-
ceden önlem almak gerektiğini anla-
tan Medipol Üniversitesi Çamlıca

Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Kaynar
su yanıkları, temizlik malzemeleri yeme veya
içme, ateşli yanıklar, ilaç zehirlenmeleri, elek-
trik çarpmaları, soluk borusu tıkanmaları ev
kazalarından bazıları. En sık görülen ev kazası
düşmelerden korunmak için çocukları kaygan
zeminlerde tek başına bırakmayınız. Ayrıca
halı altlarına kaymayı engelleyen malzemeler
koyunuz. Özellikle yeni yürümeye başlayan
çocuklarda düşmeler çok sık görülecektir. Bu
düşmelerin kötü sonuçlanmaması için evin
içinde onun gezeceği serbest alanlar oluşturu-
nuz. Mümkünse orta sehpa gibi evin orta-
sında bulunan ve düştüğünde kafasını

çarpabileceği dekoratif ürünleri bir süreliğine
kenara çekiniz veya kaldırınız. Özellikle keskin
kenarlı olan mobilyalar için köşe korumaları
kullanmalıyız" uyarısında bulundu.

Eğitim videoları izleyin

Çocuğun oyuncaklarının yaşına göre seçil-
mesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Cö-
mert, "Küçük parçalı oyuncaklar bebeklerin
yutması açısından tehlike arz etmektedir.
Özellikle bebeklerde sık görülen kazalardan
biri de yabancı cisim yutulmasıdır. Bunlar içe-
risinde de çok sık rastladığımız madeni bozuk
para yutulmasıdır. Masa üstlerinde bozuk
para bulundurmamaya çalışalım. Ayrıca yere
birçok küçük parçalı eşyaların düşebileceğini
hesap edip evi her gün süpürelim. Olası ya-
bancı cisim yutulmalarına karşı eğitim video-

ları izleyelim" diye konuştu.

Temizlik malzemelerini yukarı kaldırın

İlaçlar ile zehirlenmelerden korunmak için
ilaçları kapalı yerlerde ve çocukların ulaşama-
yacağı yüksekliklerde muhafaza etmek gerek-
tiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Murat
Cömert, “En büyük yanlışlardan biri temizlik
malzemelerinin muhafaza edildiği yerdir. Te-
mizlik malzemelerini lavabo altlarına koyma-
yınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde
olmasına özen gösterelim. Sıcak su yanıkları-
nın birçoğu emekleyen çocuğun masa örtü-
sünü tutup çekmesi üzerine üstten dökülen
sıcak sular ile oluşmaktadır. Emekleyen veya
sıralayan çocuğunuz var ise masa örtüsü kul-
lanmayınız. Kibrit, çakmak gibi yangına yol
açacak aletleri çocukların ulaşamayacağı yer-
lerde muhafaza ediniz. Çocuklar oluşabilecek
yangının doğuracağı zararları öngöreme-
mekte. Eğer merdivenli bir eviniz varsa. Mer-
diven korkuluklarının arasını dolduralım. Eğer
emekleyen bir çocuğunuz varsa tırmanma-
ması ve inmemesi için merdivenin her iki kıs-
mına engel koyalım” ifadelerini kullandı.

Yürüteç kullanmayın

Çocuklarda kullanılan yürüteçlerle çok sık ka-
zalar meydana geldiğini belirten Dr. Öğr.
Üyesi Murat Cömert, “Yürüteç kullanan her
dört çocuktan biri ev kazası yaşamaktadır. Yü-
rüteç kullanımının çocuğa bir faydası yoktur.
Hem faydasız olması hem de kazalara neden
olmasından dolayı yürüteç kullanımı öneril-
memektedir. Evinizin kapısı sürekli kilitli bu-
lunsun. Çocukların kapıyı açıp dışarda
kaybolma riski bulunmaktadır. Elektrik prizle-
rine koruma takınız. Evinizde tüm odalarda
duman detektörü bulundurunuz. Evde bu tür
kazalara karşı ilk yardım çantası bulundura-
lım. Büyük sağlık problemleri oluştuğu anda
acil yardım isteyelim” uyarısında bulundu.

Ev kazalarının
çocukların yaralanma ve

ölüm riskinin en fazla
görüldüğü durumlar

olduğunu belirten Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi

Murat Cömert, ailelerin
basit önlemlerle bu

kazaların önüne
geçebileceğini söyledi.

Cömert, "Ev kazaları
arasında en sık

gördüğümüz problem
düşmeler" diyerek
alınacak önlemleri

sıraladı
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Sultangazi'de kimliği belirsiz saldırganlar
kıraathaneye girerek iş yerini kurşunladı.
İş yeri sahibi Kadir K. bacağından yara-

lanırken, silahlı saldırganlar geldikleri otomobil ile
olay yerinden kaçtı. Olay, önceki gece saat 00.30 sı-
ralarında 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan kıraatha-
nede meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile
kıraathaneye gelen kişi ya da kişiler içeri girerek
rastgele sağa sola ateş etti. Silahlardan çıkan kur-
şunlardan biri işletme sahibi Kadir K.'nin bacağına
isabet etti. Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobil
ile olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, İş yeri sahibi
Kadir K., kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahaleyi
çevredekilerin yaptığı Kadir K. olay yerine gelen
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vuru-
lan Kadir K.'ya yapılan ilk müdahale cep telefonu
kamerasına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri si-
lahlı saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için
çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan
Kadir K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

olay, geçen cumar-
tesi günü gece saatle-
rinde Esenyurt

Talatpaşa Mahallesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, alkollü
olduğu belirtilen yabancı uy-
ruklu kişi bindiği taksinin ücre-
tini vermek istemedi ve şoförle
tartışmaya başladı. Tartışmanın
ardından araçtan inen kişi, kaç-
mak için apartmanın bahçe du-
varından balkona atlarken
düştü. Apartman sakinlerinin

ihbarı üzerine olay yerine polis
ekipleri gelirken, yabancı uy-
ruklu kişi çevredekiler tarafından
düştüğü balkondan çıkarıldı.
Polis ekipleri, sokağı birbirine
katan kişiyi ifadesini almak
üzere polis merkezine götürdü.

Kaçmaya çalıştı

Taksi şoföründen kaçarak orta-
lığı birbirine katan yabancı uy-
ruklu kişinin o anları cep
telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülere yabancı uyruklu ki-
şinin bahçe duvarın atlayıp bal-
kona düşmesi ve vatandaşlar
tarafından yakalandığı anlar
yansıdı. Sokakta bulunan iş ye-
rinde çalışan Rıdvan Dilekli,
"Parasını vermemiş. Şu apart-
manların arasından kaçmaya
çalıştı. Mahalleli yakalayıp, 
polise teslim etti. Polise direndi,
zaten zorluk çıkardı. Darp
yoktu. Baya da alkollüydü" 
ifadelerini kullandı.

kaza, saat 23.00 sırala-
rında Petrolyolu Caddesi ile
Gül Caddesi'nin kesiştiği

noktada meydana geldi. Gül Cadde-
si'nden Petrolyolu Caddesi'ne dönüş
yapan 34 TCL 92 plakalı taksi sürü-
cüsü, caddede ilerleyen 16 U 2544
plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç-
lar kaldırıma çıkarak durabildi. Ka-
zada taksi sürücüsü bulunduğu yerde
sıkıştı, diğer araçtaki bir kişi ise hafif
şekilde yaralandı. İhbar üzerine, olay
yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağ-
lık ekibi sevk edildi. Ambulansın geç

kalması nedeniyle taksi sürücüsü sı-
kıştığı yerde bir süre bekletildi. Sürü-
cüyü sıkıştığı yerde gören yakınları ise
fenalık geçirdi. Polis ekipleri de çevre-
deki kalabalığı dağıtmakta güçlük
çekti. Sürücü önce itfaiye ekiplerinin
çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarıldı,
ardından sağlık görevlileri tarafından
araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan
ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası caddede trafik yoğun-
luğu oluştu. Araçların çekilmesiyle
trafik normale döndü. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli’de kaza: 2 yaralı

Kıraathane
sahibini vurdular

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde
yemek yiyen turistlerin yanına yaklaşan
yabancı uyruklu 3 kadından biri sandal-

yeye asılı, içinde pasaport ve döviz bulunan çantayı
çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası ile tespit edilen ka-
dınların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsız-
lık olayı, İstiklal Caddesi'nde perşembe akşamı
meydana geldi. Restorana gelen turist aile sipariş
vererek, yemeklerini yemeye başladı. Bu sırada bu-
raya gelen, yabancı uyruklu 3 kadın, oturan müşte-
rilerden birisinin sandalyeye çantasını bıraktığını
görünce duraksadı. Geri dönen kadınlardan ikisi
perdeleme yaparken, diğeri sandalyeye asılı çantayı
alıp uzaklaştı. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasa-
portların bulunduğu çantayı çalan kadınların yaka-
lanabilmesi için güvenlik kamerası kaydı polise
teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Turistlerin
çantasını çaldılar

eSenler'de asker konvoyu oluşturanlar
Dörtyol Meydanı'nda yol kesti. Yol keser-
ken korna çalan ve motosikletleri ile gü-

rültü çıkaran grup daha sonra yollarına devam etti.
Dün saat 22.30 sıralarında oluşturdukları konvoy
ile Esenler'de tur atanlar Menderes Mahallesi'ndeki
Dörtyol Meydanı Kavşağı'na gelince yolu kapattı.
Otomobil ve diğer araçlarda bulunanlar aynı anda
kornalara basarken, konvoyda bulunan motosiklet-
liler de araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu.
Konvoydakiler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi
yollarına devam etti. 

Bunun adı magandalık

Sarıyer'de baba ve oğulun yaşadığı ge-
cekondu alev alev yandı. Alevler yan ta-
raftaki boş bir gecekonduya da sıçradı.

İki gecekondunun küle döndüğü yangının kundak-
lama nedeniyle çıktığı iddia edildi. Kocataş Mahal-
lesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda
sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen
bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm gecekonduyu
saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya
da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda it-
faiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri,

alevlere müdahale
ederek yarım saatlik
çalışmanın ardından
söndürdü. Ancak, ge-
cekondular yanarak
küle döndü. Polis
ekipleri çevrede
önlem alırken, sağlık
ekibi de olay yerinde
hazır bekledi. Yangın
çıkan gecekonduda
yaşayan baba ve oğlu
ise şans eseri yara al-
madan kurtuldu. 

O lay, dün   saat 11.00 sıralarında
Ferahevler Mahallesi, Adnan
Kahveci Caddesi üzerinde

meydana geldi. Cadde üzerinde baharat
dükkanı işleten Ali Yavuz, dükkanda
oturduğu sırada kendisini zabıta mü-
dürü Ahmet olarak tanıtan bir kişi aradı.
Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi oldu-
ğunu, yarım saat sonra geri vermek
üzere 490 lira para vermesini istedi. Do-
landırılmak istendiğini anlayan Ali
Yavuz, dolandırıcıları yakalatmak için
parayı vereceğini söyleyerek dükkana ça-
ğırdı. Ancak daha polise haber vermeye
fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi.
İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü
Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek para
istedi. Ali Yavuz da "İnsanları dolandır-
maya utanmıyor musunuz?" diyerek
tepki gösterdiği kişi hemen dükkandan
çıkarak kendisini bekleyen taksiye bine-
rek gitti. Yaşanan dolandırıcılık girişimi
iş yerinin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi.

Kimse bunlara kanmasın

Dolandırılmak istenen Ali Yavuz, "Dük-
kanda oturuyordum, telefon çaldı, kal-
dırdım. Karşıdaki şahıs, 'Ali Ağabey ne
yapıyorsun?' diye direk ismimi söyledi.
İsmimi söyleyince ben de herhalde tanı-
dık birisidir diye düşündüm. 'Buyur ağa-
bey' dedim. 'Ben zabıta müdürü Ahmet'
dedi. 'Bizim cenazemiz var, şu an cenaze

ile uğraşıyoruz. Bir arkadaşımı göndere-
ceğim senin oraya 490 lira para ver ona.
Ben geçerken sana bırakayım' dedi. Öyle
dedi ama ben aslında öyle birini tanımı-
yorum. 'Tamam gönder gelsin' dedim.
Bir gelsin de kimmiş bakayım diye dü-
şündüm. En azından dükkandaki kame-
ralar kaydeder bunu kim olduğunu

öğreniriz. Ben daha telefonu kapatır ka-
patmaz, baktım biri içeri girdi. 'Ahmet
ağabey aradı mı seni' dedi. Buyur
dedim."Para verecekmişsin" dedi. "Utan-
mıyor musunuz milleti dolandırmaya,
yazık günah değil mi" dedim. Ben böyle
söyleyince hemen kapıdan çıktı, arkasına
bile bakmadan yürümeye başladı. Kar-

şıda taksiye bindi gitti. Ben de kameraları
kontrol ettiğimde, bir adamının yan ta-
rafta oturduğunu, burayı gözetlediğini
gördüm. Kimse bunlara kanıp mağdur
olmasın. 'Ben memurum, ben zabıta
müdürüyüm, ben şuyum' diyerek insan-
ları kandırmasınlar. İnsanlar bunlara
kanmasın" ifadelerini kullandı. DHA

ZABITA MUDURUYUM DEYIP
ESNAFI DOLANDIRMAK ISTEDI

Sultanbeyli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada takside
sıkışan sürücü ağır yaralandı, diğer araçta bulunan bir kişi ise
hafif şekilde yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin
çalışması ile taksiden çıkarıldı. Ambulansın geç kalması nedeniyle
sürücüyü sıkıştığı yerde gören yakınları ise fenalık geçirdi

Esenyurt'ta iddiaya göre bindiği taksinin ücretini vermemek için kaçan yabancı
uyruklu kişi, bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Sokağı birbirine katan
kişi polise teslim edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Taksiye para vermemek için kaçtı, kaza geçirdi

Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnaf Ali Yavuz'dan 490 lira borç para is-
tedi. Dolandırılacağını anlayan Yavuz, iş yerine gelen bu kişiye tepki gösterdi. Kendisini bekleyen taksiye
binerek uzaklaşan kişinin iş yerine gelmesi ile taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'te park halindeki otomo-
bilde bulunan iki kardeş arasında
çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Anneleri ise kavga eden çocuklarını ayır-
maya çalıştı. O anlar cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde
akşam saatlerinde Pendik Fevziçakmak Ma-
hallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre
park halindeki bir otomobilde bulunan Em-
recan ve Muhammet Aslantürk kardeşler

arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma
çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşe-
rek araç dışına taştı. Kardeşler birbirlerini
darp etmeye başladı. Orada bulunan anne-
leri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya ça-
lıştı. Ardından araçtaki diğer kişiler olaya
müdahale etti. Daha sonra kardeşlerden biri
otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar
çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep
telefonu kameralarına kaydedildi. DHA

Durun siz kardeşsiniz!

2 gecekondu
yandı kül oldu



K uzey Marmara Otoyo-
lu'nun (KMO) Kurtköy-
Akyazı ile Kınalı-Odayeri

kesimlerinde toplam 2 milyar 186
milyon dolar tutarındaki ek maliyet
dudak uçuklattı. Güncel kurla bu
tutar 18.8 milyar liraya ulaşıyor.
Limak-Cengiz ortaklığı tarafından
yapılan Kurtköy-Akyazı kesiminde
yüzde 65.5, Kolin-Kalyon ortaklığı
tarafından yapılan Kınalı-Odayeri
kesiminde ise yüzde 55.3 oranında
ek maliyet artışı yaşandığı ortaya
çıktı. Ek maliyet konusunda Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı herhangi
bir yanıt vermezken, Hazine ve Ma-

liye Bakanlığı maliyet artışını
doğruladı.

Garanti tutarı
değişti mi?

CHP Genel
Başkan

Yar-

dımcısı Ahmet Akın, “İktidar so-
nunda KMO'daki rekor maliyet ar-
tışını kabul etti. Bu kapsamda
garanti tutarının ve garanti süresi-
nin ne kadar değiştiğinin de açık-
lanması gerekiyor” dedi. CHP'li
Akın KMO'daki maliyet artışı ko-
nusunda Hazine ve Maliye Bakan-
lığı'na soru önergesiyle başvurdu.
Gelen ilk yanıtta konunun Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uh-
desinde olduğu belirtildi. Bunun
üzerine Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı'na da başvuran Akın, yanıt
alamadı. Akın, konuyu Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a
yönelttiği soru önergesiyle tekrar
gündeme getirdi. Oktay'dan gelen
yanıtta da konunun Ulaştırma Ba-
kanlığı'nı ilgilendirdiği belirtildi.
Akın, son olarak hem Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı'na hem de Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı'na
CİMER üzerinden başvurdu. Baş-
vuruya Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı'dan 4 ay sonra gelen yanıtta
KMO'da yaşanan ek maliyet artışı
doğrulanmış oldu.

Vatandaşın bilmesi gerekir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali-
yet artışlarının toplamda 2 milyar
186 milyon 895 bin 114 dolar ola-
rak kayıtlarda yer aldığını kaydetti.
CHP'li Ahmet Akın şunları kay-
detti: "Buna göre ek maliyet artışı
projelerin toplam maliyet bedelinin
yarıdan daha fazla bir tutara geli-
yor. Güncel kura göre (8.62 lira) ek
maliyet artışı 18 milyar 848 milyon
lirayı da geçiyor. Kuzey Marmara
Otoyolu'na verilen garanti koşulla-
rını geçse de geçmese de ödeyecek
vatandaşın bilmesi gerekir."
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İ nsan hayatının en hareketli en cıvıl cıvıl
olduğu zamandır gençlik. Kişilik ve
kimlik arayışının en karmaşık olduğu

zaman dilimidir. Fikir ve duygu anlamında en
çalkantılı durumlar oluşumudur. Toplumun en
aktif en hareketli kesimini gençler oluşturur.
Bu durum ister istemez toplumu en fazla etki-
leyen harekettir. Bu nedenle gençler üzerine
özenle eğilmemiz gerekmektedir.

Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614
bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç
nüfus 12 milyon 971 bin 396 kişi oldu. Genç
nüfus, toplam nüfusun %15,4'ünü 
oluşturuyor.

Bugün TÜİK verilerine göre Türkiye'de 1
milyondan fazla üniversite mezunu işsiz var.
Bunların bir kısmı da 15-24 yaş arası, yani
genç işsizler grubunda.

12 milyon 971 bin 396 çocuğumuz
madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız
durumda. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon insan
madde ve davranış bağımlısıdır.

Dünyada en genç nüfusa sahip on sekizinci,
Avrupa’nın ise üçüncü ülkesiyiz. Toplumsal
bir dönüşüm yaşayan ülkemizde gençlerimize
ülke ve millet olarak sahip çıkmalıyız.

Geçtiğimiz günlerde, gençliğimize faydalı
olabilmek, duygularına tercüman, dertlerine
çare olmak için, Dünya gençliğini kucaklayan
bir yapıya sahip olan “Dünya Gençlik Kon-
seyi” Basın ve Medya Koordinatörü olarak
aralarına katıldım.

“Dünya Gençlik Konseyi” Uluslararası
Sivil toplum Kuruluşu adı ile 2015 yı-
lında  34-212-164 kütük nolu istanbul Valili-
ğine kayıtlıdır. Genel merkezi İstanbul

Bakırköyde bulunan Marmara,
Ege ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere üç
bölge başkanlığı bulunan 16 ilimizde Temsil-
ciliği olan bir kuruluştur.

Yurt dışında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Azerbaycan, Almanya, Belçika Hol-
landa, Fransa, Somali’de temsilciliği bulunan
40.000 üyesi olan bir federasyondur.

Faaliyet alanları içerisinde; İş, eğitim öğre-
nim ve meslek edindirme dayanışma kurulu-
şudur. Kamu yararına çalışmak, uluslararası
alanda projeler üretmek, gençliği kötülükler-
den haberdar etmek ve topluma kazandır-
mayı kendisine ilke edinmiştir. Din, dil ve ırk

ayrımı yapmadan gençlerimizin gelişimine
katkıda bulunan her türlü eğitim, seminer,
gezi, organizasyon, vb. projeleri hayata geçir-
mek amacı taşımaktadır. 81 ilimizde ve ulus-
lar arası arenalarda gençlerimizi topluma
kazandırma ve bilinçlendirmeye yönelik pro-
jeler üretmektedir. Uyuşturucunun tedavi sü-
recine gelmeden önlenmesi ve alışkanlık
edinilmemesi için çalışmalar, eğitim seminer-
leri ve bilinçlendirme programları yapılmak-
tadır. Bu projeleri, Devletin resmi
kurumlarından, Belediyelerden ve Sivil Top-
lum Kuruluşlarından büyük destek görmekte-
dir. Türkiye genelinde 2000’e yakın Belediye
ve STK ile ortak projeler kapsamında proto-
kol imzalanmıştır.

Gençlik meclisi olarak tüm kaynaklarını,
okuyan, araştıran, düşünen, özgüveni yüksek,
sanata ve bilime ilgili gelişmelere açık, farklı-
lıklara saygılı, ahlaklı, üretici, kaynakları
doğru ve etkin kullanan ve çevreye duyarlı bir

gençlik yetiştirmek misyonundadır.  
Gençliğin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sap-

tamak işbirliği içinde özverili ve çözüm odaklı
çalışmalar yapıp eğitim, sanat, spor, hizmet
ve yardımlaşma gibi bir çok alanda projeler
üretmek, destekleyici politikalar geliştirmek,
uygulamak ve bu çalışmalarından mümkün
olduğunca faydalanılmasını sağlamak 
vizyonundadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, bağış yapan
destekçilerine tamamen şeffaf bir şekilde ya-
pılan etkinlikleri duyurmaktadır. Gençlerin
hayata daha fazla katılımını sağlayarak, far-
kındalıklarını artırmayı  birinci vazife 
edinmiştir.

Biz de; Mustafa Kemal Atatürk’ün;
“Ey Türk Gençliği” diye söze başladığı hi-

tabesindeki öğütleri, kendimize örnek alarak
gençlerimize rehber olmak, yoldaş olmak
amacıyla bu kutlu yola çıkmış bulunmaktayız.

Sağlıcakla… 

Gençlere yoldaş olmalıyız

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı ile Kınalı-Odayeri kesimlerinde toplam 2 milyar 186 milyon dolar 
tutarındaki ek maliyet dudak uçuklattı. Hazine, ek maliyeti doğruladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 

"Bu kapsamda garanti tutarının ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor” dedi
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Bakır'dan
çöp tepkisi
Başakşehir'de çöpler konteynerlerden
taştı. Görüntüler mahalleliler tarafından
sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır,
“Belediye kaynakları millete hizmet için
harcamıyor” dedi

BaşKaşehir Belediyesi, Şahintepe Ma-
hallesi'nde bulunan konteynerlerdeki
çöpleri toplamayınca mahalleli isyan etti.

Ortaya çıkan manzara ile ilgili konuşan CHP Başak-
şehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, "Yılın ilk altı ayında
786 milyon bütçeyi tüketip ek 350 milyon bütçe tale-
binde bulunan belediyenin ve başkanın bu kaynak-
ları millete hizmet için harcamadıkları çok açık.
Başakşehir Belediye Başkanı sayın Yasin Kartoğlu
İBB'nin kurban kesim alanına ilişkin iftira videosu
çekmek yerine işine odaklanmış olsaydı maalesef
kent bayram sonrası bu manzaralar ile karşı karşıya
kalmazdı" dedi.

