
Son zamanlarda İstanbul’da
sıklıkla rastlanılan ve pek çok

insanda enfekte yaralar oluşturan
‘Asya Kaplan Sivrisineği’ endişe ya-
ratmaya devam ediyor. Pek çok sivri-
sinek türünün ölümcül hastalıklar
bulaştırabildiğine dikkat çeken Öğr.
Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver,
“Tehlikeli sivrisinek türlerinin 
bertarafı için 
öncelikle 
denizlerimizdeki
müsilaj kirliliğiyle
mücadele edil-
meli, bataklıklar
kurutulmalı, 
durgun dere ve
nehir su kirliliği
önlenmeli”
dedi. I SAYFA 10

ç

SİVRİSİNEK DEYİP GEÇME

Bataklıklar 
kurutulmalı
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Yunanistan'a gözdağı veren
Milli Savunma Bakanı Hulusi

Akar, “Bir silahlanma yarışı tutturmuş
gidiyor. Üç-beş kullanılmış uçakla 
güç dengelerinin değişmesi söz ko-
nusu değil” dedi. Akar, “Türkiye'nin 
şu anda Yunanistan'a karşı herhangi

bir saldırgan 
tutumu söz 
konusu değil.
Fakat her sefe-
rinde provokatif
açıklamalarla
bizim bu barışçıl
yaklaşımımız 
ters düz edilmek-
tedir” diye 
konuştu. I SAYFA 7

ç

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞMEZ

Yunanistan’a 
çok sert tepki

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

TAKSİCİLERLE 
ANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILARANLAŞTILAR

Olay, Örnektepe Mahallesi'nde mey-
dana geldi. 1 buçuk yıl önce evlendiği

eşiyle sorunlar yaşayan Hacer Giray, evini
terk ederek dayısının yanına sığındı. Hacer
Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası
Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi
Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da
alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin
bulunduğu sokağa geldi. İddiaya göre, Ak-
çay'ın kapısının önünde bağırmaya başlayan
Enes Berk Giray, eşinin kendisiyle birlikte eve
dönmesini istedi. Hacer Giray'ın kuzenleri
Giray'ı sakinleştirmek istedi. İçlerinden biri 2
genci vurdu. Yaşananları duyan Hacer Gi-
ray'ın babası Mürsel Ağrı ise yerdeki kanları
görünce cinnet getirdi, dünürü Hulusi
Akçay, damadı Enes Berk Giray ve Burak
Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu. 

ç
KAN GÖREN BABA CİNNET GETİRDİ

Uzmanlar sık sık deprem
uyarısı yaparken Güngö-

ren'de yaşanan bir olay şaşkınlık
yarattı. Akıncılar Mahallesi'nde 
bulunan 5 katlı binada yıllar içinde
çatlaklar oluştu. Özelikle ilk katta
bulunan balkonda derin çatlaklar
oluşunca, bina sakinleri, ilk katta
bulunan balkonu demirle sağlam-

laştırdı. Hafif bir depremde 
dahi yıkılması muhtemel binaya
bulunan çözüm, tedirginliğe neden
oldu. Mahalle sakinleri bir türlü 
rayına oturtulamayan kentsel 
dönüşümün hızlandırılması 
gerektiğini ifade etti. Binada 
yaşayanların çoğunluğunun ise 
kiracı olduğu öğrenildi. 

ç

BiNADA YAŞAYANLARIN 
ÇOĞUNLUĞU KiRACI 

Binanın bulunduğu cad-
dede esnaf olan Yüksel 

Öztürk isimli bir vatandaş, “Za-
manla diğer balkonlara etki yapar
mı bilmiyorum. Üstteki balkonda
çatlaklar oluşmuştu ama 1999'dan
önceki bütün binalar çürük. Kent-
sel dönüşüm yapılıyor. Belediye
başkanı 'müracaat edin biz elimiz-

den geleni yapacağız' dedi ama 
binadakiler ne diyor bilmiyorum”
dedi. Öztürk, “Kız kardeşim 4 sene
önce buradaki evini satıp gitti. arın
buranın ne olacağı belli değil yıkıl-
ması lazım, içindekiler de insan.
Kendi hayatlarını kurtarmaları
lazım kimse kendi riske atmamalı”
açıklamasını yaptı. 
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NE OLACAĞI BELLi DEĞiL; 
YIKILMASI LAZIM