Para nereye harcanıyor?

CHP’li Bakır, "Başakşehir Belediyesi, Şahintepe Ma-
hallesi'ndeki çöpleri toplatmayarak, kenti saran kötü
kokular ve hijyenik olmayan ortam nedeniyle komşu-
larımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Yılın ilk altı
ayında 786 milyon bütçeyi tüketip ek 350 milyon
bütçe talebinde bulunan belediyenin ve başkanın bu
kaynakları millete hizmet için harcamadıkları çok
açık" dedi. Bakır, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu'nun Kayabaşı'nda yer alan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait kurban satış ve kesim alanıyla
ilgili olarak kötü kokular yayılıyor iddiasına da de-
ğindi. CHP’li Bakır, "Kamera karşısında çamur ve if-
tira videoları çekerek sosyal medya fenomenliği
yapmak yerine; milletimize karşı sorumluluklarını ye-
rine getirmelerini, asli görevi olan belediye hizmetle-
rini aksatmamalarını öneririm. Başakşehir Belediye
Başkanı sayın Yasin Kartoğlu İBB'nin kurban kesim
alanına ilişkin iftira videosu çekmek yerine işine
odaklanmış olsaydı maalesef kent bayram sonrası
bu manzaralar ile karşı karşıya kalmazdı" şeklinde
konuştu.

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr
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Yeliz Yeşilyurttan (30) dünya evine girdiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda şimdi de otizmli oğlu Engin için şifa arıyor. 3.5
yaşındaki Engin, uzmanlardan dil ve duyu terapisi görüyor. Bütün çabasının

oğlunun sağlığı olduğunu söyleyen anne, “İlk mutluluğumu burada
yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da burada yaşarım” dedi

Bağcılar’da yaşa-
yan 30 yaşındaki
Yeliz Yeşilyurttan, 7

yıl önce Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sa-
rayı’nda düzenlenen toplu
düğün şöleninde kıyılan nikahla
evlendi. Mutlu bir evliliği bulu-
nan Yeşilyurttan’ın yıllar sonra
Engin ismini verdiği oğlu dün-
yaya geldi. İki yaşına geldiğinde
sağlık kontrollerini yapan dok-
torlar, Engin’e otizm teşhisi
koydu. Çocuklarının otizmli ol-
masına şaşıran ve büyük üzüntü
duyan aile minik yavruları için
çare arayama başladı.

Kendisini ifade
edemiyor

Yeliz Yeşilyurttan, engellilere
her türlü eğitimin verildiği Fey-
zullah Kıyıklık Engelliler Sa-
rayı’nda otizme yönelik de

hizmetin sunulduğunu öğrendi.
Yeşilyurttan dünya evine girdiği
Engelliler Sarayı’na yıllar sonra
çocuğu için gidip yetkililerle
görüştü. 3.5 yaşındaki Engin,
burada dil ve duyu terapisi al-
maya başladı. Çocuğunun konu-
şamadığını ve sıkıntısını
söyleyemediğini belirten Yeşil-
yurttan, “Otizm hastası oğlumu
tedavi olması için buraya getir-
dim. Konuşamıyor ve kendisini
ifade edemiyor. İyileşerek ko-
nuşmasını ve bana anne deme-
sini çok istiyorum. Ben burada
düzenlenen toplu nikah töre-
ninde evlenmiştim. İlk mutlulu-
ğumu burada yaşadım İnşallah
ikinci mutluluğu da burada ya-
şarım” dedi. Gözü yaşlı anne,
kendilerine verdiği destekten
dolayı da Bağcılar Belediye
Başkanı lokman Çağırıcı’ya te-
şekkür etti.

Oğluna şifaOğluna şifaOğluna şifaOğluna şifaOğluna şifaOğluna şifaOğluna şifaOğluna şifa
arıyOr!arıyOr!arıyOr!arıyOr!arıyOr!arıyOr!arıyOr!arıyOr!

Balkanlara selam olsun
KüçüKçeKmece Belediyesi’nin
düzenlediği “Çekmecemde Sanat
Var” konserleri kapsamında Sefa-

köy Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahne alan
Balkan müziğinin sevilen sesi Ekrem Pehli-
van, sahne performansı ve sesiyle katılımcı-
lara eğlenceli bir akşam yaşattı. Kurban
Bayramı’nın 4. günü gerçekleştirilen konsere
Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Kon-
seri izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, vatandaşların bayramını kutla-
yarak, “Tüm Balkanlardaki yurttaşlarımızı
gönülden selamlıyorum. 54 yıldır Küçükçek-

mece’de ikamet eden bir kardeşiniz olarak
nice bayramların barış içinde demokrasi ile
gelmesini temenni ediyorum. Dayanışma-
mızı, güler yüzü ve sevgimizi birbirimizden
esirgemeyelim. Sanatçımıza ve sizlere teşek-
kür ediyorum” sözleriyle seslendi.

Sesiyle beğeni topladı

Rumelili Ekrem, konserde, Rumeli’nin ve Bal-
kanların yöresel şarkılarını icra ederek, katı-
lımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Vatandaşlar, Ekrem’in söylediği şarkılarla al-
kışlarla ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti.

arıyOr!
Oğluna şifa

Örnek bir öğretmen
Tarih dersini sevdirmek ve konuların daha kalıcı olması adına
farklı anlatım metotları deneyen öğretmen Gül Sipahi, öğrencile-
rinin tarihi adeta yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.

Mesleğinde dördüncü senesini geçiren ve özel bir okulda görev yapan 25 ya-
şındaki Sipahi, yaz döneminde telafi eğitimleri kapsamında ders vermeye
devam ediyor. Ezberci yaklaşımdan uzak, derslere aktif katılımı sağlayan ya-
rışmalar ve aktiviteler düzenleyen Sipahi, öğrencilerine bazen bilgi yarışma-
larıyla bazen de yazı tahtasına tutturulan ve içerisinde sorular olan balonları
patlattırarak tarihi hem sevdiriyor hem de öğretiyor.

Öğrencilerin ilgisini çekiyor

Dersi eğlenceli hale getiren ve öğ-
rencilerin motivasyonunu yüksek
tutan Sipahi, dönemleri simgele-
yen kostümler kiralayıp öğrencile-
rine canlandırmalar yaptırarak
konuları pekiştiriyor. Gül Sipahi,
dersleri alışılagelmişin dışında işle-
diğini, böylelikle tarihe ön yargılı
öğrencileri dersin içerisine çekmeyi
başardığını söyledi. 
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Enerji için gereksiz
doğa tahribatı

Y ıllardır saydığım sevdiğim hocalarımdan dinledi-
ğim gibi üyesi olduğum TMMOB (Türk Mühen-
dis ve Mimarlar Odaları Birliği) Başkanı Emin

Koramaz da söyledi. Yıllardır iddia ettiğimiz gibi İklim
Deiğişimi, yağışlar, seller, heyelanlar, fırtınalar, hortum-
lar insan müdahalelerinden kaynaklanıyor. Ülkemizi yö-
netenlerce son dönemlerde "Doğal Afet" olarak sunulan
bu afetlerin hepsi insan kaynaklı. Hepsi rant odaklı. Tür-
kiye Çevre Kuruluşlarının yaptığı bu konulardaki toplan-
tılar için Tırabzon, Rize İkizdere, Bursa Nilüfer'e gittim
5-6 günlük toplantılara katıldım. Hepimizde fikir ay-
nıydı. Son yıllarda yaşanan sel ve heyelanlara sebep
insan kaynaklı doğa tahribatı. Yanlış su politikaları, hid-
roelektrik santrralleri (HES) ler, plansız ve çarpık ken-
tleşme ile doğa, rant politikalarına teslim edilmiştir.
HES'lerin bir dere üzerinde çok yapılan barajlar derele-
rin normal akışlarını bozmuştur. Biz Trakya'da oturanlar
İstanbul Kanalın getirdiği sonuçları da göreceğiz. Evet,
enerji ihtiyacımız var ama Türkiye hem güneşli gün sa-
yısı hem de rüzgar bakımında Avrupa'dan şanslı. Şimdi
size Rüzgar Enerjisinden bahsedeceğim.

Rüzgar gücü en ucuz ve çevreyi kirletmeyen tükenmez
enerji kaynağıdır. İnsan yaşamında Sanayi Devrimiyle
ihtiyaç olan enerji kömür, petrol ile sağlanırken doğaya
verdiği zararlar sonucu, rüzgar ve ve güneş gibi yenile-
nebilir enerji kaynaklarına geçiş kaçınılmaz olmuştur.
Rüzgar gücünün üstünlüklerini şöyle özetlenebiliriz.

1- Herhangi bir radyoaktif ışınım tahribatı yapmaz.
2- Enerji ücretsiz olup taşınma maliyeti yoktur ve

herhangi bir atık üretmez.
3- Atmosfere veya yakınlarındaki nehir ve denizlere

ısıl emisyon yapmaz.
4- Güvenlik açısından başarılı bir geçmişe sahiptir.

Kullanım sonrasında tasfiye edilmeleri diğerlerine göre
çok kolaydır.

5- Rüzgar türbinlerinin işletmeye alınması 3 ay gibi
kısa bir sürede gerçekleşir. 

1992 yılında Rio'da Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesinde dünya ülkelerinin imzası
alınmış, ülkelerini dünyayı tehdit eden sera gazı etkisine
neden olan karbon di oksit, metan ve diğer gazların at-
mosferde birikimini önlemek ortak kararı alınmıştır.
Bunda Türkiye'nin de imzası vardır. Hal böyleyken hala
düşük kalorili Türk kömürü ile santraller yapmak niye?
Sağlıklı kalmanız dileklerimle

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Korona kontrolden çıkıyor

T BMM Depreme Karşı Alınabilecek
Önlemlerin ve Depremlerin Zarar-
larının En Aza İndirilmesi için

Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen-
mesi Amacıyla Kurulan Araştırma Ko-
misyonu'nun, 16 Temmuz'da da Meclis
Başkanı Mustafa Şentop'a sunduğu 522
sayfalık raporda, Türkiye'de deprem son-
rasında oluşabilecek 'tsunami' tehlikesi
ayrı başlık altında incelendi.

Tsunami tehdidine açık

Tsunamide ilk dalganın hasar vermeyen
'centilmen' ardından gelenlerin 'yıkıcı' ol-
duğu tespiti yapılan raporda, "Ülkemiz,
Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyıla-
rının yoğun kullanımı ve yüksek sismik
etkinlik ile birlikte tsunami tehdidine
açıktır" dendi. Bugüne kadar Türkiye'nin
136 tsunami yaşadığı belirtilen raporda,
2017'deki Bodrum-Kos tsunamisi ile 30
Ekim 2020'de Seferihisar açıkları ve
Samos Adası'nın kuzeyinde meydana

gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem so-
nucu bir can kaybı ve yaralanmalara
neden olan tsunaminin son iki örneği
oluşturduğu ifade edildi.

Sürekli gözlemleniyor

Tüm tsunamilerin İstanbul Marmara
Denizi öncelikli olmak üzere; İzmir, İs-
kenderun, Fethiye ekseninde etkili olduğu
aktarılan raporda, Marmara'nın tsunami
potansiyelinin yüksek olduğu, 1999'daki
depremde Tütünçiftlik, Hereke ve Değir-
mendere bölgelerinde 2 metreyi aşan dal-
galar belirlendiği kaydedildi.
"Araştırmalar Marmara Denizi'nde tarih
boyunca 30'un üzerinde tsunami dalgası-
nın oluştuğunu göstermektedir" ifadeleri
kullanılan raporda, şu öngörülere yer ve-
rildi: "Marmara Denizi için yapılan mo-

delleme çalışmaları ilk tsunami dalgası-
nın deprem oluş zamanından sonraki 10
dakika içinde en yüksek tsunami dalgası-
nın da 60-90 dakika arasında kıyılara va-
racağını göstermektedir. Adalar başta
olmak üzere Doğu Marmara'nın daha
yüksek tsunamiye maruz kalacağı öngö-
rülmektedir." Raporda, Türkiye'de Kan-
dilli Rasathanesi Deprem Araştırma
Enstitüsü'nün Tsunami Erken Uyarı Sis-
temi kurulması çalışmaları yürüttüğüne
değinilirken, "Bölgesel Deprem Tsunami
İzleme Merkezi" marifetiyle, 5.5'ten
büyük depremlerin tsunami oluşturma
ihtimalinin 7/24 gözlemlenip, incelendiği
bildirildi.

Tahliye ve müdahale planı

Raporda, olası tsunamiye karşı çözüm

önerileri şöyle sıralandı: "AFAD başta
olmak üzere ilgili tüm birimlerin; kıyı yer-
leşimleri için tehlike ve risk belirleme,
hasar görebilirlik, tahliye planları ve acil
eylem planları yapması;bu kapsamda,
kıyı yerleşimlerinde tsunamiye karşı yapı-
sal ve yapısal olmayan önlemlerin belir-
lenmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Deniz tabanına sismometreler yerleştiril-
meli, yaygınlaştırılmalı. Marmara Deni-
zi'ndeki olası tsunami tehlikesi
araştırılmalı ve kıyıların tsunami tehlike
haritaları hazırlanmalı. Marmara, Ege ve
Akdeniz'de Tsunami Erken Uyarı Sistemi
kurulmalı. Kritik kıyı tesisleri için tsunami
tehlike, hasar görebilirlik ve risk hesapları
yapılmalı, bu tesisler için tsunami etki ve
zararlarının en aza indirilmesi konu-
sunda tesise özel önlemler geliştirilmeli."
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TBMM'nin deprem 
raporunda yer alan 

tsunami uyarısı dikkat
çekti. Türkiye'de deprem
sonrasında oluşabilecek

'tsunami' tehlikesi ayrı
başlık altında incelenir-
ken; yapılan modelleme
çalışmasıyla, ilk tsunami

dalgasının kıyıya 10 
dakika içerisinde 

ulaşacağı kaydedildi

Covid-19 vaka sayılarında son günlerde
yeniden görülen artışa ilişkin Türk Tabip-
leri Birliğin'nden dikkat çeken bir uyarı
geldi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon-
seyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut,
RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali prog-
ramında yaptığı değerlendirmede, “Bay-
ramdan önce 6 bin yeni vaka ilanı vardı
ama şimdi aranın açıldığını ve 9 binlik bir
fark oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye’de
salgın yine kontrolden çıkıyor” dedi.
TTB’nin bayram sonrası için yaptığı vaka
sayısı tahminini hatırlatan Bulut, “Bay-
ramdan önceki tahminlerimizde bayram-
dan sonra bu rakamın 10 bini geçeceğini
zaten öngörmüştük ve yine söylüyoruz:
Ağustos ayının sonu, Eylül’ün başı Tür-
kiye yine 40 binli rakamlara ulaşır. Türkiye
geçtiğimiz yıl 60 binli rakamlarla rekor kır-
mıştı ve Avrupa’da birinci sıraya otur-
muştu. Dünyada ilk dört ülke arasında yer
aldı. Aynı sonbaharı ve kışı tekrar edeceğiz
gibi gözüküyor” diye konuştu.

Büyük sorun olacak

Prof. Dr. Bulut, TTB’nin okulların açıl-
ması hakkında görüşlerini, “TTB, önlem-
ler alınarak okulların açılması gerektiğini

savunuyor. Okullar bir pandemide en son
kapatılması ve en ilk açılması gereken yer-
ler, nedenleri de var. Eğitimde eşitsizlik,
ileri yansıyan büyük bir sorun yaratıyor.
Çocuklarımızın üçte ikisi uzaktan eğitime
ulaşamıyorlar. Varsıl aileler çocuklarına
özel ders aldırabilirler ama dar ve orta ge-
lirli ailelerin bunu başarabilme ihtimali
yok. Geleceğe büyük bir sorun olarak yan-
sıyacak” diye aktardı.

Hangi önlemler alınabilir

Bazı ülkelerde 12 yaş üstüne aşı uygula-
malarının başladığını vurgulayan Prof.
Bulut, okulların hangi önlemlerle açılması
gerektiği konusunda şunları söyledi: “Okul
çalışanlarının bağışıklaması yüzde 95-100
gibi bir oranla tamamlanır. 12 yaş üstüne
aşı bazı ülkelerde başladı. Daha küçük yaş
gruplarında risk yok, ölüm oranı nere-
deyse hiç yok. Bu nedenle okullarımızın
önlemler alınarak, mesafe ve hijyen koru-
narak sınıflarımızda seyreklik sağlanarak,
emlak piyasasında patlama sonucu olu-
şan boş plazaları Eğitim Bakanlığı kulla-
narak ve sınıfları seyreltmeye yönelik daha
fazla eleman alarak pandemi döneminde
eğitimde eşitlik yaratılabilir.”

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Bayramdan önce 6 bin yeni vaka ilanı vardı ama şimdi aranın
açıldığını ve 9 binlik bir fark oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye’de salgın yine kontrolden çıkıyor” dedi.

Aşırı sıcak uyarısı
Meteorolojİ Genel Müdürlüğü'nün
son hava durumu raporunda Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgelerine aşırı sıcak
uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin
son raporuna göre yarından itibaren
hava sıcaklıkları artarak mevsim normal-
lerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ya-
pılan uyarıya göre, hafta sonuna kadar
sürmesi beklenen sıcaklıkların İstan-
bul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakka-
le’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de
34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42,
Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antal-
ya’da 39-41, Adana’da 37-40 derece ci-
varında seyretmesi öngörülüyor.

Sıcak çarpması olabilir

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda
etkili olması beklenen sıcak hava dalgası
nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00
arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kro-
nik rahatsızlığı olanların sıcak çarpma-
sına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları
önem taşıyor. Öte yandan Kastamonu,
Karabük ile Sinop’un güney ve batı çev-
relerinde bugün sağanak ve gök gürül-
tülü sağanak bekleniyor. Meydana
gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım,
yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda
aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dik-
katli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sabiha Gökçen
rekor kırdı

Babaanne zulmü!

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, 9 günlük
Kurban Bayramı tatilinin son gününde 18 aylık pan-
demi sürecinin en yüksek günlük yolcu sayısına
ulaştı. Bayram tatilinin son gününde İstanbul'daki iki
havalimanında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Bayram
tatilini yurt dışı ve yurt içi tatil noktalarında değerlen-
direnlerin dönüşleri nedeniyle hem Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda
2021 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Verilere
göre 25 Temmuz Pazar günü Sabiha Gökçen Havali-
manı 110 bin 420 yolcuya hizmet ederken 690 uçuş
yapıldı. Aynı gün İstanbul Havalimanı'nı ise 159 bin
436 yolcu kullanırken, bin 016 uçuş gerçekleşti. DHA

Kağıthane'de engelli çocuğa vuran kişinin baba-
anne olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edileceği öğ-
renilen babaanne ifadesinde, altını değiştirdiği sırada
durmadığı için engelli çocuğa bir tane vurduğunu
söyledi. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde gece
saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğun darp edildiği ihbarı
üzerine polis ekipleri harekete geçmiş ve babaannele-
riyle evde kilitli bırakılan çocuklar kurtarılmıştı. Evde
bulunan babaanne Semiye A. (75) ifadesi alınmak
üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alı-
nan Semiye A.'nın görüntülerde çocuğa vuran kişi ol-
duğu ortaya çıktı. Semiye A.'nın ifadesinde altını
değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa vur-
duğunu söylediği öğrenildi. Semiye A.'nın emniyet-
teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye
sevk edileceği öğrenilirken, çocuklar ise anneye teslim
edildi. Komşular ise sürekli evden sesler geldiğini ve
kavga ettiklerini iddia etti.



Y urt içi piyasaların Kurban Bayramı
tatili dolayısıyla sadece yarım gün
işlem gördüğü geçen hafta küresel

piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bu
hafta ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme
başta olmak üzere yoğun veri gündeminin
yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu
takip edilecek. Küresel piyasalarda temmuz
ayının son haftasına girilirken birçok ülkede
yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vaka sayıları, olası kapanma ve
bunun ekonomilere yansımalarına yönelik
tedirginlikleri gündemde tutuyor. Buna kar-
şın ABD'de başlayan bilanço sezonu kapsa-
mında şirketlerin genel olarak beklentilerin
üzerinde açıklanan gelirleri ve güçlü veriler,
yatırımcıların risk iştahının canlı kalmasını
sağlıyor. Bu gelişmelerle geçen hafta ba-
şında kayıpların yaşandığı pay piyasaları yö-
nünü pozitife çevirirken, yeni haftada
bugünden itibaren yoğun veri akışı izlene-
cek. ABD ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven
endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı
yeni haftada, enflasyon endişeleri ve para
politikalarına yönelik beklentileri şekillendir-
mesi açısından Fed'in çarşamba günü açık-
layacağı faiz kararı kritik olacak.

Enflasyon takip edilecek

Yurt içinde ise bugünden başlayan

yoğun veri akışı ve şirket bilançolarının
yanı sıra TCMB'nin perşembe günü ya-
yımlayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu
yakından takip edilecek.ABD'de cuma
günü imalat sanayi Satınalma Yönetici-
leri Endeksi'nin (PMI) temmuzda 63,1
ile tüm zamanların en yüksek seviyesine
çıkmasının ardından Dow Jones endeksi
yüzde 0,68 artışla tarihinde ilk kez 35 bin
puanı aşarken, S&P 500 endeksi yüzde
0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04
değer kazandı. Haftalık bazda bakıldı-
ğında ise Dow Jones endeksinde yüzde
1,08'lik, S&P 500 endeksinde yüzde
1,96'lık ve Nasdaq endeksinde yüzde
2,84'lük değer kazancıyla kapanış rekor-
larını kırdı. Endekslerdeki bu yükselişte,
genel olarak beklentilerin üzerinde gelen
şirket bilançoları da etkili oldu. Dolar
endeksi 93,2 seviyelerini test ettiği haf-
tayı 92,9 seviyelerinden tamamladı,
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde
1,1340 ile yaklaşık 5 ayın en düşük sevi-
yesini görmesinin ardından yüzde 1,26
seviyelerinde dengelendi.

Makroekonomik veriler var

Analistler, Tesla, Apple, Microsoft, Alp-
habet, Visa, UPS, General Electric, 3M
ve Starbucks başta olmak üzere bu hafta
ABD'li şirketlerin yaklaşık 3'te 1'inin
ikinci çeyrek bilançolarını açıklamasının

beklendiğini, bu açıdan hisse bazlı hare-
ketler görülebileceğini söyledi. Hareketle-
nen ekonomik veri gündeminin yanı sıra
Fed'in bundan sonraki hamleleri açısın-
dan yatırımcılara rehberlik edecek tem-
muz ayı toplantısının da kritik önem
taşıdığını vurgulayan analistler, banka-
nın varlık alımlarını azaltmayı konuştu-
ğunun bilindiği bir ortamda, yapılacak
her türlü yönlendirmenin pay piyasaları
fiyatlamalarında etkili olacağını kaydetti.
Avrupa tarafında, geçen hafta makro-
ekonomik verilerin karışık sinyaller ver-
mesi ve Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı
artışa karşın, Avrupa Merkez Bankasının
(ECB) "yüzde 2 enflasyon hedefine ula-
şana kadar mevcut faiz oranlarının koru-
nacağı" yönlendirmesi pay piyasalarını
destekledi. Cuma günü açıklanan veri-
lere göre, temmuz ayı imalat sanayi PMI
Almanya'da 65,6 ile 3 ayın en yüksek,
Avro Bölgesi'nde ise 62,6 ile 4 ayın en
düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu geliş-
melerle cuma günü İngiltere'de FTSE
100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da
DAX 30 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da
CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer ka-
zandı. Endekslerin haftalık bazda ise or-
talama yüzde 1 değer kazanması dikkati
çekerken, geçen hafta 1,1752 ile 15 haf-
tanın en düşük seviyesini gören
avro/dolar paritesi, bugün 1,18 seviyele-

rinde bulunuyor.

Çin satışları tetikliyor

Asya tarafında yeni haftaya karışık se-
yirle başlanırken, kapanışa yakın Japon-
ya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla,
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde
2,7 düşüşle seyrediyor. ABD ile Çin ara-
sında artan gerilimin Çin pay piyasala-
rında satışları tetiklediği görülüyor.
Geçen hafta salgın kaynaklı talep endişe-
lerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülke-
ler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı
üretici ülkelerden oluşan OPEC+ gru-
bunun ağustos itibarıyla petrol üretimle-
rini 400 bin varil artırma kararı, Brent
petrolün varil fiyatının 67 dolarla 2 ayın
en düşük seviyesini görmesine neden
oldu. Bugün Brent petrolün varili yüzde
1,3 azalışla 72,6 dolardan, altının ons fi-
yatı ise yüzde 0,4 yükselişle 1.809 dolar-
dan alıcı buluyor. Öte yandan uzun
zamandır düşüş eğiliminde hareket eden
kripto paraların, bugün Bitcoin öncülü-
ğünde sert yükselmesi gündemin oda-
ğına yerleşti. Geçen hafta 29 bin dolar
seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fi-
yatı, önceki güne göre yüzde 10'a yakın
değer kazanarak 38 bin doların üzerine
çıktı.

Piyasa seviyeleri yükseldi

Analistler, teknoloji devi Amazon'un
kripto para piyasasına girmeyi planladığı
yönündeki henüz doğrulanmamış ha-
berlerin, Bitcoin alımlarının güçlenme-
sinde etkili olduğunu bildirdi. Yurt
içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, Kurban Bayramı dolayısıyla geçen
hafta pazartesi öğlene kadar işlem gördü
ve yüzde 0,86 değer kaybederek 1.351,59
puandan kapandı. Uluslararası piyasa-
larda geçen hafta boyunca 8,51-8,62
bandında hareket eden dolar/TL paritesi
ise yeni güne bankalararası piyasada
8,59 seviyelerinden başladı. Bugün yurt
içinde imalat sanayi kapasite kullanım
oranı, reel kesim güven endeksi ve finan-
sal hizmetler güven endeksi verilerinin
izleneceğini belirten analistler, teknik açı-
dan BIST 100 endeksinde 1.320 seviye-
sinin destek, 1.400 puanın direnç
konumunda olduğunu kaydetti.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağ-
men 2021 yılında üretim ve dış satımdaki yük-
selişini sürdüren kent, ihracat sıralamasında

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Ma-
nisa'nın ardından 8. sırada bulunuyor. Otomotiv ihraca-
tında ise ocak-haziran döneminde Bursa, İstanbul ve
Kocaeli'nin ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve
demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sa-
nayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam sera-
mik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik
sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor. Sakarya,
yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv
sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı.
İlk 6 ayda Sakarya'dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolar-
lık otomotiv ihracatı yapıldı.

Günlük 818 araç banttan indi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın
ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428'i ihraç
edildi. Söz konusu ihracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sa-
karya, ürettiği 148 bin 31 aracın yüzde 70,3'ne denk gelen
104 bin 80'ini yurt dışına sattı. Buna göre üretilen her 10
araçtan 7'si ihraç edildi. Ayrıca, bu rakamlara göre kentte
günlük banttan indirilen 818 araçtan 575'i yurt dışına gön-
derildi. Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bu-
lunduğu Sakarya'da, ocak-haziran döneminde 121 bin 612
otomobil, 374 otobüs, 339 midibüs, 307 küçük kamyon, 64
kamyonet, 25 bin 335 traktör üretildi. 

Otomobil ihracında
GAZA BASILDI
Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev
sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk yarısında
üretilen 148 bin 31 aracın 104 bin 80'i ihraç edilerek,
yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi

Gülen, yılın ilk yarısının sigorta sektörü açısın-
dan nasıl geçtiğine ve ikinci 6 aydaki öngörüle-
rine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm

sıkıntılara rağmen sektörün büyümeyi sürdürdüğünü ifade
eden Gülen, "Salgın döneminde Türk sigorta sektörü ola-
rak hem prim büyümesinde hem teknik karlılıkta hem de
dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreç
yaşıyoruz. Çift haneli büyüme rakamları ve son yıllarda
diğer sektörlere göre daha yüksek büyüme oranlarıyla, reel
büyümelerle başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyoruz.”
diye konuştu. 

Sigorta sektörü
büyüyor
Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "Salgın döneminde
Türk sigorta sektörü olarak hem prim büyümesinde hem
teknik karlılıkta hem de dijitalleşme anlamında
dünyadan pozitif ayrışan bir süreç yaşıyoruz" dedi

Yatırımcılar bu hafta, piyasaların gelecek dönemde
izleyeceği yön açısından kritik önem taşıyan Fed'in

çarşamba günü gerçekleştireceği toplantısında alacağı
kararlar ve yapılacak yönlendirmelere odaklandı

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı.
10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi.
11.00 Almanya, temmuz ayı IFO iş dünyası güven endeksi.
14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi..
17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları.
17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi.

PIYASALAR 
HAREKETLENECEK!

Gemi sektörü dünyaya açılıyor
Türk Eximbank'ın Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı gemi inşa sektöründe ilk defa
kullanılırken, bu destekle Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirildi

Yurt Dışı Teminat Mektubu
Programı kapsamında, müteah-
hitlik ve gemi inşa sektöründe

faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı işle-
rinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları
düzenleniyor. Program kapsamında ilk defa
gemicilik sektöründe faaliyet gösteren bir
firmanın teminat mektubu sorunu giderile-
rek, gemi ihracatı yapması sağlandı. Söz
konusu programdan yararlanan Cemre
Marin Endüstri AŞ, Norveç'e balıkçı gemisi
ihracatı gerçekleştirdi.

Teminat mektubu yolladık

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney,
salgın süresince ihracatçının yanında
olmak, finansman desteği sağlamak ve fir-
maların yeni pazarlarda önlerini açmak için

canla başla çalıştıklarını belirterek, yurt dışı
teminat mektubuyla müteahhitlik firmaları-
nın, gemi inşa firmalarının, yatırım malı ih-
racatı yapan firmaların, geçici teminat
mektubu, kesin teminat mektubu ve avans
teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya
başladıklarını söyledi. Gemi inşa sektörü-
nün bu imkandan yararlanmaya başlaması-
nın memnuniyet verici olduğunu dile
getiren Güney, programla Kuzey Avrupa ül-
keleri başta olmak üzere tüm dünyaya ger-
çekleştirilen gemi inşa sektörü ihracatının 2
milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına
katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.
Güney, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl uy-
gulamaya aldığımız Yurt Dışı Teminat
Mektubu programından gemi inşa sektörü-
müzün de yararlanması için Avrupa'nın

önde gelen bankalarıyla sürdürdüğümüz
yoğun görüşmeler ilk meyvesini verdi. Ban-
kamızın verdiği teminat mektubu ile Cemre
Marin Endüstri AŞ Norveç'e balıkçı gemisi
ihracatı gerçekleştirdi. Bu işlemi tüm sektör-
leri olumsuz etkileyen pandemi döneminde
gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren ihra-
catçı firmalarımız için ilave projelerin alın-
ması ve finansman ihtiyaçlarına alternatif
çözümler üretilmesi açısından çok değerli
buluyorum. Bankamızın sektöre yönelik dü-
zenleyeceği teminat mektuplarını, dünyada
balıkçı ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot
ihracatında ve özel yapım gemi ihracatında
ilk 10 ihracatçı ülke arasında bulunan sektö-
rün ihracatını daha üst sıralara taşıyacak
önemli bir adım olarak nitelendiriyorum.
"Genel Müdür Güney, savunma sanayisi,
yatırım malı ve gemi ihracatı işlemleri ile
müteahhitlerin yurt dışında gerçekleştireceği
projelerde sağlanan alıcı kredisi ve teminat
mektuplarına ek olarak yabancı kuruluşlarla
imzalanan reasürans/garanti anlaşmaları ile
finansman olanaklarını artıracaklarını 
vurguladı.

İhracat hacmi artabilir

Cemre Marin Endüstri AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Ömer Özeroğlu, program kap-
samında ilk teminat mektubu kullanımını
kendilerinin yaptığını belirtti. Uzun süredir
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
ve Türk Eximbank ile birlikte teminat mek-
tubu sıkıntılarının çözümü için çalıştıklarını
anlatan Özeroğlu, teminat mektuplarına
Avrupa bankası teyidi eklenmesinde yaşa-
dıkları sorununun yeni kontratlar imzala-

malarını engellediğini ve birçok talebin diğer
Avrupa ülkelerindeki tersanelere kaydığını
söyledi. Özeroğlu, Türk Eximbank'la bu sü-
reçte yaptıkları çalışmayla, sorunun çözü-
müne katkı sağlandığını, bankanın
Avrupa'daki muhabir bankaları aracılığıyla
teminat mektubu teminini sağladığını ifade
ederek, "Bu bir ilk. Biz artık bu programla
gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi
2 kat artırabiliriz. Gün geçtikçe ihracatımız
artıyor. Geçen yıl sektör olarak 1,3 milyar
dolar civarında ihracat yapıldı. Finansman
sorununun çözülmesiyle ihracat rakamları
yıllık minimum ikiye katlar. Bu yılın ilk yarı-
sında ihracatımızı beklentilerin üzerinde
gerçekleştirdik." dedi. Salgın nedeniyle
duran yatırımların yeniden hareketlendiğini,
sektörün çevreye duyarlı ve yeni teknoloji
gemilerde uluslararası arenada gün geçtikçe
söz sahibi olduğunu bildiren Özeroğlu, bu
nedenle sektöre yönelik talebin arttığını kay-
detti. Özeroğlu, Türk tersanelerinin bu fır-
satı kaçırmaması gerektiğine işaret ederek,
"İyi bir marka değerimiz var. Bu tür finans-
man problemleri çözülürse, hem kapasite-
miz dolacak hem de atıl durumda olan
birçok tersanenin üretim yapma şansı olu-
şacak. Bu paketin, gemi inşa sektörüne özel
bir kredi finansman paketi şeklinde sağlan-
masını talep ediyoruz. Bu desteği tüm sek-
töre duyurmak istiyoruz. Bu paket sektöre
çok büyük ivme kazandıracak ve ülkenin ih-
racat kazanımları da artacak. Türk Exim-
bank programıyla birlikte yurt dışındaki
birçok işi çok daha rahat Türkiye'ye getire-
rek gemi ihracat hacmimizi artırabiliriz." ifa-
delerini kullandı.
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CNR’IN ‘İFLAS’ OYUNU VE ORTADA 
DURAN ‘DOLANDIRICILIK’ DOSYASI

B
ugüne kadar bu sayfada hep
halkın yakıcı gündemlerini
dile getirdik, bunlara çözüm

aramaya çabaladık. Nitekim aynı
topraklar üzerinde yaşıyoruz, bizim
buralar da öyle sanıldığı gibi sütli-
man değil...

Bugün sizlere grup başkanlığını
yaptığım Toplumsal Medya'nın da mağ-
durlarından olduğu bir dolandırıcılık hi-
kayesini anlatacağım. Hem sokaktaki
yurttaşla aynı mücadeleyi verdiğimiz,
bir farkımızın olmadığı daha iyi anlaşıl-
sın diye. Hem de hukukun ülkede ne
denli ayaklar altına alındığı bir kez
daha yalın yalın ortaya dökülsün diye.

Geçtiğimiz hafta CNR'ın çok sayıda
yayınevi ve kuruma karşı giriştiği ahlak
dışı 'ticari' faaliyetini 'Bir dolandırıcılık
hikayesi: CNR ortada olmayan fuarın
icrasını gönderiyor' başlığıyla arkadaş-
larımız kamuoyuna duyurdular. Ha-
berde söz konusu edilen ve CNR
Holding'e bağlı şirketlerden biri olan
Pozitif Fuarcılık, onlarca yayınevi ve
kurumu, yapılmayan kitap fuarı üzerin-
den dolandırmış ve bir de üstüne bu fir-
malara düzenlenmeyen fuarın alacağına
karşılık icra göndermişti. Bu yayınevle-
rinden biri de grubumuza bağlı Toplum-
sal Yayınevi.

İFLAS EDEN DEV Mİ, GÖLGESİ Mİ?

Birçok basın organı tarafından da
gündeme getirilen haberle birlikte bir
kamuoyu yaratılmış oldu. Haber ve
oluşturulan kamuoyu ile birlikte şirket
yetkilileri mağduriyetlerin giderilece-
ğine dair çeşitli teminatlar verdi. Tam
da bu haberin peşinden ajanslardan
"CNR hakkında iflas kararı" şeklinde bir
haber geçildi. Bu habere göre, Bakırköy
1. İcra Dairesi, CNR Uluslararası Fuar-
cılık ve Ticaret A.Ş için tasfiye sürecini
başlatmıştı. Basın organları bu haberi
"Fuarcılık devi iflas etti" gibi gerçekten
oldukça uzak başlıklarla servis ederken
şirketin itiraz hakkının bulunduğu ve
dosyanın Yargıtay'a taşınacağı da 
haberlerin en dibinde şöyle bir 
geçiriliverdi.

Oysa, sanki CNR Holding iflas etmiş
gibi yansıtılan haberlerin arkasında
uzun zamandır atıl durumda olan bir
şirket yatıyor. CNR Uluslararası Fuar-
cılık ve Ticaret A.Ş., CNR Holding'e
bağlı olan 21 şirketten sadece biri ve
uzun süredir faaliyet göstermiyor. İşin
ilginç yanı ise iflas eden şirketin, on-

larca yayınevini senet imzalatarak borç-
landıran ve daha fuarı bile düzenleme-
den alacaklara faiz bindirip
yayınevlerine icra göndermeye kalkan
şirketin öncülü olması. CNR Uluslar-
arası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. açılan
davalarla boğuşmaya başlayınca yerine
Pozitif Fuarcılık Anonim Şirketi kuru-
larak devreye alındı ve kitap fuarı orga-
nizasyonları bu firma üzerinden
yapılmaya başlandı.

HEP AYNI NUMARA...

İkinci bir ilginç yan, daha doğrusu
hikayenin koptuğu kısım ise şurası...
CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret
A.Ş.'yi iflasa götüren dava bir haksız
kazanç davası. Nasıl mı, hemen izah
edeyim. Flap Kongre isimli bir firma
2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında
yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili
olarak CNR Fuarcılık ile anlaşıyor. Bu,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ba-
kanların da katılacağı planlanan bir
fuar organizasyonu. Flap Kongre, orga-
nizasyon için ödenmesi gereken 800 bin
avroyu da CNR'a tekmili birden ödüyor.
Buraya kadar hiçbir şey yok. Sonra,
Flap Kongre CNR'ın fuar alanının Er-
doğan'ın katılımı için güvenli olmadığı
sonucuna varıyor ve fuar alanını değiş-
tirmek istiyor. Tüm dünyadan devlet in-
sanlarının katılacağı bu kongrelerde
birinci bakılacak kısım bu güvenlik me-
selesi. Flap Kongre ne hususta sorun çı-
kacağını hesapladı ya da güvenlik
zaafiyeti oluşacağı uyarısı devlet yetkili-
leri tarafından mı yapıldı bilinmez ama
sonuç olarak bu noktaya varılıyor. CNR
Fuarcılık ile görüşen şirket, ödemenin
iade edilmesini talep ediyor. Son gün
değil, son hafta değil; fuar tarihinden
üç ay önce. Ancak CNR, allem edip kul-
lem edip ödemeyi iade etmiyor. Ge-
rekçe; mücbir sebebin oluşmaması. Yani
CNR diyor ki, devlet büyüklerimizin ya
da yabancı davetlilerin güvenliği bizden
sorulur! Yahu siz kimsiniz, sizin güven-
lik gücünüz ne? Güvenlik garantiniz
fuar alanında misafirleri yönlendirmek
ve genel huzuru sağlamakla görevli gü-

venlik emekçisi kardeşlerimiz mi?
Neyse, anlayacağınız CNR 800
bin avronun üstüne tastamam
yatıp Flap Kongre isimli şirketten
de üstüne bir bardak soğuk su iç-
mesini istiyor.

YAYINEVLERİ KOLAY LOKMA
MI?

Yayınevlerine yaşatılanla bu olayı bir
arada değerlendirdiğimizde CNR cep-
hesinde yalnızca yer yer şirket isimleri
değiştiğini ama kafa yapısının ve Ali
Cengiz oyunlarının hep aynı şekilde uy-
gulandığını rahatlıkla görebiliyoruz.
Ama maç henüz bitmedi... Öyle yok hak
etmediğin paranın üstüne yatmak, 1,5
yıldır pandemi şartlarında gırtlaklarına
kadar borca batmış yayınevlerinin üs-
tüne kolay lokma sanıp çullanmak.
Artık yayınevleri bir kez yan yana geldi,
lokma sandıkları şeyin boğazlarına ta-
kılacağı açık. Bu dolandırıclığı bir yan-
dan teşhir ederken diğer yandan da
hukuki mücadelemizi sonuna kadar 
vereceğiz.

Verdiği bir demeçte CNR Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem
"büyümenin sürmesi için fuar alanında
her gün nazar duası okuyorum" demişti,
onu hatırladım şimdi. Patron Ceyda
Erem nazar duası okusun elbette ama
bu ticari ahlak değişmedikçe işlerin 
düzelmesi için daha çok çeşitli dualar 
etmesi gerekecek.

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 
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Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in
aleyhine paylaşım yapan İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur
Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gözaltına
alınan Sarıtaşlı'nın Semih Terzi ve Ömer Halisdemir’i tanımadığını be-
lirterek, "Yaptığım yorumdan pişmanlık duyarak önce twiti sildim,
sonrada hesabımı kapattım" savunmasını yaptığı öğrenildi

İ Yİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Son-
gül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden
Ömer Halis Demir ile ilgili tepki çeken bir

paylaşımda bulundu. "Semih Terzi’nin tersine asıl
darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da bili-
yorsunuz değil mi?" diyen Sarıtaşlı, tepki üzerine
söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesa-
bını kapattı. 

Halisdemir'i tanımıyormuş!

Sarıtaşlı, Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şube Müdürlüğü TCK’nın 215’nci maddesindeki
suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı.
İYİ Partili yönetici, Semih Terzi ve Ömer Halis-
demir’i tanımadığını belirterek “Yaptığım yorum-
dan pişmanlık duyarak önce twiti sildim, sonrada
hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif siyaset yapıyo-
rum ilk defa böyle bir hata yaptım” diyerek kendi-
sini savundu. Gelen son dakika haberine göre; 15
Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “dar-
beci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma
başlatıldı

Asla kabul etmiyoruz

Yaşanan olayın ardından İYİ Parti Tokat İl Baş-
kanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Sağol,
Sarıtaşlı'nın partiden kesin ihraç istemiyle disip-
line sevk edildiğini ifade etti. Sağol, "İYİ Parti

Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabında
15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hak-
kında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşı-
nın kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün
İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin
bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer
Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasın-
daki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidin-
den birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer
Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bun-
dan böyle darbeye kanları ve canları pahasına
müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidi-
mizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğu-
muz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata
kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin pay-
laşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla
bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline
sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk
adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz"
diye konuştu.

Gereği yapılmıştır

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Baş-
danışmanı Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda,
"İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halis-
demir hakkında yanlış beyanda bulunan il yö-
neticisini 'kesin ihraç talebi ile' disipline sevk
etti. Gereği yapılmış" dedi.

HADSIZ YONETICIYE
KESIN IHRAC ISTEMI

MHP’DEN SERT TEPKİ
MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek
ise yaptığı yazılı açıklamada, "Ömer
Halisdemir; bu milletin bağrında yetiş-
miş, vatan hainlerini alnının ortasın-
dan karışlarken bir saniye şüpheye
düşmemiş, ölüme başı dik yürümüş bir
kahramandır. İYİ Parti İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15
Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’i
darbeci, terörist Semih Terzi’yi ise yap-
tığı paylaşımla masum göstererek dar-
beci zihniyette bir tavır sergilemiştir.
Herkes şunu bilsin ki Ömer Halisde-
mir, şehadete başı dik bir şekilde yürü-

yen yiğittir. Vatanın kaderini değiştiren
şehittir” ifadelerini kullandı. AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali
Özkaya da sosyal medyadan yaptığı
açıklamayla Halisdemir'e yönelik skan-
dal ifadelere tepki gösterdi. Özkaya
paylaşımında: "Bu beyan açıkça suç ve
suçluyu övmektir. TCK'nun 215.mad-
desine göre FETÖ'nün darbe suçunu
ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği,
darbe için insan öldürmek suçlarını öv-
mektir. Umarım Cumhuriyet'in savcı-
ları bu kişiye pervasızlığının hesabını
sorar" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Songül Sarıtaşlı paylaştığı
tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir

olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanmıştı. 

Davutoğlu’ndan Tunus çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tunus'ta yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Davutoğlu, " TBMM acilen Tunus Meclisine ve tutuklu milletvekiller-
ine destek açıklamasında bulunmalı ve demokrasi dışı bu tutumu kınamalıdır" açıklamalarında bulundu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said,
parlamentoyu dondurduğunu, millet-
vekillerinin dokunulmazlıklarının kal-
dırıldığını ve hükümet ile Başbakan
Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını
duyurdu. Ülkede yaşanan gelişmeler
üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı.
Yaşananları darbe girişimi olarak nite-
leyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a da bir dizi
çağrıda bulundu.