Hulusi Akar

Koronavirüs salgınıyla 
mücadelede önemli araçlardan

biri olan HES kodu, İstanbulkart
dolum cihazlarından alınan tek kulla-
nımlık 'BİRgeç' kartlarında sorulmu-
yor. Koronavirüslü ya da temaslı olan
kişiler HES kodları olmadan toplu
taşıma kullanabiliyor.  Metrobüs 
kullanan Yıldız Göksu, “Her gelen 
vatandaş tek kullanımlık kartlarla
turnikelerden rahatça geçebiliyor. 
Her şeyimiz o kadar anlaşılmaz ki biz
vatandaş olarak işin içinde 
çıkamıyoruz” dedi. I SAYFA 5

ç

HES KODU SORULMUYOR

BİRgeç kartlarda 
kod sorulmuyor!

İpek Ada Alver

İstanbullular özellikle pandemi
döneminde yeşil alanları sıkça

tercih ediyor. Normal günlerde yeşil
alanlarda bir haftada ortalama 230 ile
250 ton çöp toplanırken 4 günlük
Kurban Bayramı ve hafta sonunda
İstanbul'daki yeşil alanlarda 817 ton
çöp toplandı. İBB yetkilisi, “4 günlük
bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu
tatilinde Anadolu Yakası toplamda
315 tondan fazla, Avrupa Yakası 
500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik.
Bu veriler daha önceki haftalara 
baktığımızda yüzde 100 artışı 
göstermektedir” dedi. I SAYFA 16

ç

BAYRAMDAN ARDA KALAN

Yeşil alanlarda 817 
ton çöp toplandı

Güngören'de
çatlakların oluştuğu
balkon, demir direkle
desteklendi. Binanın
bulunduğu caddede
esnaf olan Yüksel
Öztürk, “Yarın
buranın ne olacağı
belli değil yıkılması
lazım, içindekiler de
insan. Kendi
hayatlarını
kurtarmaları lazım.
Kimse kendi riske
atmamalı” dedi

cATLAK BALKONA 
DıREKLE DESTEK!

Beyoğlu'nda, dayısına sığınan eşini geri
götürmek isteyen damat tarafı ile gelin
tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada 
3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı

İBB ve Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek 

Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilci-
liği (UNHCR) arasında; geçici 
koruma sağlanan kişiler, uluslar-
arası koruma başvuru ve statü
sahipleri ile sığınmacılara yönelik
iş birliğini amaçlayan mutabakat
metni imzalandı. Mutabakat met-
nini imzalayan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Zorla yerinden edilen
ve ülkesini terk etmek zorunda
kalan insanların sayısının tarihte hiç
olmadığı kadar fazla olduğu bir dö-
nemden geçiyoruz” dedi.  I SAYFA 9
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HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TE

MÜLTECiLER iÇiN iŞ BiRLiĞi METNi 

FESTiVAL KAPILARINI AÇTI
Dünya Festivaller Birliği tarafından
7 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve

Sanat Festivali” ödülüne layık görülen
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece 
Kültür ve Sanat Festivali 22’inci kez kapı-
larını Taksim Meydanı’nda açtı. Belediye

Başkanı Hasan Akgün, “Başladığı günden
beri ilk 17 ülke ile başlamıştı 1999’da. Bu
yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisinin katılıyor.
Dünya kültürüne, ülke kültürüne, barışına,
sanatına çok önemli katkı sağlayan bir fes-
tival icra ediyoruz” dedi. I SAYFA 9