Acil heyet gönderilmeli

Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada, "Arap Baharı
sonrası demokrasiye geçiş tecrübesi-
nin barışçıl bir şekilde sürmekte ol-
duğu tek ülke olan Tunus’ta
Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleş-
tirilmeye çalışılan darbe girişimini en
şiddetli şekilde kınıyorum. Bütün si-

yasi partilere çağrıda bulunuyorum:
Bölgemizde yeni bir istikrarsızlık kay-
nağı olan bu gelişme karşısında  ortak
bir açıklama İle Tunus’ta demokrasiye
destek vermeliyiz. Darbe kim tarafın-
dan hangi gerekçeyle ve nerede yapı-
lırsa yapılsın lanetlenmelidir. Sayın
Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyo-
rum. TBMM acilen Tunus Meclisine
ve tutuklu milletvekillerine destek
açıklamasında bulunmalı ve demok-
rasi dışı bu tutumu kınamalıdır. Taraf-
larla görüşerek gerilimi düşürmek
üzere Tunus’a hemen bugün bir heyet
gönderilmeli. Tunus’un komşuları
Libya ve Cezayir’in liderleri ile acilen
görüşülerek gerilimin bölgesel bir
krize dönüşmesine engel olunmalı.
Tunus’a komşu Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere, sürece olumlu katkıda
bulunabilecek ülke liderleri ile istişare-
lerde bulunulmalıdır" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ko-
ronavirüs vaka artışlarının okulların
açılmasını erteleyip ertelemeyeceği ile
ilgili bir soruya ''Bizim şu andaki bakış
açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de
açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli
Eğitim Bakanlığı olarak her türlü gör-
evi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sadece
odak noktamız okulların açılması" ya-
nıtını verdi. Okulların açılması hazır-
lıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül
başından itibaren de hepimiz okulları-
mızda olmak için hazırlıklarımızı yapı-
yoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası
temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Stan-
dartları Enstitüsü ile hazırlamış oldu-
ğumuz kontrol kılavuzunun
yenilenmiş haliyle beraber her türlü
tedbirin alınması noktasında iş ve iş-
lemlerimiz sürüyor" diye konuştu.

Açılış için hazırlık
yapıyoruz
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P rof. Dr. Mehmet Ceyhan, delta
virüsün daha önceki varyantlara
göre daha bulaşıcı olduğunu be-

lirtti. Ceyhan, "Zaten bundan sonra çıka-
cak varyantlar hep daha bulaşıcı olacak.
Çünkü daha bulaşıcı olmazsa, bir önceki
virüsün yerini alır ve kendini gösteremez.
Özellikle delta virüsün yayılımında sınır-
larımızı iyi kapatamadık. Turizmin önce-
liklendirilmesi tabii ki anlaşılabilir bir
durum. Ancak bu sırada delta virüs Rus-
ya'da çok hızlı bir şekilde artarken, biz
Ruslara çok kolaylıklar göstererek, yapıl-
ması gerekeni yapmadan ülkemize aldık.
Bunun sonucu olarak Ruslar her şey
dahil otellerde tatil yapıyorlar. Ama
orada çalışan Türkler var. Kurban Bay-
ramı'ndaki en büyük risk de orada zaten.
Türkler ile Ruslar aynı otellerde tatil yap-
tılar. Ortak alanda yemek yediler, havuzu
kullandılar. Bu temasların etkisi de henüz
görülmedi" dedi. 

Dalgalanma olacak

Ceyhan, vaka artışının önümüzdeki haf-
tadan sonra da görüleceğini belirterek,
"Ama unutmayalım ki hiç aşı yapmasa-
nız da, önlem almasanız da bu salgın
dalgalar şeklinde devam ediyor. Neticede
bir vaka artışı dönemleri yaşayacağız. Bu
artacak, tekrar azalacak. Salgın bütün
dünyada son buluna kadar birkaç defa
artış dalgaları göreceğiz. Bu dalganın ne
kadar büyük olacağı ise alınacak tedbir-
lere, uygulanacak kısıtlamalara bağlı.

Dediğim gibi aşıdan böyle bir beklentiye
girmemiz son derece yanlış" diye ko-
nuştu.

Türkiye için iyi bir rakam

Hiçbir ülkenin şu anda ilk başladığı gün-
lerdeki aşı miktarını yakalayamadığını
söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Örneğin İn-
giltere, ilk günlerde 3,5 milyon günlük aşı
yapıyordu. İki gün önceki aşılama sayısı
ise 126 bin. Türkiye'de de böyle problem-
ler çıkacak. 600 binin üzerinde günlük
aşılama yaparsak, bu Türkiye için iyi bir
rakamdır. Eğer bu şekilde yapabilirsek,
biz istediğimiz aşılanma oranını ancak
önümüzdeki senenin ilk dönemlerinde
yakalayabiliriz. Bu da şu anlama geliyor;
biz o aşı oranına çıkana kadar, tedbirlerle
ve kısıtlamalarla mücadele etmek zo-
runda kalacağız" ifadesini kullandı. DHA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Delta virüs Rusya'da çok hızlı bir
şekilde artarken, biz Ruslara çok kolaylıklar göstererek ülkemize aldık.
Türkler ile Ruslar aynı otellerde tatil yaptılar. Ortak alanda yemek yediler,
havuzu kullandılar. Bu temasların etkisi de henüz görülmedi" dedi
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BEYLİKDÜZÜ 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
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DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi
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Madalya ile
döndüler
51’inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı (IPhO-International
Physics Olympiad) 17-25 Temmuz tarihleri arasında
düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nden
4 öğrencinin yer aldığı 5 kişilik ekip olimpiyattan 3 gümüş
2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyayla döndü 

76 ÜLKEDEN 384 öğrencinin katıldığı 51.
Uluslararası Fizik Olimpiyatı, bu yıl Lit-
vanya merkezli olarak çevrimiçi gerçekleşti-

rildi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi
öğrencileri her yıl Türkiye Fizik Milli Takımı’nda yer al-
maya hak kazanıyor. Hazırlık sınıfından itibaren bilim
olimpiyatları çalışmalarına başlayan ve TÜBİTAK ta-
rafından düzenlenen ulusal elemeleri başarıyla geçerek
Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda temsil eden Fen
ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 2021 yılının ilk yarısında
uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkemize toplam 12
madalya getirdi.

Aydınlık yüzlerimiz

Yetiştirdikleri kız öğrencilerin ulusal ve uluslararası
alandaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kız ço-
cukları akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerini
biliyorlar ve hedeflerine doğru azimle koşuyorlar. Bi-
limde, sanatta, sporda her alanda Türkiye’nin aydınlık
yüzleri kızlarımız" dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan
Dağ, “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, kuru-
cumuz Sayın Enver Yücel’in Türkiye’de fen eğitimine
yepyeni bir bakış açısı getirme hedefiyle kuruldu. 15. yı-
lında Türkiye genelinde 15 kampüse ulaşan bu liseleri-
miz her yıl birbirinden başarılı öğrenciler çıkarıyor. Kız
öğrencilerimizin başarıları bizi gururlandırıyor” dedi. Bayramda yüzler güldü!

Korona virüs salgınının başından bu yana
vatandaşa yönelik desteklerini artırarak
devam eden Lüleburgaz Belediyesi, 9

günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde de vatanda-
şın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi kolları sıvayan
Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğü, bu kapsamda belediyeye kayıtlı ve başvuru
yapan ihtiyaç sahibi aileleri tek tek belirledi.  Bu doğ-
rultuda belediye, başvuru yapan ve belediyeye kayıtlı

ihtiyaç sahibi 273 haneye arife günü 77 bin 800 TL’lik
ödeme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen destek, bay-
ram öncesinde vatandaşlara verildi. Lüleburgaz Bele-
diyesi nakdi ödemelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi
vatandaşlara erzak kolisi dağıtımı da gerçekleştirdi.
Toplam 550 adet koli vatandaşların adreslerine ve
muhtarlıklara teslim edildi. Lüleburgaz Belediyesi,
gerçekleştirdiği desteklerle vatandaşının yanında ol-
maya devam edecek. 
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adına olan geçici kimlik kartları kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Ç atalca’da Kurban
Bayramı boyunca
mahalleleri gezerek

vatandaşlar ile hem bayram-
laşan hem de yeni hizmet ta-
leplerini dinleyen Belediye
Başkanı Mesut Üner Dam-
ga'ya konuştu. Üner, "İlçe
merkezimizdeki yapımı
devam eden Millet Bahçesi,

Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesi ve
Yer altı Otoparkı hizmetlerimizi dört gözle
bekleyenlerin sadece ilçe merkezinde otu-
ran vatandaşlarımız olmadığını en uzak
mahallelerimizdeki vatandaşlarımız ile ko-
nuşurken bile görüyoruz. Mahallelerimizi
gezerken kendi kendime diyorum ki ‘Verdi-
ğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu biz-
lere yaşatan Allah’a şükürler olsun.’
Binkılıç yani Atatürk ve Fatih Mahalle-
si'nde yaşayan vatandaşlarımız için yaptı-
ğımız düğün salonu dillere destan bir
salon olmuş. Yine bu mahallemizde yaptı-
ğımız mezbaha aynı şekilde. Kaldırım ve
çevre düzenlemeleri ile Binkılıç’ın çehre-
sini değiştirmişiz. Şimdi Binkılıç gençleri
için stadyum ve soyunma odalarını elden
geçiriyoruz. Karamandere Mahallesi'nde
de muhtarımızın ve halkımızın talepleri
doğrultusunda yeni düğün salonu ve halı
saha çalışmalarımızı tamamladık. Bayan-
larımız için spor aletleri ve çocuklarımız
için yeni oyun grupları ile burada da yeni
bir yaşam alanı oluşturuyoruz" dedi. 

Fark ettirmeden izledim

Hisarbeyli Mahallesi'nde de meydan çalış-
ması yaptıklarını dile getiren Üner, "Ba-
şakköy Mahallesi'nde yine meydan
çalışması gerçekleştirdik. Aynı şekilde bay-
ram boyunca halkımızın buraları tercih et-
meleri ne kadar doğru işler yaptığımızın
kanıtıdır. Çiftlikköy Mahallesi'nde Atatürk
Anıtı'nın önünde fotoğraf çektirenleri izle-
dim kimseye fark ettirmeden. Atıl ve ba-
kımsız bir halde olan Atatürk Anıtı'mızı
insanların hatıra fotoğrafı çektirebilecek
bir hale getirmek ve ilçemize misafir
olarak gelenlerin bile araçları ile
durup fotoğraf çektirmesini izle-
mek, dediğim gibi ayrı bir hiz-
met aşkı veriyor insana.
Hele ki Çiftlikköy Mey-
danı, uzun yıllar belde
olmuş, 2009’dan bu yana
mahalle olan bu mahallemize
yaptığımız meydan düzenlemesi
sonrası, her gittiğimizde kadınından
erkeğine, çocuğundan gencine yolu-
muzu çevirip teşekkür edenler, bize hep
daha fazla hizmet etme dopingi aşılıyor.
Çocuklarımız ve kadınlarımız için yaptığı-
mız yaşam alanında da Çiftlikköylü hem-
şerilerimizi yoğun bir şekilde görüyoruz.
Çanakça Mahallesi'nde yaptığımız ve çok
az bir çalışmasının kaldığı Çanakça Ma-
hallesi Sosyal Tesis Alanı da inanıyorum
ki tüm çevre mahallelerinin ve hatta tüm
İstanbul’un tercih edilen bir sosyal alanı
haline gelecek. Tüm bu yukarıda saydıkla-
rımı ben gördükçe mutlu oluyorum. Bu
yaptıklarımızı ne ben, ne bu hizmetlerde
taş döşeyen de olsa, ağaç diken de olsa
sırtına alıp götürmeyecek. Gelecek nesille-
rimize bırakacağımız eserler bunlar.
Bugün ben olurum yarın falanca kişi, ama
aşkı Millet olanın derdi hizmet olur! Bunu
her platformda söylüyorum. Ben çok
süslü kelimeler kurmasını bilmem, ama bu
millete hizmetkar olmayı ve hizmet yap-
mayı iyi bilirim" diye konuştu. 

İnsan hayal kurmalı

Üner ilçe merkezi ve gelecek ile ilgili proje-
ler için de "Her zaman ifade ettiğim bir şey
var. Hayal! İnsan hayal edebilmeli önce.
Hayaller kurmalı. Ve bu hayallerin içeri-
sinde projeye dönebilecekleri elemeli. Ça-
talca  hayallerin projeye dönebilmesi için
elinizde bulunan bir altın kase. Çok dağıl-
dın, çok açıldın, hepsi bir arada bir çok
proje yapım aşamasında’ diyorlar. Evet
doğrudur. Çatalca hizmete aç bir ilçe.
Uzun yıllardır, kaldırım boyamaktan öte
gidilemeyen bil ilçe. Bugün bu kadar hiz-
metin aynı anda sürüyor olması bazı ke-
simleri rahatsız edebilir ama ben
halkımızın yüzde 80’inden fazlasının bu
hizmetlerin açılmasını beklediğini biliyo-
rum. Yıllardır bu ilçede sosyal mekanların
ve sosyal alanların olmadığını, gençlerimi-
zin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın
yaşam alanlarına ihtiyacı var diyorduk.
Daha tam anlamı ile açmadığımız ve ya-
kında açılışı ile taçlandıracağımız "Cem

Kara Yaşam Vadisi" kimi zaman gün içeri-
sinde binleri bulan vatandaşlarımızı ağırlı-
yor. Hizmete açız derken bunu
söylüyorum. Ben ve ailem hiç yoksa haf-
tada en az iki sefer bu alanda vatandaşla-
rımız ile birlikte aynı havayı soluyoruz"
açıklamasını yaptı. 

Parmakla gösterecekler

"Daha düne kadar bu ilçe halkı başka ilçe-
lerin yaşam alanlarına gitme gereksinimi
duyuyordu" diyen Üner, "Cem Kara

Yaşam Vadisi içerisinde oturan gençleri-
miz, ailelerimiz sohbet esansında "Fa-

lanca ilçeye gidiyorduk. Artık
burada nefes alıyoruz" dedikleri

an, ne kadar doğru bir iş
yaptığımızı anlıyorum.

Yine çok kısa bir süre
sonrasında faaliyete ge-

çecek olan Çatalca Beledi-
yesi Millet Bahçesi içerisindeki

sosyal alanları ile 39 ilçe arasında
parmakla gösterilecek bir yaşam

alanı, sosyal mekan olacak. Cumhuri-
yet Meydanı Yenileme Çalışması ve Katlı
Otopark Projesi de tamamlandığında,
şehrin göbeğinde binleri ağırlayabilecek
kapasitede yaşam alanına sahip bir Ça-
talca karşımıza çıkacak. Bu hizmetler ta-
mamlandığında ilçemizin çehresi ve
sosyal yapısı da dillere destan bir hale ge-
lecek" ifadelerini kullandı. 

Her şey planlı projeli

Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege İşha-
nı’nın boşaltılması, Mareşal Fevzi Çak-
mak Mesire Alanı ve Ferhatpaşa ve
Kaleiçi Mahalleleri Bayır Mevkilerindeki
TOKİ Çalışması ile ilgili de gazetemize
açıklamada bulunan Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Çatalca Belediyesi'nde artık
her şey projeli ve planlı bir şekilde yürüyor.
Çağlayan Ege İşhanı benim için öncelikli
projelerden bir tanesi idi. 1999 depremin-
den bu yana bu binada bulunanların can-
larının güvenliği kesinlikle yoktu. Yapılan
tüm testlerde binanın depreme dayanıksız
olduğu raporları vardı. Yasal süreçler ge-
reği boşaltılması konusunu çözdük. Şimdi
yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu süreç içeri-
sinde tüm Çatalca halkımız ile yeni yapıla-
cak binanın tüm projesini paylaşacağız.
Atatürk Parkı'nın alt tarafında yeni bir kül-
tür merkezi ve ticaret alanı projemiz mev-
cut. Onu da inşallah bu süreçte yapım
aşamasına getirmeyi hedefliyoruz. Mare-
şal Fevzi Çakmak Mesire Alanı'nın tahsi-
sini Çatalca Belediyemize aldık. Ve bu
alanda da sosyal tesis ile açık yüzme ha-
vuzumuzu yapacağız. Yüzme havuzu ve
yaşam alanları projemizi kısa bir süre içe-
risinde faaliyete geçirmek istiyoruz. Özel-
likle Roman vatandaşlarımızın ikamet
ettikleri bayır mahallelerimizde TOKİ ta-
rafından yerinde dönüşüm ile ilgili çalış-
malar sürüyor. Onunla ilgili müjdeyi de
kısa süre içerisinde vereceğim. Fakat tüm
halkımız bilsin ki benim günümün 24
saati neredeyse Çatalca için, Çatalca hal-
kına hizmet için geçiyor. Bu koltuklar gelir

geçer, bu ilçe halkına, ilçe gençliğine ve ge-
lecek nesillere bir şeyler bırakabilmek
benim tek derdim" dedi. 

Kötülüklere karşı spor

Spor alanlarında da son yılların bir hayli
kapsamlı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini
söyleyen Başkan Üner, "Ben sporcuyum.
Bu ilçede benimle beraber uzun yıllar fut-
bol oynayan, spor yapan arkadaşlarım
oldu. Eşim de basketbolcudur. Gençlik yıl-
larımda ben ve tüm sporcu arkadaşlarım
çok zorluklar çektik. Hep şunu derdik "Eli-
mizden tutan olsa" inanın bu sözü söyle-
yen bu ilçede şu an yaşı 40’ı aşmış
yüzlerde insan var. Bizim çocuklarımız,
bizim torunlarımız bu sözü asla kurmaya-
caklar diyerek bir proje hayal ettim. Proje-
nin ismi "Spor Akademisi." Bu projenin ilk
adımlarını "Spor Okulları" ile attık. İlk
başlarda bu spor okullarına talep bin ci-
varlarında idi. Pandemiye rağmen bugün
Çatalca Belediyesi Spor Okulları'na kayıtlı
4 bine yakın evladımız var. Spor okulları-
mız devam ederken bizler bu ilçeye, bu ilçe
halkına yakışır bir Spor Adası Projesi baş-
lattık. İçerisinde futbol sahası, çok amaçlı
kapalı salonu, Etüt Salonu, Kapalı Yüzme
Havuzu ve kafeteryaları olan bir projeyi
hayata geçirdik. Ben her zaman tek bir
şeyi savunuyorum. Spor ile meşgul olan
çocuklar, her konuda aktif ve sosyal an-
lamda kendileri geliştirmiş genç bireyler
olarak gelecekte söz sahibi yetişkinlere dö-
nebilecek bir nesil olacaklar. Spor Adası
Projesi benim en büyük hayallerimden bir
tanesi. Bittiği gün bu ilçede uzun yıllar
önce spor ile uğraşmış ama bir nevi sahip-
siz kalmış olan tüm arkadaşlarımız ile bu-
ranın kurdelesini keseceğiz" bilgisini verdi. 

Bizi onurlandıracaklar

Açıklamasını, "Biz yokluklar içerisinde,
toprak ve toz içerisinde spor yapmaya ça-
lışmış nesiller olarak gelecek nesillerimize
asla bunları yaşatmayacağız" şeklinde sür-
düren Üner, "Ben spor yapmak istiyorum,
sporcu olmak istiyorum diyen ne kadar
evladımız kardeşimiz varsa bırakın elinden
tutmayı, onu sırtımızda taşıyarak en güzel
yerlere getireceğiz. Dünya çapında sporcu
olmaları için gecemizi gündüzümüze ka-
tacağız. Bugün güreşte, karatede, tekvan-
doda, futbolda çok güzel işler başaran
sporcularımız var. İnşallah yeni kurduğu-
muz Çatalca Belediyesi Kadın Futbol Ta-
kımı, basketbol ve voleybol takımlarımız
da yakın süreçte başarılara imza atacaklar.
Spor ile büyüyen
çocuklar, madal-
yalar ile ilçemizi
onurlandıracaklar.
Kısa zaman içeri-
sinde yüzme oku-
lumuzu da faal
hale getireceğiz.
Yüzme okulumu-
zun öğrencilerin-
den de başarılar
bekliyorum" dedi.

CATALCA’YA CAG
ATLATACAGIZ!

NEREDEN NEREYE…

Ç atalca’nın bundan çok değil iki yıl önce-
sine şöyle bir bakalım, bir de şimdisine
bir bakalım! Nereden nereye derken, ne

demek istediğimi sanırım hepiniz anlayacaksınız. 
Çatalca  iki yıl içerisinde o kadar değişti ki, ge-

lecek iki yılda olacak olanları düşününce bir hayli
daha fazla değişeceği kanaatindeyim ben. Daha
bitmeyen ve yapımına başlanmayan o kadar iş te
varken, iki yıl sonrasını düşünemiyorum. 

Kimileri diyor ki “ Hükümet Hizmetleri Çok”
E bırakın da olsun artık. Adam ( Mesut Üner)
seçim zamanında yaptığı kahvehane çalışmala-
rında zaten arkasına hükümeti, Recep Tayyip Er-
doğan’ı aldığını söylemedi mi? Ben birkaç defa
şahit oldum, hem yüz yüze, hem de telefonda ko-
nuşmalarına hayret ettim. Belediye Başkanı ol-
duğu şunun şurasında bir yada iki ay olmuştu “
Mesuuut… Çatalca’ya ne lazım” dediği görüş-
meye şahit olmuştum. Akıllı Şehirler Yarışması
vardı Ankara’da…  Ben de Belediye Başkanı
Mesut Üner ile birlikte gitmiştim Ankara’ya…
2019’un sonları idi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile önce Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde karşılaşmıştık. “ Nasıl Gidiyor Çatalca”
dediğinde yine bir iki cümle ile ilçe halkının iste-
diklerini aktardı kendisine. Bir gün sonrasında
Akıllı Şehirler Proje Yarışmasında tüm belediye
başkanları ile hızlı bir şekilde tokalaşarak ilerle-
yen Recep Tayyip Erdoğan, bizim Belediye Baş-
kanı Mesut Üner’e geldiğinde duraksadı. Ve “
Millet Bahçesi, Otopark ve Stadın proje du-
rumu” nu sordu. Tabi ben  o an şok. Tam diple-
rindeyim. Hemen yanlarında. Sonra aksayan
işler ile ilgili bilgileri aktardığı anda gerekli tali-
matların verilmesi için arkasına döndü ve biri-
sine bir şeyler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan! 

Şimdi bunları neden yazıyorum. Birebir şahit
olan birisi olarak söylüyorum. O dönem de zaten
tüm gazete manşetlerinde de “Arkasında Cum-
hurbaşkanı Var” başlıkları atılmıştı. Arkasında
Merkezi Hükümetin en başındaki adam, Cum-
hurbaşkanı  olan bir Belediye Başkanının ilçesi
için istediklerinin bana göre büyük anlamı var.
Bugüne kadar onlarca belediye başkanı geldi
geçti o koltuklardan. Kimisi iktidarın, kimisi mu-
halefetin partilerinden olan başkanlar. Bugüne
kadar herek hükümete, gerek İBB’ye ve gerekse
kendi belediye bütçesi ile yapılan hizmeti sırtına
alıp gidebilen oldu mu? 

Açıkçası ben hizmetin nereden geldiğine bak-
mam. Merkezi hükümet ise de, Büyükşehir Bele-
diyesi ise de, yada herhangi çevre ilçenin
belediyesi tarafından hibe ise de öper başıma ko-
yarım. Benim ilçem için bir çivi çakan, yada bir
çivi bile çakılmasına vesile olan herkese boynu-
muz kıldan ince. 

Mesut olur, Mutlu olur, Ahmet olur, Mehmet
olur hiç fark etmez. Önemli olan bu ilçeye hizmet
ediyor mu, etmiyor mu? 

Geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım ağların-
daki sayfalarımın sadece hikaye (Story) dedikleri
paylaşımlarında bir anket yaptık. Bu anket her
iki sosyal paylaşım sayfamda da ayrı ayrı oy-
landı. 2600’ü geçkin kişinin kullandığı oy sonucu
yüzde 90’ın üzerinde vatandaş Mesut Üner’in
hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etti. 

He onu da geçelim. Hangi mahalleye gitsem,
hangi vatandaş ile konuşsam Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner’den memnuniyetini dile ge-
tiriyor zaten. Hiç mi muhalefet eden yok. Var
tabi ki! Bu Dünya’da hiç kimse dört dörtlük değil
ki! Kadı kızında bile kusur olur derler. Elbette ki
hataları da var. Ama genel anlamda ilçe halkının
memnun olduğunu alenen burada söylüyorum. 

Bunun aksini kimse ispat edemez. Nerede
anket yaparsanız yapın, tüm mahallelerde anket
yapmaya bile varım diyorum. 

Konu sadece şu, burada Mesut Üner’i övmek
te değil konu he! Bugün Mesut Üner’in oturduğu
koltukta bir başkası da olabilirdi. Konu bu hiz-
metlerin gelmesini sağlayabilmek. Elinde somut
projeler ile bir yerlere gidebilmek. İsteyebilmek
ve almadan gelmemek. Konu bu! 

Vatandaş yapılan hizmetlerden bir hayli mem-
nun. Ve tabi ki istekleri de var. Mesela hiç kendi
hizmet alanı olmamasına rağmen ben kendisin-
den Çanakça İlk ve Ortaokulu inşaatına da mü-
dahale etmesini bekliyorum. Sivrisinek
konusunda İBB’ye baskı yapmasını, tüm mahalle
yollarının yani köy yolları diye hitap ettiğimiz
yolların komple asfaltlanması için nereye gidile-
cekse gitmesini ve bu halkı büyük bir ızdıraptan
kurtarmasını da bekliyorum. Vallahi vatandaş
sanayi sitesine abonman kartı çıkartacak 
duruma geldi. 

Ancak kadrosu içerisinde değişiklik yapacağı
konusunda kulisler bir hayli hareketlendi. Birkaç
müdürlük ve başkan yardımcılığı kadrosunda de-
ğişikliğin olacağı gündemde şu anda. Bekliyoruz
dört bin gözle… 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner Kurban Bayramı boyunca mahalle mahalle gezerek, hem
yapılan hizmetleri yerinde inceledi, hem de vatandaşların yapılan hizmetler ile ilgili düşünce-
lerini ve taleplerini dinledi. Üner, "Halkımıza söz verdik. Çatalca'ya çağ atlatacağız" dedi

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL HABER

Gazetemize Mahallelerde bayramlaşma esnasında beyanlarda bulunan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Aslında
daha anlatacak çok fazla hizmetimiz ve projelerimiz var. Bir de Çatalca Belediyesi'nin yapması gerekenler ile İBB’nin
yapması gerekenler var. Vatandaşımıza bunun ayrımını iyi anlatmak gerekiyor" açıklamalarında bulundu. 

HALKIMIZA İYİ ANLATILMALI

GENÇLERİN
ELİNDEN TUTTUK

KİMSEYİ GERİ
ÇEVİRMEDİK

Sürekli Eğitim Merkezi'nin başarılı bir
proje olduğunun altını çizen Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, "Benim
ilçemde o kadar başarılı, o kadar en iyi
üniversiteleri hak eden evlatlarımız var
ki. Ancak maddi imkansızlıklar sebebi
ile ek ders ya da dershane eğitimi ala-
madıkları için diğer sınava giren öğ-
renciler ile eşit şartlarda olmadıkları
için mağdur oluyorlar. Biz şu an bu ilçe
gençleri için Sürekli Eğitim Merkezi adı
altında bir proje başlattık. Geçen yıl bu
proje ilk meyvelerini vermişti. Bu sene
katılım çok daha fazla oldu. 12. sınıf
ve 8. sınıflar olmak üzere iki kısıma
ayırdık. Onların başarılarına bir nebze
de olsa da katkıda bulunabilmek bizim
için en büyük hedef. Bu sene hem 8.
sınıf, hem de 12. sınıf olan kardeşleri-
mizden beklentim çok daha fazla. Pan-
demi bu gibi bir çok projemizi aksattı
ama inşallah gelecek yıllarda bunu
çok daha fazlası ile geliştireceğiz. Tüm
ilçelere örnek olacak bir proje haline
getireceğiz" diye konuştu.

Sosyal Belediyecilik noktasında da
hizmetlerini gazetemiz ile paylaşan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
"Ben aslında bu tür konuların haber
yapılması taraftarı değilim. Fakat sa-
dece şu bilinsin ki, ihtiyaç sahibi hiçbir
vatandaşımız belediyenin kapısından
asla geri çevrilmez. Bunun talimatını
tüm birimlerimize verdim. Engelli kar-
deşlerimiz, yaşça büyüklerimiz, ilçe-
mize yeni taşınan komşularımız, yeni
doğan bebekleri olan vatandaşlarımız.

Bu gibi birçok noktada Çatalca
Belediyesi olarak vatandaşımı-
zın kapısını çalıyoruz. Çatalca
Belediyesi Halkla İlişkiler Biri-
mini tam faal halde çalıştırıyo-
ruz. Buradan kalem kalem
yapılanları açıklamak çok hoş
olmayacaktır. Ama dediğim gibi
bilinsin ki gerçekten nerede bir
ihtiyaç sahibi var ise biz Ça-
talca Belediyesi olarak anında
yanındayız" diye konuştu. 
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Yazar Gaye Boralıoğlu, 
edebiyat serüvenine ve
kendi yaşamına ilişkin 
samimi açıklamalarda 
bulundu. Boralıoğlu, 
“Umutla iş görmeyi uzun 
zamandır bıraktım. Böyle bir
şey gerekmiyor. Bir şekilde
haysiyetini koruyarak,
boyun eğmeden, dik dura-
rak, yapmak istediğin şeyi
yaparak ilerlemekte karar-
lıysan bunun için umut hiç
gerekmiyor” diye konuştu.
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G aye Boralıoğlu, İletişim Yayınları'ndan çıkan
Alâmetler Kitabı'nda, zamanın belirleyicili-
ğinden vazgeçiyor. Metnin üzerinden zama-

nın hükmünü kaldırınca beliren alâmetlerin peşinden
gidiyor. Böylece tescilli kötülüklerin değil, tespiti ve teş-
hisi zor olan, aynaya baktığımızda göremediğimiz
daha ince, daha yaygın, gündelik hayata sızmış kötü-
lüğün özüne odaklanıyor. İyiymiş gibi görünen kötü-
lüklerin. Bunu öyle bir yapıyor ki, her bir hikâyeyi
okurken suratına okkalı bir tokat, karnına sağlam bir
yumruk yemiş gibi oluyor insan. Bir tanesi hariç:
"Çünkü bir mucize gerçekleştiğinde, tek bir cümle
bütün gerçekliği kaplar." Sürprizi okura bırakarak
Gaye Boralıoğlu'nun T24'e verdiği söyleşiye bakalım...

Şimdiye kadar yazdıklarından farklı, daha karanlık bir duygu
hâkim bu kitaba. O yüzden, nasıl bir ruh halinde yazdığını
sorarak başlamak isterim.
Sadece pandemi değil, ondan önceki son dört beş yılımız
sürekli mevzi kaybederek, sürekli geri çekilerek, sadece ya-
şamsal imkânlar anlamında değil, ruhen de geri çekilerek
geçti, neşemizi kaybettik. Yarım yamalak da olsa var olan
bütün kurumların birer birer devrildiğini gördük. Ortaklaş-
mamızı sağlayan birtakım kavramların; adalet gibi, hakikat
gibi, hukuk gibi kavramların içinin boşaldığı, nihayetinde bi-
reylerin birbiriyle bile anlaşamaz hâle geldiği, aynı kelime-
lerle konuştuğu ama farklı anlamlar taşıyan bir dil, bir garip
atmosfer içinde yaşıyoruz. Bir de üstüne pandemi geldi. Hep
bildiğimiz distopyaların bir küçük örneklemesi gibi oldu. So-
kağa çıkamıyoruz, alışveriş edemiyoruz, herhangi bir eğlence
yerine gidemiyoruz, sanat yok hayatımızda, eve kilitlendik ve
buna gönüllü olduk. Aslında distopik kısmı tam da bu. Ve
tamamen, hiç de güvenmediğimiz bir hükümetin kontrolüne
kaldık. Dolayısıyla ruh halim doğal olarak böyle bir çerçeve,
böyle bir karanlık dünya ahvalinden bağımsız değildi.

Karanlığın özüne bakmak isterim
Tabii şöyle de yapmak mümkündü; bir yazar bütün o karan-
lık duygularını kilitleyebilir, başka bir yerden başka bir açılım
bulabilir, başka bir hayal dünyası yaratabilir. Ama ben bu-
rada o karanlığın özüne doğru bakmak, gündelik sıradan
kötülüğün örgütleniş biçimine dair birtakım öngörülerimi
edebiyat yoluyla ifade edebilmek, edebiyatın içine onları sız-
dırabilmek istedim, böyle bir hissiyatım vardı. Bu planlanmış
bir şey değil tabii. Yazma süreci -hele de öykü yazıyorsan-
sezgilerle de ilerleyen bir süreç, sadece tercihlerle değil. Ama
sonuçta özellikle derleme aşamasında, öyküleri birbiri ar-
dına koyarken bu duygunun, yani o hayatımızı karartan
duygunun ya da kötülüğün günlük örgütlenişi, sıradan geli-
şimi nasıl oluyor, ona odaklanan öyküleri tercih ettim. Çok
daha fazla öykü vardı elimde, ayıkladım.

Az önce seni dinlerken şunu düşündüm: Pandemide bir
sürü şeyden mahrum kaldığımızdan bahsettin, bunun içinde
dokunmak da var. Bütün dünyada, aynı zaman dilimi içinde
herkesi birden etkileyen bir dokunamama hali yaşadık, hâlâ
yaşıyoruz. Sanki bu mesafe, dokunmanın verdiği o sıcaklığın
yoksunluğu da yansımış kitaba. Doğru söylüyorsun, aslında
doğrudan buna dair bir öykü de var kitapta. Evet. Ama dedi-
ğin şey çok önemli. Çünkü eğer bu kitap, benim daha önceki
külliyatımdan biraz farklı duruyorsa o farklılıkta bana kalırsa
en önemli etkilerden biri mesafe duygusu. Ben genellikle ka-
rakterlerin gözünden anlatırım hikâyelerimi, dolayısıyla ka-

rakterle yazar arasında mesafe kalmaz, çünkü ben o olurum
yazarken. Ama burada öyle yapmadım, karakterler gene var
ama birincil önemde değiller, birincil önemde olan hikâyenin
kendisi. Belki de tam da dediğin nokta, iletişimin en sıcak ve
en sahici olan kısmından, yani dokunmadan mahrum
olmak, benim anlattığım şeye dair mesafe duygumu da pe-
kiştirmiş olabilir.

Tescil edilmemiş kötülükler
Kitaptaki bütün hikâyelere sızmış olan gündelik, sıradan,
yaygın kötülüğe biraz daha yakından bakalım isterim. Nedir
seni kötülüğü anlatmaya bu kadar iten ya da çeken şey?
Kötülüğün sıradanlığı Hannah Arendt'in altını çizdiği, günü-
müze dair çok önemli bir kavram. Kötülüğün en korkunç
halleri; savaşlarda olanlar, işkenceler, silahlar, tehditler, şan-
tajlar, adı belli, tescilli kötülükler, benim konum değil. Benim
konum tescil edilmemiş kötülükler. Aynaya bakıp görmedik-
lerimiz, kendi içimize de sinmiş olan, bütün âlemin farkında
olmadan birbirine sızdırdığı, neredeyse iyiymiş gibi duran
ama ancak belli bir mesafeden baktığında onun hiç de iyi bir
şey olmadığını görebildiğin, daha ince, daha görünmez, tes-
pit edilmesi, teşhis edilmesi daha zor olan kötülük tarzını an-
lattım. Çünkü hem bugünümüzü hem de geleceğimizi belki
de en çok belirleyecek olan, en çok dikkat etmemiz, hassas
olmamız ve mücadele etmemiz gereken kötülük tarzı bu.
Kötülük ve iyilik çok yan yana giden şeyler ve birden bire di-
ğerini dönüştürebiliyor. Aslında niyet iyilik olmasına rağmen
başka bir kötülüğün, o anda ortamda olmayan ama iktida-
rın ya da toplumsal düzenin sana getirdiği, kurduğu kötü-
lüğü kurumsallaştırabiliyorsun. Mesela Barınak öyküsünde
oradaki kadın ve adamın niyeti aslında pozitif, değil mi? Bir
çocuk evlat edinmek, doğurmak yerine evlat edinmek istiyor-
lar. Ama o toplumsal düzen, o sistem öyle bir şey kurgula-
mış ki, ürkütücü bir vahşetin neferleri haline dönüşüyor o
adamla kadın. Ve bu gayet doğal, gayet sıradan bir şekilde
gerçekleşiyor. Ben bu tür, üzerine daha az konuşulmuş,
çünkü üzerine konuşulması çok da kolay olmayan kötülük-
ler üzerinden kurguladım hikâyelerimi.

Zamansız ve biraz da mekânsız hikâyeler bunlar. Ama aynı
zamanda bazıları toplumsal hafızamızda yer eden bazıları
evrensel boyutta bugün yaşamakta olduğumuz, gelecekte
yaşanması muhtemel meselelere bakıyor. 6-7 Eylül var, mül-
teciler var, mâlum şahıs var, derin soruşturma var, linç var,
masal var. Nasıl ayıkladın, nasıl seçtin hikâyeleri?
Bu kitapta hep eksilterek gittim, bir şeyleri azaltarak gittim.
Çünkü bunun özsel olan şeyi sarihleştireceğini düşünüyor-
dum. O yüzden de mümkün olan her şeyi en aza indirmeye
çalıştım. Zamanın belirleyiciliğinden vazgeçmek, metnin
üzerinde zamanın kurduğu hükmü kaldırmak istedim. Ka-
rakter olmadan yazmam çok zor ama onlar üzerinden ilerle-
meksizin, onları başka bir cümlenin parçaları haline
getirerek, dilde oyunlara, anlatım imkânlarına çok da itibar
etmeden, olabildiğince sade, sakin ve mesafeli bir dil kurarak
sadeleşme, azaltma, eksiltme yoluna gittim. Zaman konusu,
belki de biraz pandeminin getirdiği ruh haliyle ilgili bir şey,
çünkü zamanla ilişkimiz değişti. Zaman, bildiğimiz zaman
olmaktan çıktı. Çünkü zaman dediğimiz şey aslında bir tür
kayıt ama artık evlerimize çekildik, hiç başka bir şey yapmı-
yoruz ve kaydedecek pek bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bugü-
nün dünden ya da bir hafta sonrasının iki ay öncesinden pek
bir farkı kalmadı. Ruhsal olarak bu zamansızlık hissiyatının
kitaba bu şekilde yansıdığını söylemek yanlış olmaz. Orada

başka anlatım olanakları olduğunu da hissettim. Metin üze-
rinden zamanın hükmünü kaldırdığımızda gene bu dünyaya
dair, evrene dair bildiğimiz kuralları koruyoruz ama çok
daha büyük bir perspektiften kurabiliyoruz öyküleri. Bir
kısmı tamamen gelecekte geçen, bir kısmı daha bugüne
gelen öyküler ama onları ortaklaştıran o zamanın belirleyici
olmaması ve tabii ki tematik bütünlük.

Hikâyeleri yazıp bitirdikten, kitabı son haline getirdikten
sonra, senden çıktıktan sonra bir rahatlama hissettin mi?
Biraz distopik hikâyeler olduğu için soruyorum bunu, o duy-
gudan çıkma imkânın oldu mu?
Yo olmadı, rahatlama hissetmedim. Neredeysek oradayız.
Rahatlama olması için bazı şeylerin değişiyor olması lazım.
Tabii ki yazma sürecinin içinde bir tür terapi imkânı gizlidir
ama benim için artık öyle bir süreç yok. Yazı hikâyemin baş-
langıcında belki daha fazla vardı, sonuçta yirmi yıldır yazıyo-
rum. Özellikle ilk kitapta, Hepsi Hikâye'de daha fazla vardı
bu his, sonrasında giderek azaldı. Artık benim için, edebiyatla
kurduğum ilişkide bir tür tedavi olma, bir tür rahatlama hissi
gibi bir ihtimal yok. Edebiyat o kadar fazla hayatımın içinde
ki, ben neysem yazıyla ilişkim de o, daha fazla bir şey değil.
Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela roman yazdığım zamanlar
o roman benim hayatımda çok büyük bir yer kaplıyor, orada
karakterler, olaylar, durumlar, atmosfer vs. bir romanı yaz-
mam en az bir buçuk-iki yıl sürüyor ve o süre içinde bir para-
lel evren icat ediyorum ve bu dünyaya biraz daha katlanmak
için bir neden ortaya çıkmış oluyor. Ama öykü böyle bir şey
değil, bu kadar kesintisiz değil. Öyküde girip çıkıyorsun. Bir
yandan da hayatın bütün o sarp ve engebeli yollarını yaşıyor-
sun. Belki bir ara bir taşın üzerine oturup bakıyorsun ama ro-
mandaki kadar kavrayıcı, kapsayıcı bir süreç değil, yazar
açısından söylüyorum tabii. Dolayısıyla kitabı yazdığım
zaman öyle bir rahatlama, "yazdım ve kurtuldum, ifade ettim
ve hafifledim" gibi bir duygu hiç yaşamıyorum.

Peki okurla buluştuktan sonra? Tamam şu anda yüz yüze
görüşme imkânı yok ama bir şekilde iletişim devam ediyor.
Okurla metin temas ettikçe buradan ortak duygular dile geli-
yor mu, bunlar iyi geliyor mu? Çünkü nihayetinde bir derdin
var, o yüzden yazıyorsun. Dünyayı değiştirebilme imkânı var
insanın ve paylaştıkça bu ihtimal artabilir. Oldu mu böyle bir
şey?
Bir kere -sağaltıcı olmak gibi bir klişeyi bir kenara bırakacak
olursak-, yazmanın kendisinde zaten bir umut saklı, bir ihti-
mal saklı. Ve söylediğin gibi, okurla buluştuğun, ortaklaştı-
ğın, aynı cümleleri kurmaya, benzer yerlerden bakmaya
başladığın zaman bir kere her şeyden önce yalnız olmadığını
hissetmenin getirdiği bir ruhsal güç ortaya çıkıyor. Ama ben
umutla iş görmeyi açıkçası uzun zamandır bıraktım. Böyle
bir şey gerekmiyor, onu farkettim. Bir şekilde haysiyetini ko-
ruyarak, boyun eğmeden, dik durarak, yapmak istediğin şeyi
yaparak ilerleme konusunda kararlıysan bunun için umut
hiç gerekmiyor. Umut siyasetçilere gerekiyor. İnat, kararlılık,
ısrar, tutarlılık hayatını kurmak için bence daha elzem kav-
ramlar. Umut biraz tehlikeli bir şey, çünkü yaşadığımız
çağda gerçekleşebilir umut sayısı giderek azalıyor. Gerçekle-
şebilir olmayan umutların peşine takıldığında o büyük hayal
kırıklığına ve daha büyük acılara da dönüşebiliyor. Biz bunu
çok yaşadık, hayatım bununla geçti. Bildiğim bir his, tanıdı-
ğım bir his ve ona da pabuç bırakmaya niyetim yoktu açık-
çası. Bazı noktalarda çok pozitif olmamam, hayatla olan
ilişkimin ya da ruhsal olarak gücümün zayıfladığı anlamına

gelmiyor. Tam tersi, gayet de inat ediyorum, her geçen gün
aslında hem edebiyata inancım tazeleniyor, hem de böyle bir
yeteneğe sahip olabildiğim için ne kadar şanslı olduğuma ve
bunun da ne kadar gerekli olduğuna dair, yani dilin imkânla-
rını hisseden birisinin bu çağ için ne kadar gerekli olduğuna
dair inancım artıyor. Konuşmanın başında söylediğim şey
var ya, kavramların içinin boşalması. O sadece bize dair
değil, dünyada da çok benzer bir durum söz konusu.
Truth'tan, yani hakikatten sonra post truth* (*"doğru bilgi-
nin, hakikatin önemini yitirmesi, değersizleşmesi" anlamında
kullanılıyor) kavramı ortaya atıldı ama şimdi onun da an-
lamsız olduğu bir evredeyiz. Özellikle pandemiyle birlikte
başka bir süreç geliyor. Yani bana kalırsa bir devir miadını
doldurdu. Ama her devrin bitimi yeni kavramlara ihtiyaç du-
yulduğu anlamına gelir, yeni bir devir o kavramlarla birlikte
başlar. İşte o kavramların yaratım sürecine bir şekilde tanık-
lık etme hali, kaleminle tanıklık etme hali beni çok heyecan-
landırıyor, çok etkiliyor. O yüzden de hep yazmak istiyorum,
daha çok yazmak istiyorum. Kitabın çıkmasına sevinmemin
en önemli nedeni, "Hah, şimdi yeni bir şey yazabileceğim"
hissiyatı. Onun arkasında da romantik bir şey değil de yine
bu dünyanın ahvaline dair bir değişim ihtimalini var etmek
ve o sürecin içinde, yaratılma aşamalarında bir şekilde bu-
lunmak arzusu var. 

Son bir şey daha: Senaryo işine pek bulaşmak istemediğini
biliyorum. Ama bu kitapta da film yapılsa ne güzel olur de-
dirten hikâyeler var. Zoltan, Barınak, Derin Soruşturma,
Baal Zebub, Mâlum Şahıs, neredeyse hepsi. Yazarken veya
kitap çıktıktan sonra aklından geçti mi hiç?
Yok, yazarken böyle düşünmek edebiyatta insanı sınırlayan,
kısıtlayan, başka bir tarafa doğru kaydırma ihtimali olabile-
cek bir şey. Benim zaten biraz yazma, biraz düşünme biçimi-
min, hayalle dil arasında kurduğum ilişki biçiminin getirdiği
bir sinemasallık hemen hemen bütün metinlerimde oldu sa-
nıyorum. Çünkü bu hep söylenmiştir. Ama tabii sinema ha-
line gelmesi başka bir süreç. Yapımcılar, yönetmenler,
paralar, teknik imkânlar vesaire devreye giriyor. Ama aklına
fikrine çok güvendiğim bir arkadaşım "8-10 bölümlük bir
dizi olur bu hikâyelerden, kendine özgü bir dil kurulabilir bu
hikâyeler aracılığıyla" demişti. Belki öyle bir şey ileride olur
ama ben ne kadar bu işin içinde olurum, bilmiyorum.

Gaye Boralıoğlu kimdir?
1963 İstanbul doğumlu olan Gaye Boralıoğlu, İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe oku-
muştur. Sistematik Felsefe ve Mantık dalında yüksek
lisans programını tamamlamıştır. Gazeteci, reklam
yazarı ve senaryo yazarı olarak çalışan Gaye Boralı-
oğlu'nun öykülerden oluşan ilk kitabı "Hepsi Hi-
kaye"yi ilk romanı "Meçhul" izlemiştir. Sevilen

televizyon dizilerinin senar-
yolarına emek veren Gaye
Boralıoğlu, çeşitli dergi ve
Gazeteler için siyaset, ede-
biyat ve sinemayla ilgili ma-
kaleler kaleme almaktadır.
Yazar "Mübarek Kadınlar"
kitabıyla 2015 Yunus Nadi
Öykü Ödülüne değer 
görülmüştür.
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BM 
Afganistan

Yardım 
Misyonu, 

Afganistan'da
2021 yılının 
ilk yarısında
1659 sivilin

öldüğünü
bildirdi

birleşmiş Milletler (BM) Af-
ganistan Yardım Misyonundan
(UNAMA), yapılan açıkla-

mada, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 254 sivi-
lin yaralandığı belirtildi. Sivil
kayıplarında geçen sene aynı döneme
göre yüzde 47 artış yaşandığı ifade edi-
len açıklamada, böylece 2009 yılından
bu yana yaşanan sivil kayıplarında en
yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi. Açıkla-
mada, en çok can kaybının yabancı güç-
lerin ülkeden çekilmeye başladığı mayıs
ve haziran aylarında yaşandığı, bu ay-
larda 783 sivilin hayatını kaybettiği, 1609
sivilin yaralandığı vurgulandı. Saldırıla-
rın yüzde 39'undan Taliban, yüzde
9'undan DEAŞ, yüzde 25'inden hükümet
yanlısı gruplar, yüzde 16'sından diğer bi-

linmeyen unsurlar ve geri kalan kısmın-
dan ise güvenlik güçlerinin sorumlu tu-
tulduğu açıklamada, sivil kayıplarının
artmasının endişe verici olduğunun altı
çizildi. Sivil ölümlerinin patlama, ça-
tışma, suikast ve hava saldırılarında ya-
şandığı aktarılan açıklamada, sivil
kayıplarının yaklaşık yarısını kadın ve ço-
cukların oluşturduğu kaydedildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini
korurken güvenlik güçleri ile Taliban ara-
sındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Taliban, haziranın son haftasında başlat-
tığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan
sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını
ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en

önemli ticaret güzergahı olan Hayratan
Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Tali-
ban, güneybatıda Gazne vilayetine yo-
ğunlaştı. Afganistan'da ilerleyişine
devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülke-
nin İran sınırındaki İslam Kale ve 14
Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin
Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Ta-
liban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat,
Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şid-
detli saldırılarla baskısını artırdı. Yerel
yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tali-
ban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele ge-
çirmiş bulunuyor. Taliban ise
kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256
olduğunu savunuyor.Ülkede 34 vilayet
merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde
bulunuyor.

T ürkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin
Erçin, 1950-1953 yıllarında yaşanan
"Kore Savaşı"na ilişkin "Türk askerleri

sadece cephelerdeki kahramanlıklarıyla değil
zor savaş koşullarında sivil halka ve özellikle
yetim çocuklara sağladıkları tıbbi destek, gıda,
malzeme ve eğitim yardımlarıyla da fark ya-
rattı." dedi. Kuzey Kore'nin 25 Haziran
1950'de sınırı teşkil eden 38’inci paralel bo-
yunca Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp
27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı",
birçok girişime karşın barış anlaşması imzala-
namadığı için teknik olarak hala devam eder-
ken; "Panmunjom Ateşkes Antlaşması"nın
68'inci yılında taraflar arasında hala kalıcı
barış aranıyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi
Erçin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2.
Dünya Savaşı'na katılmamak için büyük dire-
niş gösterdiğini, BM Güvenlik Konseyinin
"savaşa birlik gönderilmesi" çağrısıyla kritik bir

dönüm noktasına gelindiğini belirterek, "Ülke-
mizin 15 ülkeyle Kore’ye birlik göndermesi, 27
günde ülkenin tamamını kontrol altına alan
istilacılar açısından beklenmedik bir direniş
yarattı. Toplam 3 milyon kişinin ölümüyle so-
nuçlanan 3 yıllık kanlı savaş, 27 Temmuz
1953’te bir ateşkes anlaşması ile durdurulur-
ken; Güney Kore özgürleştirildi, Soğuk Sava-
şın ilk krizinde komünizmin kuzeydoğu
Asya’da yayılması engellendi." ifadesini kul-
landı. Kore Savaşı'na katılımın, Türkiye’nin
1923'ten beri sürdürdüğü uluslararası ihtilaf-
lara karışmama prensibini değiştirdiğini akta-
ran Erçin, Türkiye'nin NATO İttifakıyla Batı
sistemi içinde yer almasında ve evrensel
normları benimsemesinde uluslararası toplu-
mun saygın üyeleri arasına girdiğini dile ge-
tirdi.

Türk askerleri belirleyici oldu

Erçin, Türkiye’nin BM komutası altında diğer
ülkelerle Kore’ye asker göndermesinin savaşın
seyrini değiştirdiğini vurguladı. Türk tugayının
ilk yurt dışı savaş tecrübesinde, yetersiz teçhi-
zatına, ABD komutanlığı ile ciddi iletişim sı-
kıntılarına ve sert iklim koşullarına rağmen en
zor cephelerde sayısal üstünlüğe sahip düş-
man kuvvetlerini durdurmayı ve yok etmeyi
başardığını belirten Erçin, şunları söyledi:
"ABD komutasındaki BM birliklerinin savaş-
tan umutlarını kestikleri bir dönemde yeniden
zafer umudu yarattı. Amerikalı Başkomutan
General Mc Arthur'un 'kahramanlar kahra-
manı' olarak övdüğü Türk askerleri, ölümü
hiçe sayan kahramanlıklarıyla hem ABD
Kongresi hem de Kore hükümetince üstün
birlik nişanlarına layık görüldüler. Ayrıca Türk
askerleri sadece cephelerdeki kahramanlıkla-
rıyla değil zor savaş koşullarında sivil halka ve
özellikle yetim çocuklara sağladıkları tıbbi
destek, gıda, malzeme ve eğitim yardımlarıyla
da fark yarattı." Erçin, Türkiye’nin 9 bin kilo-

metre uzaklıktaki bir ülkenin özgürlüğü için
büyük bir askeri birlik göndermesinin ve
1000'den fazla şehit vermesinin, Kore hal-
kında ve Kore hükümetlerinde büyük bir min-
net duygusu yarattığını kaydetti. Kore
hükümetlerinin, Türkiye açısından hassasiyet
taşıyan sorunlarda aleyhte tutum almamaya
özen gösterdiğine dikkati çeken Erçin, "Tür-
kiye-Güney Kore ilişkilerinin, bu sağlam tarihi
bağlar temelinde hem siyasi hem de ekono-
mik ve ticari olarak hızla ilerlemeye devam
edeceğine inanıyorum." dedi.

Koreliler bizi kardeş gibi görüyor

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee
Won-Ik ise Türk ordusunun Kore Savaşı'nda
göz kamaştırıcı başarılar elde ettiğini ve mu-
haberelerde sağladığı başarılarla savaşın ateş-
kes sürecini hızlandırdığını ifade etti.
Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının Türk
gazilerinin fedakarlığı ve özverisinin, Kore ile
Türkiye arasındaki ulusal ilişkilerin temeli ol-
duğuna işaret eden Lee, şunları söyledi: "Sa-
vaştan sonra 8 Mart 1957'de Kore ve Türkiye,
resmen diplomatik ilişkiler kurdu. O zaman-
dan beri dünyanın iki farklı tarafında yer alan
iki ülke, uluslararası toplumda birbirlerine
destek olmuş ve siyaset, ekonomi, kültür, ulu-
sal savunma gibi çeşitli alanlarda fikir alışveri-
şinde bulunmaya devam etmiştir." Lee,
Türkiye'nin Kore halkıyla birlikte özgürlük ve
barış için savaştığına dikkati çekerek, "Bu,
Kore ile Türkiye arasındaki tutkulu kardeşliğin
tarihi bir örneğidir. Koreliler, Türkleri 'kan kar-
deşi' olarak görüyor." dedi.

Kore Savaşı hakkında

Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar
yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Sa-
vaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken, yarıma-
dada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e
kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağ-
rısı yapmıştı. Çağrıların sonuç vermemesi
üzerine Kuzey ve Güney, ayrı ayrı kendi devle-
tini kurmuştu. BM Güvenlik Konseyinin
(BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini
sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay
vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında sa-
vaşa katılma kararı almış, Tuğgeneral Tahsin
Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül
1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan
yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Lima-
nı'na varmıştı. Türkiye'den Pusan Limanı'na
tugayların gelebilmesi için gemiyle en az 30
gün yol alınması gerekiyordu. Bu limana
gelen Türk askerleri, hazırlıkların ardından 21
Kasım 1950'de bugün Kuzey Kore tarafında
olan Kunuri'ye ulaşmıştı. Güney Kore Sa-

vunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa
21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan
Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Sava-
şı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer
aldı. ABD, 1 milyon 789 bin askerle Kore Sa-
vaşı'na en çok asker gönderen ülke oldu. İngil-
tere 56 bin askerle 2'nci, Kanada 26 bin 791
askerle 3'üncü sırada bulundu. Savaşta,
Güney Kore'de 40 bin 670 BM askeri, 137 bin
899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569,
Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını
kaybetti. Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini
yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu.
ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izledi. Kore
Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre, cephede
hayatını kaybeden 700'ü aşkın askerle yarala-
nıp cepheden ayrıldıktan sonra vefat eden ve
kaybolanlar da dahil Türkiye, Kore Sava-
şı'nda 900'ü aşkın şehit vererek, 3'üncü sırada
yer aldı. Türk birlikleri ile Çin kuvvetleri ara-
sında 25-27 Ocak 1951'de Kumyangjang-ni
Muharebesi'nde, Türk birlikleri büyük bir ba-
şarı gösterdi. Türk birliği, Kumyangjang-ni'de,
kendisinden üç misli kuvvetli düşmana karşı
kazandı. Kumyangjang-ni Muharebesi'nde
süngü hücumu yapıldı ve bu tarihteki son
süngü taarruzlarından biri olarak görülüyor.
Kumyangjang-ni Muharebesi'ndeki başarıdan
dolayı ABD Kongresi tarafından Türk birlik-
lerine, "Mümtaz Birlik Nişanı ve Beratı" ve-
rildi. Türk birliklerine, Kore
Cumhurbaşkanlığınca da "Cumhurbaşkanlığı
Birlik Nişanı" takdim edildi.

lübnan'da babası Refik el-Hariri'in öl-
dürüldüğü 2005 yılından itibaren Suudi
Arabistan'ın destekleriyle siyaset yapan

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-
Hariri'nin , Riyad'da duyurduğu istifasını Beyrut'a
döndükten sonra geri çektiği 2017'den beri Suudi
Arabistan'dan herhangi bir destek alamadığı söyleni-
yor. Geçen yıl ekim ayında yeni hükümeti kurma
görevini aldıktan sonra Fransa, Mısır, Türkiye, İtal-
ya'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE)
birçok ziyaret yapan Hariri'nin, eşi ve çocuklarının
ikamet ettiği Suudi Arabistan'a gitmemesi Lüb-
nan'da sürekli gündem oldu. Suudi Arabistan'ın
Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari'nin de bu süre zar-
fında Hizbullah'ın müttefiki Cumhurbaşkanı Mişel
Avn dahil Lübnanlı siyasilerle yaptığı çok sayıdaki
görüşmelere rağmen Hariri ile temas kurmaması
dikkat çekti.

Hariri'nin hükümeti kurulmadı

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ve Fran-
sa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo, Lübnan'daki
ekonomik ve siyasi krizi görüşmek üzere 8 Tem-
muz'da Riyad'da Suudi Arabistanlı yetkililerle gör-
üştü. ABD ve Fransız diplomatlar, Riyad'dan
döndükten sonra ise Beyrut'ta Suudi Arabistan Bü-
yükelçisi Buhari ile bir toplantı yaptılar. Lübnan yerel
basını da söz konusu görüşmelerde Suudi Arabis-
tan'ın "Hariri yeni hükümeti kurma görevini bıraksın
sonra bakarız" yönünde bir tutum sergilediği öne sü-
rüldü. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile
anlaşamadıkları için yeni hükümeti kurma görevini
iade ettiğini açıklayan Hariri, Suudi Arabistan'ın
kendisini istemediği yönündeki bir soru üzerine ise
"Mişel Avn Hizbullah ile müttefik ve mevcut durum-
dan memnun. Sorun işte budur, görmeyenler kör ol-
malı." ifadelerini kullandı. Lübnan Maruni Patriği
Beşara Butrus er-Rai'nin de Suudi Arabistan Büyük-
elçisi Buhari ile görüşmesinin ardından 11 Temmuz
Pazar ayininde "hükümeti kurma görevini alma, ka-
binenin kurulduğu anlamına gelmez" yönünde sarf
ettiği ifade, Rai'nin Hariri'ye yönelik tutumunun de-
ğiştiği şeklinde yorumlandı. Patrik Rai, ekonomik ve
hükümet krizine dair aylardan beri yaptığı açıklama-
larında sürekli Hizbullah öne çıkıyordu. 

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de sınırı teşkil eden 38’inci paralel boyunca Güney 
Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok
girişime karşın barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala devam ediyor
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Hariri topun
ağzına geldi
Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan
Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı
Hariri'nin yaklaşık 9 aylık yeni hükümeti
kurma çabaları, arkasında "Suudi
Arabistan'ın Lübnan'da Hariri
başbakanlığında bir hükümet
istemediği" şeklinde bir algı bıraktı

Afganistan’da 2021’in ilk yarısında 1659 sivil öldü
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Savaşa katılan her birliğe bir isim veriliyordu.
BM Silahlı Kuvvetler Başkomutanı General Mc
Arthur, Türk Tugayına "Kutup Yıldızı" adını
verdi. Savaşta, Güney Kore ve BM tarafından
yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Kore ve Çin'den ise
yaklaşık 70 bin kişi esir düştü. Ateşkes anlaş-
masından 1 ay önce Haziran 1953'teki esir
değişiminde Türk Tugayı'ndan esir düşen 244
kişinin tamamı döndü.Kore'nin Busan kentin-
deki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda ise sa-
vaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor. Kore
Savaşı'nda "B-26" savaş uçağıyla Kuzey Kore
üzerinde taarruz sırasında uçağın düşürül-
mesi sonucu Üsteğmen
Muzaffer Erdönmez'in şehit
olduğunun belgelenmesinin
ardından Türkiye, "Kore Sa-
vaşı'na hava desteği sağla-
yan 8. ülke" olarak tanındı.
Kore Savaşı'na katılan bir-
likler arasında Türk askeri,
savaşta öksüz ve yetim
kalan Koreli çocuklar için
okul inşa eden tek birlik
oldu. O zaman açılan An-
kara Okulu'nu ve Türk aske-
rinin fedakarlıklarını
unutmayan Güney Kore
halkı, Türk halkını "kan kar-
deşi" olarak nitelendiriyor.

Türk Tugayı’na
“Kutup Yıldızı”
adı verildi

Ürdün, İsrail ile temasta
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler ile İsrail'i yeniden diyalog masasına oturtmak için
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştüğünü
açıklayarak, İsrail basınında bu konuda yer alan haberleri doğruladı

Kral 2. Abdullah'ın ABD merkezli
CNN Televizyonuna verdiği röportaj,
Ürdün Kraliyet Divanı tarafından ya-

yımlandı. Bennett liderliğindeki yeni İsrail hükü-
metiyle Filistinliler arasında barışın sağlanmasının
mümkün olup olmadığına ilişkin
soruyu yanıtlayan 2. Abdullah,
şunları kaydetti:
"Son saldırıların ardından (Gaz-
ze'ye yönelik saldırılar) Filistin yö-
netimiyle bir araya gelmem
önemliydi. Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas ile görüştüm. İsrail
Savunma Bakanı ve Başbaka-

nı'yla da görüşmem aynı şekilde önemliydi.
Çünkü 2014'ten bu yana askıya alınan Filistin-İs-
rail müzakerelerini yeniden başlatmak adına her-
kesi diyalog masasına oturtmamız gerekiyor."
Söz konusu görüşmelerden iyimser bir intiba ile

ayrıldığını belirten Ürdün Kralı,
geçen haftalarda İsrail ve Filistin'den
bu konuda ilerleme kaydetmeye
hazır oldukları yönünde açıklamalar
geldiğine işaret etti. Arap ülkelerinin
İsrail'le normalleşme sürecine de de-
ğinen 2. Abdullah, İsrail'in teknolo-
jik ve ekonomik bir güç olacağını
ifade etti.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri
geçtiğimiz yıllarda bir araya gelmiş,
fakat barış konusunda uzlaşamamıştı.
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Harika Türk, Yüksel Dural
Besteleri ve eserleriyle yabancı basında "Harika Türk" olarak yer alan, 100'ün üz-
erinde bestesi ve çoğunluğu yurt dışından olmak üzere 180 ödülü bulunan piyanist
kompozitör Yüksel Dural, Ertuğrul Fırkateyni Faciasıyla ilgili senfonik proje hazırladı

Bestelediği, icra ettiği
eserlerle dünyada "Ha-
rika Türk" ve "Gök gürül-

tüsünü yere indiren Türk"
ifadeleriyle kendinden söz ettiren ve
kazandığı yüzlerce ödülle Türkiye'yi
yurt dışında temsil eden piyanist ve
kompozitör Yüksel Dural, Ertuğrul
Fırkateyni Faciasıyla ilgili hazırla-
dığı senfonik proje için destek bekli-
yor.Dural, 5 yaşında başladığı
piyano eğitimine Viyana'da Rene
Back ve Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde Juliard Konservatuarında
devam etti. İlk seyircili konserini 14
yaşında opera sahnesinde veren
Dural, bir uçak kazasında Pasifik
Okyanusu'nda kaybolan abisinin
acısıyla zorlu günler geçirdi. 1996
ve 1997'de "South Achievement Pa-

cific Award of Merit" 1998'de
"Hollywood Unisong Certificate of
Achievement" ödüllerini kazanan
sanatçı, "Robin Hood" adlı eseriyle
de onursal plaket aldı. Dural,
2013'te "Honorable Mention Win-
ner of the American Protege" ödü-
lüne layık görüldü, aynı yıl
dünyanın en ünlü konser salonla-
rından Carnegie Hall'da konser
verdi.Chopin'den sonra dünyada
ilk cenaze marşı besteleyen, "Kra-
liçe Elizabeth" ve "Clinton" ödülle-
rinin de sahibi olan sanatçı,
aralarında eski Başbakan Bülent
Ecevit'in şiirlerinin de yer aldığı
100'ün üzerinde beste yaptı. Du-
ral'ın, çoğunluğu yurt dışından
olmak üzere 180 ödülü bulunuyor.
Piyanist Dural, 18 Haziran'da

Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç
sahibi ülkelere yardım etmek için
düzenlenen ve YouTube'dan canlı
yayınlanan "Music Matters for the
Red Cross - Cambridge Musicians
Unite" etkinliğine "All One" eseriyle
katıldı.

İlim burada başladı

Yaşamına ve anılarına ilişkin, açık-
lamalarda bulunan piyanist Dural,
yaptığı bestelerin hep Türkiye ile il-
gili olduğunu, ülkesini tanıtmak ve
en iyi şekilde temsil etmek için mü-
cadele ettiğini söyledi.Dural, İtal-
ya'da düzenlenen uluslararası bir
yarışmada Türk piyanist olarak
anons edildiğinde "yalandan" bir
alkış olduğunu, bu nedenle morali-
nin bozulduğunu belirtti.

Hayatının amacının arkeoloji olduğunu söyleyen ve 1981 yılında ilk defa tez çalışması için geldiği
Türkiye'ye yerleşerek insanlık tarihinin izlerini arayan Kimiyoshi, mesleğini tutkuyla sürdürüyor

H ayatını arkeolojiye adayan ve
öğrenciyken tez çalışması için
geldiği Türkiye'ye yerleşerek bu-

rada 36 yıldır insanlık tarihini araştıran
Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura,
mesleğine büyük bir bağlılıkla çalışmala-
rına devam ediyor. Japon Anadolu Ar-
keoloji Enstitüsünde araştırmacı olarak
çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
sinde doçent olarak ders veren Kimiyoshi
Matsumura, 40 yıl önce yerleştiği Türki-
ye'nin farklı bölgelerinde birçok arkeolo-
jik kazı çalışmasına katıldı.Çalışmalarını
ve Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Ki-
miyoshi Matsumura, İran'daki neolitik
dönemle ilgili tez konusu nedeniyle 1981
yılında geldiği Türkiye'de eğitimine
devam etmeye karar verdiğini söyleyerek,
"O zaman burada Enstitü Başkanı olan
Dr. Sachihiro Omura ile tanıştım. Sonra-
sında Omura Bey ile konuştum ve bu-
rada kalmaya karar verdim. 1983-1985
yılları arasında hükümet bursu alarak
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğ-
rafya Fakültesinde eğitimime devam
ettim." dedi. Türkçeyi akıcı bir şekilde ko-
nuşan ve Türk kültürüne hızlı adapte ol-
duğunu belirten Kimiyoshi, "Türkiye’nin
çeşitli bölgelerindeki kazı çalışmalarına
katıldım. Türkiye’nin farklı kültürlerini ve
insanlarını tanıdım. Başlarda Türkçe bil-
meden sadece kazılara katılıyordum ama
sonra yavaş yavaş öğrenip bu seviyeye
geldim." dedi. Türkçede Japon diline
göre daha net cümlelerle konuşulduğunu
söyleyen Kimiyoshi, "Bu yüzden iletişim
kurmak benim için çok rahat oldu çünkü
karşımdakinin ne düşündüğünü hemen
anlayarak cevap verebiliyorum. Ayrıca
Türk yemeklerini seviyorum, çok güzel.
Her gittiğim bölgede oranın en meşhur
yemeğini yiyorum." diye konuştu.

Neden Japonlar buraya geliyor?

Kırşehir'de Kalehöyük ve Yassıhöyük, Kı-
rıkkale'de ise Büklükale kazılarına 2 aylık
sezonlarla devam eden Kimiyoshi, köye
ilk geldiklerinde halkın Japon arkeologla-
rın neden orada bulunduklarını merak
ettiğini söyledi. Türk halkıyla birlikte ya-
şamaya alıştığını belirten Kimiyoshi, şun-
ları dile getirdi: "Köye ilk geldiğimizde
'Bunlar ne için geldi, ne yapıyorlar?' diye
düşünmüştü halk. Ama artık birbirimize

alıştık. Bizi seviyorlar. Genelde Türki-
ye’de Japonlara karşı bir merak ve hoş-
görü var, o yüzden burada bir sorun
yaşamadım. Bir de burada sık sık bize
sorulardan birisi 'Neden Japonlar buraya
gelip kazı yapıyor?' Ayrıca 'Japonlarla
alakalı burada bir tarih var mı?' diye so-
rular da soruluyor. Aslında bizim amacı-
mız insanlık tarihini araştırmak. Enstitü
Başkanımız Dr. Sachihiro Omura, demir
tarihi üzerine çalışıyor. Anadolu, dünya-
nın en eski demir uygulamasının başla-
dığı yer olduğu için burada çalışmak
bizim için çok önemliydi. Ve Kaman Ka-
lehöyük’teki kazılarda şimdi M.Ö. 3000'li

yıllara ait işletme bilgilerini elde ettik. Biz,
Japonlar ile ilgili tarihi araştırmak için
değil, insanlığın tarihini araştırmak için
buradayız.” Kırıkkale'nin Karakeçili ilçe-
sindeki Büklükale mevkisinde 2009'dan
beri sürdürdükleri çalışmaların sezon so-
nuna geldiğini aktaran Kimiyoshi, "Bük-
lükale'deki kazıyı 11 senedir
sürdürüyoruz. Burayı kazma amacımız
M.Ö. 2000'li yıllara ait Hitit ve Hitit’ten
önceki Asur ticaret koloni çağına ait bir
şehir araştırması yapmak." dedi.

En eski cam 

Kazı çalışmalarında önemli sonuçlar

elde ettiklerini vurgulayan 
Kimiyoshi, şunları kaydetti:
"Burada Asur ticaret koloni 
çağının sonundan Hitit döneminin
başlangıcına kadar iskan edilen büyük
bir mimari tespit ettik. Saray olduğunu
düşünüyoruz. Orada çok çeşitli malze-
meler elde ettik. Özellikle dünyadaki en
eski cam olduğu düşünülen cam şişe-
sini bulduk. Bunun dışında burada 2
bodrum oda tespit ettik. İki odanın içe-
risinde aşağı yukarı 3 bin tane kase
bulduk. Bunların saray inşa edilirken
yapılan törenler için kullanıldığını dü-
şünüyoruz."

1 şarkıyla
kaderi değişti

Kandıra Plajı sizi bekliyor

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çırpı-
nırdı Karadeniz adlı esere hiçbir zaman bir
şarkı gibi bakmadığını, bu eserle ve tari-
hiyle büyüdüğünü belirterek, "Çırpınırdı
Karadeniz benim alın yazım oldu." dedi
Katıldığı programlarda sadece sanatıyla değil ülke
meselelerine ilgisi ve verdiği mesajlarıyla da dikkati
çeken Azerin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(CSO) Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında gel-
diği Başkentte açıklamalarda bulundu. Türkiye ve
Azerbaycan'ın kendi vatanı olduğunu belirten Azerin,
savaşta ya da toplumsal sorunlarda her iki ülkenin
devlet ve millet nezdinde derdini ve sevincini bölüştü-
ğünü, sanatçı olarak da buna kayıtsız kalamayaca-
ğını dile getirdi.

Eserin ilham kaynağı

Çırpınırdı Karadeniz isimli eseri "başlı başına bir şa-
heser" ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihi olarak
tanımlayan Azerin, şair Ahmet Cevat'ın 1914 yılında
Kafkas İslam Ordusu'ndan ilham alarak eserin sözle-
rini yazdığını, bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin de
1918'de Ermeni ve Rus çetelerle İngilizler on binlerce
insanı katlettiğinde Azerbaycan'a yardıma giden Kaf-
kas İslam Ordusu'ndan ilham alarak eseri besteledi-
ğini anlattı. Bu nedenle Çırpınırdı Karadeniz'in
"tarihi bir eser" olduğunu ifade eden Azerin, şöyle
devam etti: "Burada bir minnet borcu var, teşekkür
var Türkiye'deki gardaşlara. Onun için bu eser bizi
birleştiren bir eserdir. Benimle de bağdaştı. Çırpınırdı
Karadeniz benim alın yazım oldu. İzleyiciler kabul
etti beni bu eserle. Bu eserle ben kendim de büyü-
düm. Ben sadece eseri söylemedim. Tarihe başvura-
rak, Ahmet Cevat'ın hayatını, Üzeyir Bey'i, Enver ve
Nuri Paşaları, Kafkas İslam Ordusu'nu, o dönemi
okudum. Onların hayatını, o dönemi yaşadım. O
yüzden eseri icra ettiğimde bir nevi başka bir enerji
verdi insanlara diye düşünüyorum. Bir de artık dün-
yanın herhangi bir yerine gittiğimde Çırpınırdı Kara-
deniz siyasi bir eser olarak kabul edilmiyor. O artık
Türk'ün, Türk dünyasının ortak eseri, bizim ortak şa-
heserimiz gibi kabul ediliyor. Bu benim için çok
önemliydi."

Karabağ, ortak zafer

Karabağ zaferinin Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak
zaferi olarak kabul edildiğini kaydeden Azerin, Türki-
ye'nin 1918'de olduğu gibi yine Azerbaycanlı kardeş-
lerinin yanında durduğunu ifade etti.Azerin,
Türkiye'de yeniden seyirciyle buluştuğu için mutlu ol-
duğunu, yıl boyunca çeşitli illerde konser vermeye
devam edeceğini sözlerine ekledi.

Karadeniz'in en popüler yaz destinasyonları ara-
sında yer alan Kandıra, mavi bayraklı plajlarıyla dik-
kati çekiyor. Bölgedeki Kerpe, Miço Koyu,
Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Bağırganlı plajları
altın rengi kumu, berrak suyuyla ön plana çıkıyor.
Kandıra'nın incisi olarak kabul edilen Kerpe Plajı, il-
çeyi ziyaret edenler için önemli durakların başında
geliyor. Kerpe, rüzgardan korunaklı yapısı nedeniyle
özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.
Plajın yer aldığı koyun bazı kesimlerinde şnorkelle
yüzme ve tüplü dalış yapılabiliyor. Kerpe Mahalle-
sinde bulunan Miço Koyu ise yaz sezonunda sadece
kadınlara tahsis ediliyor. Etrafı çam ormanıyla çevrili
plajda ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların gölgesinde
dinlenebiliyor.

Kumcağız Plajı

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre geniş-
liğinde kumsala sahip Kumcağız Plajı da yaz sıcak-
larından bunalanların aradığı adresler arasında yer
alıyor. Temiz ve ince kumuyla tercih edilen plajda,
suyun berraklığı sayesinde deniz tabanındaki güzel-
likler seyredilebiliyor. Kandıra'nın en büyük plajı
olan Cebeci ise yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğa ve
50 metre genişliğe sahip. Karadeniz'deki 2 adadan
biri olan Kefken Adası'nın tam karşısında yer alan
plaj, ziyaretçilerine panoramik manzara sunuyor.
Plajda voleybol ve futbol alanları da bulunuyor.
Kandıra'nın İstanbul sınırındaki Bağırganlı Mahalle-
si'nde, doğal güzellikleriyle dikkati çeken plaj ise
dalga alması nedeniyle diğer plajlara nazaran daha
az tercih ediliyor.

Komedi filmlerinin fark yaratan ismi Toto Karaca
Anadolu rock müzik türünün kurucularından Cem
Karaca'nın annesi Ermeni asıllı Toto Karaca, Kılı-
bıklar, Bağdagül, Keloğlan, Yalan, İstanbul Yıldız-
ları, Eğlence Bülbülleri, Izdırap Şarkısı, Leyla,
Gülünüz Güldürünüz ve Bizim Kız filmlerinde rol
aldı. Opera, tiyatro ve sinema oyuncusu Toto Kara-
ca'nın ölümünün üzerinden 29 yıl geçti. Anadolu
rock müzik türünün kurucularından Cem Kara-
ca'nın annesi, asıl adı İrma Felegyan olan Toto Ka-
raca, İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak 18 Mart
1912'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Tahran

doğumlu, küçük yaşta İstanbul'a taşınan tiyatro
oyuncusu Mari Felekyan, babası İranlı Ermeni Ha-
rutyun Marutyan olan Toto Karaca, müzikli oyun-
larda İrma Toto adını kullandı. İlk olarak Ömer
Aydın'ın operetinde sahne alan Toto Karaca, Azeri
Türk kökenli tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile
1939'da dünya evine girdi. Karaca, 1947'de "Kılıbık-
lar" filmiyle tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Uzun
yıllar komedi filmlerinde rol alan karakter oyuncusu,
çoğunlukla Rum ve Ermeni karakterlerini oynadı.
Karaca, "Bizim kız", "Yasemin", "Bağda Gül" ve "Gü-

lünüz Güldürünüz" gibi sinema filmlerinin yanı sıra
"Darısı Başınıza" ile "Komşumuz Balta Ailesi" tel-
evizyon dizilerinde de rol aldı. Ömrünün son yılla-
rında TRT'de çeşitli programlara konuk olan ve bu
programlarda şarkı söyleyen Karaca, İstanbul'da 22
Temmuz 1992'de hayata veda etti. Toto Karaca'nın
rol aldığı filmlerden bazıları: Kılıbıklar (1947), Bağ-
dagül (1947), Keloğlan (1948), Yalan (1949), İstan-
bul Yıldızları (1952), Eğlence Bülbülleri (1953),
Izdırap Şarkısı (1955), Leyla (1962), Gülünüz Gül-
dürünüz (1977), Bizim Kız (1977), Yasemin (1988)

INSANLIGIN IZINI
ANADOLU’DA SURDU

Arkeolojinin içinde yaşıyorum
Hayatını arkeolojiye ada-

dığını belirten Kimiyoshi,
"Bu işi sadece meslek ola-
rak yapmak biraz zor. Zaten
ben senede ancak bir kere
iki haftalığına Japonya’ya
dönebiliyorum, onun dı-
şında hep burada kalıp ar-
keolojinin içinde
yaşıyorum. Hayatını bu işe
adamayınca biraz zor olu-
yor." dedi.

Hayatının amacının ar-
keoloji olduğunu ifade eden
Kimiyoshi, sözlerini şöyle
sürdürdü:

"İnsan kendi hayatını
nasıl geçireceğini kendi be-
lirliyor. Herkes yaşarken bir
amaç bulmaya çalışıyor.
Benim için arkeoloji üze-
rinde çalışmak bir amaç
oldu. Bir kere bu işin içine
girdikten sonra buradan
çıkmak da zor. Arkeolojiyi
bırakıp başka hayat yaşa-
mak çok zor. Diğer yandan
şimdiye kadar bilinmeyen
şeyleri bulup keşfetmek çok
zevk veriyor. Japonya’dan
buraya, bambaşka bir ül-
keye gelip buradaki insan-

larla birlikte çalışmak da
ayrı bir zevk." Kırşehir'in
Kaman ilçesinde bulunan
ve dünyada Japonya sınır-
ları dışındaki en büyük
Japon bahçelerinden biri
olan alanın Türk halkı tara-
fından çok sevildiğini söyle-
yen Kimiyoshi, "Burada kazı
başladıktan sonra çalışma-
larımıza fon sağlayan Japon
bir firma bizi ziyaret etti.
Buraya bir enstitü kurmaya
karar verdiğimizde, 'O
zaman buraya bir Japon
bahçesi kuralım.' dedi. Bu
kadar ilgi çekeceğini biz de
bilmiyorduk." dedi. 1985 yı-
lından itibaren sürdürdük-
leri kazı çalışmalarında
bulunan eserlerin Kalehö-
yük Arkeoloji Müzesi'nde
sergilediklerini hatırlatan
Kimiyoshi, "Senede yaklaşık
100 bin kişi bu bahçeyi ve
onun içinde bulunan ve ka-
zılardan çıkardığımız eser-
lerin sergilendiği
Kalehöyük Arkeoloji Müze-
si’ni ziyaret ediyor. Herkese
burayı ziyaret etmesini tav-
siye ederim." diye konuştu.
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Sörloth için bekleyişini sürdüren Trabzonspor,
Cornelius ve Artem Dovbyk konusunda temas-
ları kesmiyor. Fırtına’nın listesindeki bir diğer
önemli golcü de Michy Batshuayi... Chelsea’nin
Belçikalı yıldızı, Bordo-Mavililer’in radarında.
Sol bekte tercihini yerliden yana kullanan ve İs-
mail Köybaşı’nı renklerine bağlayan Trabzons-
por ’da şimdi gözler forvete çevrildi. Djaniny ve
Koita gibi iki önemli golcüyü elinde bulunduran
Bordo-Mavililer, alacağı santrforun daha farklı
tipte bir oyuncu olmasını hedefliyor. Öncelikli
hedef; elbette Sörloth. Kuzey’in Kralı için Leip-
zig’in vereceği karar bekleniyor. Ağustos’un ilk
haftasında bu düğüm çözülecek. Sörloth’a alter-
natif olarak belirlenen Cornelius ve Artem
Dovbyk için temaslar devam ederken, listedeki
bir diğer önemli forvet ise Michy Batshuayi.

1 yıllık planlama

Chelsea’de bir türlü istediği süreleri alamayan
Belçikalı yıldız, geçen sezon Premier Lig’de 18
maça çıkmış ancak toplamda 722 dakika sahada
kalmıştı. Bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor
katkısı gösteren 27 yaşındaki Batshuayi, Fır-
tına’nın radarında. Oyuncunun maaş talebi şim-
dilik yüksek olsa da, yönetim uygun bir zemin
hazırlamaya çalışıyor. Şartların oluşması halinde
Batshuayi 1 yıl kadrosuna katmayı düşünen
Trabzonspor’a, Chelsea tarafı yeşil ışık yaktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme
Turu 2'nci maçında PSV ile oynayacağı karşılaş-
manın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla
devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Ale-
xandru Cicaldau, ilk idmanına çıktı. Florya
Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın
ilk 20 dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve
dinamik ısınma yapıldı. Devam eden bölümde
sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma ger-
çekleştirilirken, dayanıklılık koşusunun ardından
antrenman sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, PSV
maçı hazırlıklarına bugün sabah saat 10.30'da
yapacağı antrenmanla devam edecek.

TOFAŞ Sutopu Takımı sporcusu Muhammed
Emir Kaynarca'nın kadrosunda yer aldığı, An-
trenör Ali Batmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü
yaptığı Sutopu U15 Milli Takımı'mız Porte-
kiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda se-
kizinci olarak Dünya Şampiyonası’na katılma
hakkı kazandı. Tofaş Spor Kulübü’nün sutopu
branşı sporcu ve antrenörünün de kadrosunda
yer aldığı Sutopu U15 Milli Takımımız, Avrupa
Şampiyonası’nda milli gurur yaşattı. Tofaş Su-
topu Takımı sporcularından Emir Kaynarca’nın
kadrosunda; Antrenör Ali Batmaz’ın da teknik
ekibinde yer aldığı Milliler, 27 – 30 Mayıs tarih-
lerinde Prag’da düzenlenen Avrupa Şampiyo-
nası Eleme Grubu müsabakalarını namağlup
tamamlayarak şampiyona biletini almıştı. U15
Millilerimiz, 4 – 11 Temmuz tarihlerinde Porte-
kiz’de gerçekleştirilen 2021 Avrupa Şampiyona-
sı’nda da sekizinci olurken, Ay-Yıldızlılar;
Avrupa Şampiyonası’nda ilk sekize girerek aynı
zamanda Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı
elde etti. Tofaş Spor Kulübü'nden yapılan açık-
lamada, "U15 Sutopu Milli Takımı teknik eki-
binde yer alan antrenörümüzü ve oyuncu
kadrosunda yer alan sporcumuzla birlikte Milli
Takımımızı tebrik eder, Dünya Şampiyona-
sı’nda başarılar dileriz" denildi. 

Trabzonspor'un
aşkı Batshuayi

Cicaldau
sahaya indi

Suyun içinden
sekizincilik çıktı

GÖzTePe, hazırlık maçında PTT 1'inci
Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-
1 berabere kaldı. erzurum Yüksek İr-
tifa Kamp Merkezi'nde oynanan
karşılaşmaya Göztepe, Megyeri,
Murat Paluli, Arslanagic, Atınç
Nukan, Kahraman Demirtaş, Nwo-
bodo, Yalçın Kayan, Lourency, Ma-
kana Baku, efecan Saçıkara, Ideye
ilk 11'i ile çıktı. Ümraniyespor'un ilk

11'i ise Burak, Vrsajevic, Alim, Glu-
mac, ercan, Serkan, Oğuz, Yusuf
emre, Onur, Del Valle, Kehinde'den
oluştu. 11'inci dakikada Ümraniyes-
por, Yusuf emre'nin attığı gol ile 1-0
öne geçti. 32'nci dakikada Göztepe,
efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona
erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında gol
sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti.

Ümranİyespor 
beraberliğe razı geldi: 1-1

GolcU icin
AdAY BorjA

Golcü transferinde Devler
Ligi için tecrübeli bir gün-
deme yeni bir isim geldi.

Siyah-Beyazlı ekibin teknik
heyeti Brezilya'da Palmeiras
forması giyen Miguel Borja
ismini yönetime iletti. Önü-
müzdeki günlerde Kolombi-
yalı için temaslar kurulacak

Y
az transfer dönemi başladığı günden bu
yana Siyah-Beyazlılar, bir golcü transferi
yapmak istiyor. Bu anlamda en doğru

ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yöne-
timi ve teknik heyet, ince eleyip, sık dokuyor.
Aradan geçen süre içerisinde birçok isim ile
temaslar kuruldu. Şimdi ise 3 isim üzerinde yo-
ğunlaşıldı. Gündeme gelen son isim de Brezilya
ekiplerinden Palmeiras'ın formasını giyen Mi-
guel Borja oldu. Kara Kartal'ın teknik ekibi,
Kolombiyalı golcünün transfer edilmesi konu-
sunda talebini yönetime bildirdi. Ahmet Nur
Çebi ve kurmaylarının da 28 yaşındaki oyun-
cunun transferi konusunda maliyet araştır-
ması yaptıktan sonra temaslara başlayacak.

Costa'da Benfica engeli
Diego Costa konusunda beklemeye geçen Kara
Kartal, yıldız oyuncunun Kolombiya'da yapa-
cağı görüşmelerini tamamlaması konusunda
zaman vermişti. Fakat bu transferde bir rakip
daha çıktı. Daha önce de devreye giren Porte-
kiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın yeniden giri-
şimlerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan Calcio
Mercato'da yer alan habere göre Benfica'nın
şu anda bir adım önde olduğu ifade edildi.
Ancak Beşiktaş, İspanyol golcü konusunda te-
maslara devam ediyor.

Alternatifleri Rondon
Beşiktaş Yönetimi, listedeki isimlerle anlaşma
sağlayamaması halinde rotayı Salomon Ron-
don'a çevirecek. Çin Ligi ekiplerinden DL
Pro'da görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile
görüşmeler devam ediyor. Bu arada Kara Kar-
tal'ın henüz sonuç alamaması nedeniyle Vene-

zuelalı oyuncu için Süper Lig
ekiplerinden Çaykur Rizespor da dev-

rede. Öte yandan Solomon'un bir
diğer Karadeniz ekibi Trabzons-

por 'a önerildiği belirtilirken,
Rizespor ile arasındaki sorun-

ları gidermek için bu trans-
ferde aradan çekildiği

ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasss-
por UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Tu-
ru'nda kendi sahasında Petrocub'a karşı
oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük
iznin ardından başladı. Teknik direktör Rıza
Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ger-
çekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı.
Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri ve
dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana
sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Er-
doğan Yeşilyurt ve Samba Camara katılmadı. 

Deplasman galibiyeti önemliydi

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan teknik direktör Rıza Çalım-
bay kamp sürecinin çok güzel geçtiğini
söyledi. Çalımbay, "Yeni transfer olan arka-
daşlarımızın da çoğu maçtan önce kampa gel-
diler. Takımla beraber çalıştılar. Güzel bir
kamptan sonra Petrocub maçına çıktık.
Zaman zaman çok iyi oynadığımız bir maçtı.
Rakibin kolay bir takım olmadığını biliyoruz.
İyi oynadık, iyi şeyler de yaptık. Son paslarda
biraz daha dikkatli olsaydık daha iyi bitirebilir-
dik. Deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyet
önemli. Şimdi kendi sahamızda rövanş maçı
oynayacağız, taraftarlarımız da gelecek inşal-
lah. Onların desteğiyle buradaki maçı çok iyi
şekilde bitirmek için çalışacağız. Takımımızın
hepsi yüzde 100 hazır değil. Hazır olmayan
arkadaşlarımız da var. Onları da bu kısa süre

içerisinde hazır duruma getireceğiz" 
diye konuştu.

Taraftarla yola devam edeceğiz

Turu geçmeleri halinde güçlü bir takımla oy-
nayacaklarını belirten Çalımbay, "Tekrar bir
maç daha oynayacağız. Onu da bitirdiğimiz
takdirde daha güçlü bir takımla oynayacağız.
Hem Gürcü takımı olsun hem de Rus takımı
olsun, iyi takımlar. Onların maçlarını da sey-
rettik. Onun için bu süreçte eksiği olan arka-
daşlarımız eksiklerini gidereceklerdir. Yüzde
100 konsantreyiz. En önemli şeylerden bir ta-
nesi, hem ülke puanı, hem taraftarımız hem de
kulübümüz için çok önemli olması. Bunun
hepsinin farkındayız. Buradaki maçımızı taraf-
tarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bi-
tireceğiz. Ben geçen sezona üzülüyorum.
Avrupa maçlarında sıkıntı yaşadık. O sıkıntılar
olmasaydı ülkemize daha fazla puan kazandı-
rırdık. Bu sene inşallah telafi etmek için elimiz-
den gelen her şeyi yapacağız. Bizim
hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında
gitmek. Biz taraftarımızla kaldığımız yerden
devam edeceğiz. Çünkü biz taraftarımızla be-
raberken pandemiden önce kendi sahamızda
hiç mağlubiyetimiz yoktu. Şimdi ona devam
edeceğiz. Taraftarımızın desteği mükemmeldi.
Özlemden dolayı uzun bir süre oldu. Per-
şembe günü ne kadar çok taraftarımız gelirse
o kadar mutlu olacağız" ifadelerini kullandı. 

Yiğido için tek hedef Avrupa
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu
rövanşında Petrocub ile oynayacakları maç ile ilgili, "Yüzde 100 konsantreyiz. En önemli şeylerden bir
tanesi, hem ülke puanı, hem taraftarımız hem de kulübümüz için çok önemli olması. Bunun hepsinin
farkındayız. Buradaki maçımızı taraftarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi



Çeşitli ülkelerden şampiyonaya katılan 25 rakibini geride bırakan
Burçak, büyükler kategorisinde hem labut hem top kullanarak ger-
çekleştirdiği başarılı performansla iki farklı alanda da birinciliğe layık
görüldü. Çevrimiçi düzenlenen şampiyonaya Halkapınar Spor Salo-
nu'ndan canlı bağlanarak katılan İzmirli sporcu, kendine özgü figür-
leriyle büyük beğeni toplayıp kariyerindeki madalya ve kupa
sayısını da 50'ye ulaştırdı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Uygulamalı
İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman,
cimnastiğe henüz 3 yaşındayken Manisa'da başladı. Düzenli
olarak spor salonuna giderek kreş çağında çalışmalara katı-
lan genç sporcu, cimnastiğe daha da bağlandı. Ailesinin İz-
mir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren
çalışmalarını burada devam ettiren Burçak, yeteneğiyle
hocalarının da dikkatini çekip 11 yaşında milli takım-
lara girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itiba-
ren Türkiye genelinde yarışmalarda ödülleri art
arda toplayan sporcu, başarı basamaklarını
hızla çıktı. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen
Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Ku-
pası'nda birincilik elde eden Şenman, 2019'da da
bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem
ritmik hem de aerobik cimnastikte farkını or-
taya koyan sporcu, son olarak 26 Mart'ta dü-
zenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk
Yarışması'nda da birincilik elde etti.

Spordan hiç kopmadı

Geçen yıl 30 Ekim 2020'de İzmir'de
meydana gelen ve 117 vatandaşımızın
hayatını kaybettiği deprem faciasında
depremin en çok vurduğu ilçelerden
Bornova'daki evlerinin ağır hasar
alması sonucu ailesiyle birlikte ta-
şındığı Güzelbahçe'de çalışma-
larını devam ettiren  Burçak
Şenman, spordan kopmadı.
Burçak, "Uluslararası Cim-
nastik Federasyonu'nun
düzenlediği turnuva, sal-
gın nedeniyle bu yıl çev-
rimiçi yapıldı. Ancak
yüz yüze yapılan ya-

rışmadaki kurallar geçerliydi. Online gerçekleşen birçok yarışmada ha-
reketlerinizi video ile kaydederek yarışmaya yolluyorsunuz. Fran-
sa'daki turnuvada ise performansımı canlı sergiledim. Tek hakkım
vardı. Hareketlerimin birini labut, diğerini de top kullanarak yaptım.
Hem labut hem de topla sergilediğim performansla iki birincilik
aldım. Turnuva öncesinde heyecanım da artmıştı. Yarışma başladı-
ğında ise birden sakinleştim. Kendime güvenerek hareketlerimi ra-
hatça yaptım. Dereceye gireceğime inanıyordum, hareketlerimi
yaptığım sırada kendi kendime, 'Bu iş oldu Burçak' dedim. Öyle de
oldu, çok mutluyum. Kupalarım kargoya verildi, gelince odamın en
güzel yerine kupalarımı yerleştireceğim" dedi.

Spor benim hayatım oldu

Burçak Şenman, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 yaşında başladığım cim-
nastik, benim hayatımı şekillendirdi. Eğitimim, arkadaş çevrem,
yaşam tarzım ve yeme alışkanlıklarım gibi birçok şey cimnastiğe bağlı
olarak oluştu. Cimnastik benim hayatım, vazgeçilmez tutkum. Bu tut-
kumu, başarıyla devam ettirmek de bana tarifsiz derecede mutluluk
veriyor. Fransa'daki şampiyonada aynı zamanda üniversitem adına
yarıştım. Üniversitemi başarıyla temsil ettiğim için de çok sevindim.
Cimnastikte biraz ara verdiğinizde ya da çalışmaları gevşettiğinizde
sorun oluyor. Derslerime çalışırken, antrenmanlarımı da düzenli ola-
rak sürdürüyorum. Günde 3-4 saat çalışmam oluyor. Hem ülkem
adına hem de bireysel olarak yarışmalara katılarak yeni başarılar elde
etmek istiyorum."
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S üper Lig ekibi Fatih Karagümrük,
ikinci etap kamp çalışmalarını Bo-
lu'da sürdürüyor. Bolu Dağı'nın etek-

lerinde bir otelde kalan İstanbul temsilcisi
yeni sezona günde çift antrenmanla hazırla-
nıyor. Fatih Karagümrük'ün Boşnak savun-
macısı Ervin Zurkanovic de, kamp
çalışmaları hakkında DHA'ya özel açıkla-
malarda bulundu. Çok iyi bir kamp süreci
geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu,

"Kampın 2'nci etabına başladık. 20 gün
kadar buradaydık zaten. Bu süreç boyunca
çok iyi çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyi-
sini yapıyor. Bir aramız vardı, şimdi ikinci
etap başladı. Burada gerçekten çok yoğun
ve sıkı çalışıyoruz. Tüm hazırlığımız bir an
önce Süper Lig'deki maçımıza hazır olmak.
Bu yüzden şu ana kadar çalışmalar güzel gi-
diyor. Kamp üzerinden değerlendirecek
olursak bu bizim işimizin, hayatımızın bir

parçası. Her ne kadar burada hep aynı ru-
tinde, antrenman, yemek uyku olarak
devam etsek de bu doğal olarak zorlu süre-
cin bir parçası. Bizim işimiz bu. Şikayet ede-
cek bir tarafı yok. Buradayız, her şey iyi ve
olumlu gidiyor" diye konuştu.

Somut konuşmak için erken

Zurkanovic, bu sezon nasıl bir lig beklediği
ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: "Bunun

için tahminde bulunmak ve somut bir şe-
kilde konuşmak için erken. Biz daha hazırlık
aşamasındayız. Tam takım olmadık. Ara-
mıza yeni katılanlar mutlaka olacaktır ama
bunu lig başladığında yavaş yavaş görece-
ğiz. Şu ana kadar biz üzerimize düşenleri
yapıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyo-
ruz. Lig başladığında biraz daha taşlar ye-
rine oturduğu zaman önümüzü daha iyi
görebiliriz." DHA
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Bir an önce taraftarlarına kavuşmak istediğini vurgulayan
tecrübeli stoper, "Futbol her zaman seyirciyle birleştiği
zaman çok daha keyifli ve güzel noktalara geliyor. Oynayan
için de izleyen için de böyle. Biz futbolcular için de boş stat-
larda değil, yüzde 50 de olsa dolu statlarda oynamak isteriz.
Yüzde 50'nin de üzerine çıkmak isteriz, yüzde 100 olmak is-
teriz. Tabi bunu süreç gösterecek. Lig başlayınca o zamanki
gelişmeler gösterecektir diye düşünüyo-
rum. Türkiye'deki statlar dolu olduğunda
ne kadar kıymetli ve ne kadar güzel at-
mosferler yaratıldığını da biliyorum. O
yüzden biz de bir an önce taraftarımıza
kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. İnşal-
lah onların da gücüyle daha iyi yerlere
geliriz. Çünkü futbolda taraftar çok itici
bir güç. Taraftarımız yanımızda olduğu
zaman onların da desteğiyle kendimizi
daha iyi hissederek, daha fazla sorumlu-
luk alarak sahada elimizden gelen yapa-
rız" şeklinde konuştu.

Taraftarı özledik

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Fatih 
Karagümrüklü stoper Ervin Zurkanovic,

"Türkiye'deki statlar dolu olduğunda ne kadar
kıymetli ve ne kadar güzel atmosferler

yaratıldığını biliyorum. O yüzden biz de bir an
önce taraftarımıza kavuşmak için

sabırsızlanıyoruz. İnşallah onların da 
gücüyle daha iyi yerlere geliriz" dedi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 
(İEÜ) 18 yaşındaki milli cimnastikçi
öğrencisi Burçak Şenman, Fransa'nın
ev sahipliğinde online düzenlenen
Uluslararası Ritmik Cimnastik
Turnuvası'nda çifte kupa kazandı

Tijanic'e
rekor
bonservis
Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını
Erzurum'da sürdüren Göztepe'nin prensipte
anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e 
getirip dün akşam 5 yıllık sözleşme
imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin
en fazla bonservisini verdiği öğrenildi

Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takı-
mından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için
2.7 milyon Euro bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle
verileceği vurgulandı. Geçen sezon Polonya Li-
gi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol
atıp 5 de asist yaptı. Başkan Mehmet Sepil önceki
haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları
bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek,
"Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeye-
ceği sezonu geçirecek" demişti.

Transferde yeni hamle

Göztepe'nin Sporting Club de Lyon'dan Seydine
N'Diaye'yi de transfer ettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmı-
zılıların Futbol Federasyonu kayıtlarında görünme-
yen 23 yaşındaki stoperi Hollanda'nın FC

Dordrecht takımına kiraladığı
belirtildi. Bu sezonu Hollanda
2'nci Ligi'nde geçirecek Senegal
asıllı Fransız futbolcunun 2022-
2023 sezonunda yeniden Gözte-
pe'ye döneceği kaydedildi. Göztepe,
FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşın-
daki Şefik Abalı'yı da yine Hollanda
Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e
kiralamıştı. Öte yandan Göz-Göz, Erzu-
rum kampında yeni sezonun ilk hazırlık
maçını 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'la oy-
nadı. Maçın 12'nci dakikasında geriye düşen
İzmir ekibi 32'nci dakikada Efe'nin golüyle
skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 berabere 
tamamlandı.

Antalyaspor doludizgin
Süper Lig takımlarından Fraport TAV
Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig
ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 mağlup
etti. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahi-
sar'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor,
hazırlık maçında Menemenspor ile karşı-
laştı. Zafer Stadyumu'nda oynanan
maçın 7. dakikasında gelişen Fraport TAV
Antalyaspor atağında Ghacha'nın pa-
sında topla buluşan Rıbeiro'nun vuru-
şunda top ağlara gitti: 1-0. 16. dakikada
gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı
dışında topla buluşan Haji Amir Wright'ın
yerden sert vuruşunda top ağlarla bu-
luştu: 2-0. 26. dakikada Antalyaspor'un
kazandığı köşe vuruşunda Nuri Şahin'in
kale sahası ön çizgisine yaptığı ortaya iyi
yükselerek kafayı vuran Edinaldo Gomes
Pareira skoru 3-0'a taşıyan isim oldu. İlk
yarı bu skorla tamamlandı. Maçın 69. da-
kikasında ani gelişen Antalyaspor ata-
ğında ceza sahası dışında topla buluşan
Mukairu, plase ve şık bir vuruşla topu ağ-
lara gönderdi: 4-0. 87. dakikada ender ge-
lişen Menemenspor atağında Ahmet
Sagat sol kanattan yapılan ortaya kayarak
dokundu ve golünü attı: 4-1.  Bu dakika-
dan sonra gelişen ataklarda başka gol ol-
mazken Fraport TAV Antalyaspor,
Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. 
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E senyurt'ta 8 yıl önce lenfödeme yaka-
landığını öğrenen ve zaman içerisinde
hızla kilo alan 38 yaşındaki esnaf

Zafer Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı. Evi-
nin salonuna kurulan yer yatağında yaşa-
mını sürdüren Tokalaç, yaklaşık 2
metrekarelik alanda eşinin ve çocuğunun
yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
Kiloları nedeniyle neredeyse kımıldayamaz
hale gelen genç adamın fedakar eşi Nurten
Tokalaç da eşinin hareket ettiremediği eli
ayağı oldu. Zamanla durumu daha da kö-
tüleşen Tokalaç için aile birçok hastaneye
başvurdu ancak kapılar yüzlerine kapandı.
Eşi hareket edemediği için hastaneleri tek
başına gezen Nurten Tokalaç en son Başak-
şehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle
görüşünce Tokalaç'ın tedavisine burada
başlandı. Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik
Sorumlusu Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker,
göğüs hastalıkları, endokrinoloji, diyetisyen
ve aneztezi ekipleri ile birlikte kilosu artık
yaşamını tehdit edecek duruma gelen has-
tayı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar so-
nucu hastanın midesine balon
yerleştirilmesine karar verildi ve hasta obez
yatağıyla ameliyathaneye götürüldü. Başa-
rılı operasyonla hastanın midesine endos-
kopi yardımıyla balon yerleştirildi.
Operasyondan kısa bir süre sonra kilo ver-
meye başlayan hasta iki haftada yaklaşık 15
kilo verdi. Hastanedeki tedavisinin ardın-
dan taburcu kararı verilen süper obezite ka-
tegorisindeki hasta için hastaneye özel obez
ambulansı çağrılarak evine ulaşması sağ-
landı. Tokalaç çifti ise yaşadıkları zorlu sü-
reci gözyaşları içinde anlattı. Çift, en büyük
hayallerinin eski günlerindeki gibi birlikte
yürüyebilmek olduğunu ifade etti. Yaklaşık
300 kiloluk hastanın tedavi sürecine dair

bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker,
“Bize birazcık acil bir durumda geldi,
çünkü kilodan dolayı akciğerlerini tama-
men açamadığı için solunum sıkıntısı vardı.
290-288 kiloydu bize geldiğinde, artık kendi
kendine nefes alabilir, kısıtlı da olsa hareket
edebilir. Endoskopla ameliyathane koşulları
içerisinde balon yerleştirdik. Balonun amacı
da hacim olarak içeriyi kaplamak ve hayat
tarzını değiştirtmek, diyet tedavisine de yar-
dımcı olabilmek. Bu süreç içerisinde toplam
14 gün kadardır bizde. Eve gidebilir du-
rumda oldu, bundan sonra artık top kendi-
sinde. Diyet tedavilerine uyar, düzenli
kontrollerine gelirse amacımız kabaca
yüzde 15-20 kilosunu verdikten sonra cer-
rahini yapabilmek" dedi.

Kalp ritmi hızı bozuktu

Hastanın birçok hastane tarafından redde-
dilmesi sonrası başarılı bir operasyonla şu
an durumunun iyi olduğunu ifade eden
Peker, "Elimizi taşın altına sokabiliriz diye
düşündük. Geldiğinde nefes nefeseydi, hiç
hareket yok. Kalp atım hızı 120'lerin üze-
rinde, genel durumu bozuk, kan tahlili bile
zor yapabildiğimiz, damar yolunu zor bula-
bildiğimiz bir hasta. Endoskopi için bile
anestezist arkadaşlarımızla görüştüğü-
müzde yüksek risk verildi. Çünkü gerçekten
solunumu sıkıntılıydı. Biz hasta yakınlarıyla
da görüştük. Riskli bir işlemdi, kazasız be-
lasız atlattık. Sonuçta baktığınızda bir en-
doskopi işlemi basit görünüyor, insanları
uyutmadan yapabiliyoruz ama hastamız
için yüksek riskli grubundaydı. En ufak bir
anestezi aldığında solunumunun durabile-
ceği hem anestezi hem göğüs hastalıkları
tarafından ifade edildi. Bu iş multi disipli-
ner bir iş, hiç nefes alamayan yatalak bir
hastamızdı. Sadece bir balon, diyet ve ilaç
tedavisiyle 15 gün içinde de 15 kiloya yakın

verdirttik" ifadelerini kullandı.

Küçücük yerde yaşıyorum

Yeniden ailesiyle birlikte yürüyebilmek, geze-
bilmek istediğini söyleyen Zafer Tokalaç, “8
yıldır kilo problemi yaşıyorum. 30 yaşında
lenfödem hastalığına yakalandım. Ondan
sonra hızlı kilo alımlarım başladı. 285-290
kiloya kadar ulaştım. Birçok yere müracaat
ettik, kimse riskli olduğu için kabul etmedi.
Kilo problemini çözmek için balon tedavisi
uyguladılar. Oturduğunuz yerden kalkamı-
yorsunuz, gezemiyorsunuz. Ev ortamında
da yer yatağım var, onun üzerindeyim. En
fazla 2 metrekare yerde yaşamımı sürdürü-
yorum. Operasyon öncesi hiç hareket edemi-
yordum, hiç nefes alamıyordum. 15 günlük
sürede bile 15 kilo verip rahat hareket et-
memi sağladılar. Ben gidersem onlar ne ola-
cak diye çocuğum için bu yola baş koydum,
her şey onun için. Başaracağız, en büyük ha-
yalimiz eşimle, çocuğumla dolaşmak. Son
iki seneye kadar yürüyebiliyordum” dedi.

SARIYER'DE bulunan Rumeli Feneri Ka-
lesi ahıra döndü. Kalenin içinde oturan
inekler ve her yere atılmış çöpler bu kada-
rına pes dedirtirken, harabeye dönen kale
drone ile havadan görüntülendi. Sarı-
yer'de bulanan tarihi Rumeli Feneri Kalesi
harabeye döndü. İstanbul'un en uç nokta-
sında yer alan kale geçen yıllar içinde çü-
rümeye terk edildi. Kalenin duvarlarında
çatlak ve çökmeler oluştu. Ziyaretçiler ve
çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi adeta
harabeye çevirdi. Atıl bir şekilde duran ka-
lenin içerisinde ve dışarısında bulunan
çöpler görünürken, çevresinde kötü koku-
lar da oluşmaya başladı. Duvarları sprey
boya ile boyanan kalenin içinde oturan
inekler ise "bu kadarına pes" dedirtti. Ka-
leyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler
gördükleri manzara karşısında üzüldükle-
rini söyledi. Hafta sonu tatilini Sarıyer'de
değerlendirmek isteyen Rezzak Karaçay,
“İçeride ahır var, içeriye girdiğinizde inek-
ler karşılıyor seni. Ayrıyeten kötü bir koku

var, bizler içeride yorum yaptık az önce
'bunlar muhtarlığın inekleri mi, neden
bir önlem alınmıyor' diye. İçeride çöpler
var. Bira şişeleri ve çocuk bezleri vardı.
Bakım ve ilgi yok bakımsız. Çok fazla
talebi var İstanbul'da gezilecek yerler de-
yince Rumeli Kalesi çıkıyor. Biraz hayal
kırıklığı oldu” şeklinde konuştu. Öte
yandan, harabeye dönen kale drone ile
havadan görüntülendi.

ÇiFTe kumRulaR mavi yolculukTa

Yaklaşık 300 kiloya ulaşarak hareket edemez duruma gelen
38 yaşındaki Zafer Tokalaç, şehir hastanesinde uygulanan
balon tedavisinin ardından kilo vermeye başladı. Evindeki 2
metrekarelik alanda yaşamını sürdüren ve yaşadıklarını göz-
yaşları içinde anlatan Tokalaç, “Evde yer yatağım var, onun
üzerindeyim. Operasyon öncesi hiç hareket edemiyordum.
En büyük hayalimiz eşimle, çocuğumla dolaşmak” dedi

ÇocuklaR iÇin askıda
bozuk paRa vaR
BÜYÜKÇEKMECEMimaroba'da
25 yıldır bakkallık yapan Ali Vural,
çocuklar için ‘askıda bozuk para'
kampanyası yapıyor. Kampanya
ile parası olmayan ya da eksik
gelen çocuklar bakkaldan istedik-
lerini alıyor. Büyükçekmece Mi-
maroba'da 25 yıldır bakkallık
yapan Ali Vural, 2 seneden beri
çocuklar için ‘Askıda bozuk para'
kampanyası yapıyor. Mahallele-
rinde çocukların sık sık bakkaldan
alışveriş yaptığını ve çoğu zaman
paralarının eksik olduğunu veya
hiç paralarının olmadığını söyle-
yen bakkal Ali Vural, 2 sene önce
‘askıda bozuk para' kampanyası
başlattı. Mahallelinin askıya koy-
duğu paralarla çocuklara istedik-
leri ürünü veren bakkal, ilk defa
gelen müşterilerin kampanyaya ol-
dukça şaşırdıklarını söyledi. Arka-
daşlarının tavsiyesi üzerine ‘askıda
bozuk para' kampanyası başlattı-
ğını söyleyen Vural, “İki arkadaşı-
mın tavsiyesi üzerine çocuklar için
‘askıda bozuk para' kampanyasını
başlattık. Bu kampanyaya daha
sonra ilgi arttı. Şu an çocuklar da
memnun bu işten, bizler de mem-

nunuz. Çocuklar geliyor isteğini
alıyor. Para eksiği olursa askıdaki
paralardan karşılıyoruz. Çocuk
bakkala geldiğinde istediğini pa-
rası eksik olsa bile alabiliyor” diye
konuştu.

Her esnafa öneriyorum

Gelen çocukların art niyetli olma-
dığını, sadece ihtiyaçları kadar
para aldıklarını söyleyen Vural,
“Çocuklar bu kampanyayı art ni-
yetli kullanmıyor. Gerçekten ek-
sikse paraları, ihtiyaçları varsa
alıyorlar. Daha fazlasını istemiyor-
lar. Diğer esnaf arkadaşlara da
tavsiyem bu uygulamayı yapsınlar.
Çok iyi bir uygulama bana göre”
dedi. Bakkaldan alışveriş yapmak
için gelen ve askıya para koyan
Önder Yeşil, “Bakkala geldiğimde
baktım ‘Çocuklara askıda bozuk
para bulur' yazısını gördüm. Bu-
rada da çocuklar sağ olsun çok
fazla. Ben de elimden geldiğince
3-5 bir şeyler bıraktım. Uygulama
çok güzel. Özellikle yazın çocuklar
dondurma peşinde koşturuyor.
Elimizden geldiği kadar katkıda
bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Rumeli FeneRi kalesi
ahıRa döndü!

Ambulansa bile 20 kişi bindiriyorduk
Yaşadıkları sürecin oldukça yıpratıcı olduğunu
ifade eden Nurten Tokalaç da, “Baya zorlu bir
süreç yaşadık. Akut durumda getirdim ben eşimi
buraya. Nefes alamıyordu, yürüyemiyordu, kı-
mıldamıyordu, hiçbir hareketi yoktu. Şu an çok
şükür en azından kendi oturabiliyor. Biz ambu-
lansa bile 20 kişi bindiriyorduk. Evde bir kişi
hasta ama tüm aile bu hastalığı yaşıyor. Yakla-
şık iki yıldır tamamen hareketi kısıtlı durumda.
Biz beraber gezmeyi çok özledik. İnşallah ayağa
kalkarsa ilk işimiz dışarı çıkıp gezmek, yani yü-
rümek başka hiçbir şey istemiyorum. Çok lüks
bir şey istemiyoruz, sadece yürümek. Bana da
olabilirdi, zaman zaman bitti dedik, bundan
sonrası herhalde yok, sonrası ölüm dedik. Kapı-
sını çalmadığımız hiçbir hastane kalmadı, gö-
rünce zaten ‘Aaa bu hasta bana da gelmişti'
diyeceklerdir eminim” şeklinde konuştu.

ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan oyuncu Ahmet Kural 
ile avukat Çağla Gizem Çelik'in tatili devam ediyor. İkili, önceki gün oyuncu
Şinasi Yurtseven ve eşi Ferihan Kaya ile bir araya geldi. Yurtseven'in tekne-
sinde misafir olan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, arkadaşlarıyla bir-
likte mavi tura çıktı. Çökertme Koyu'nda görüntülenen Ahmet Kural,
arkadaşı Şinasi Yurtseven ile birlikte bir ara şişme botu suya indirmeye ça-
lıştı. O esnada Çağla Gizem Çelik ile Ferihan Kaya da güneşin ve denizin
keyfini çıkardı. Çelik, daha sonra Kaya'nın yanından kalkıp, telefonla konuş-
mak için teknenin arka kısmına gitti. Geçtiğimiz gün Bodrum, Torba'daki bir
otelin plajında objektiflere yansıyan çift, kendilerini serin sulara bırakmıştı. 
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Gülben, Alaçatı'yı yaktı
Gülben Ergen önceki akşam konser
maratonuna Çeşme Alaçatı Şerife’de
başladı. Bayramı bu kadar kalabalık ge-
çirmekten dolayı duyduğu mutluluğu
dile getiren Gülben Ergen dinleyicile-
rine lütfen Covid 19 kurallarını ihmal
etmeyin, sağlık her şeyden önemli uya-
rısında bulundu. Konserinde dünden

bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra
geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları
da söyleyen Gülben Ergen ‘e tüm hay-
ranları tek bir ağızdan eşlik etti. Taşkın
Sabah Orkestrası ile sahne alan Gül-
ben Ergen, Tolga Çam imzalı mini elbi-
sesi ile güzelliğini konuştururken
izdiham yaşanan konserde, magazin
tarihine geçen sözünü Unutmayın ki
bize bir şey olmazı tekrarladı! 