ç

BÜYÜK DEPREM BEKLENEN İSTANBUL’DA ÇATLAĞA ALINAN ÖNLEM PES DEDİRTTİ

Çatlaklara karşı alınan bu ilkel önlem Türkiye'de insan canının ne kadar ucuz
olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalleli yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul, Sabiha Gökçen ve
Antalya Havalimanları'nda

unutulan eşya ve valizler ile çeşitli 
sebeplerle gümrüğe takılan eşyalar 
satışa çıkarıldı. Yolcuların havaliman-
larında unuttuğu eşya ve valizler ile
çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eş-
yaların ihale usulüyle satışı yapıldı.
Firma sahibi Lokman Şat, “Ben 2020
- 2021 havalimanı gümrük mallarını
aldım. Unutulan eşyaları, dolu valiz-
leri geçen hafta aldım” dedi.  I SAYFA 9

ç

İHALE USULÜ SATIŞ

Unutulan eşyalar 
satışa çıkarıldı 

İBB’den geçtiğimiz yıllarda 
milyonlarca liralık “mehter 

organizasyonu” ihaleleri alan şirket
tekrar ortaya çıktı. İstanbul Ajans 
Turizm Organizasyon Şirketi, 
AK Partili Eyüpsultan Belediyesi’nin
“davet” usulü ile gerçekleştirdiği
360 bin liralık mehter ihalesini aldı. 
13 Temmuz-31 Aralık arasını kapsa-
yan işin süresi yaklaşık 6 ay. Şirketin
ana hizmetlerinden biri mehter orga-
nizasyonları, sahipleri de Mustafa ve
Muhammet Yolaç. I SAYFA 5
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VER MEHTERİ VER!

Pazarlık usulü
mehter ihalesi

AKRABA KATLiAMI

PAZARLIK ETMEDEN BiNMiYORLAR
İstanbullular “Yolumun
üstü değil, değişim

saati, yemeğe gidiyorum,
karşının taksisiyiz” gibi baha-
nelerle taksiye alınmadıkların-
dan şikayet ediyor. Yabancı

turistler ise ücret pazarlığı
yapmadan taksiye binmiyor.
Taksiciler de plaka sahipleri-
nin önüne gelene araç 
verdiği için kaos yaşandığını
söylüyor.  I SAYFA 8
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ANLAŞTILAR

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 2’DE

BEBEKLERİ 
GÜNEŞTEN 
KORUYUN!
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Fenerbahçe'de teknik direktör 
Vitor Pereira yönetimden transfer

bekliyor. Sarı lacivertli 
takımda öncelik ise sağ
bek ve forvet transferine
verildi. Bu doğrultuda 
çalışmalarını sürdüren

Kanarya'da gündeme
Vidal, Buta, Muriç ve

Niang geldi. İmmo-
bile ve Caicedo ile

rekabette 
geride kalan
Muriç’in 
Lazio'dan
gönderilme
ihtimali 
yüksek. Fe-
nerbahçe,
geçen
sezon sat-
tığı golcü

oyuncuyu
kiralık olarak

yeniden kad-
rosuna katmak

için Lazio’nun
vereceği kararı
bekliyor. 
I SAYFA 15

FENERBAHÇE’DE
OPERASYON!
ç
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Ç ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi,
bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden
yararlanmasının önemli olduğunu belirtirken "Ancak

uygun olmayan saatlerde doğrudan güneşe çıkmak ve uzun
süre kalmak, sıcak çarpmalarına, güneş yanıklarına neden
olabiliyor. Bu nedenle doğru saatlerde, uygun kıyafetlerle ve
güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan kremler kullana-
rak bebeklerin güneşe çıkarılması gerekiyor" diyor.

D vitamini eksikliği

D vitamini eksikliği bebeklerde bıngıldağın geç kapanmasına,
dişlerin çıkmasında, oturma ve yürümede gecikmeye hatta be-
beğin huzursuz ve iştahsız olmasına neden olabiliyor. Bu ek-
sikliği önlemek için güneş ışınlarından yararlanılması
gerektiğine vurgu yapan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, anne
babaların dikkatli olmaları gereken noktalar hakkında da
önemli uyarılarda bulunuyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere
göre daha ince olduğunu ve bu nedenle güneşin zararlı ışınla-
rına karşı hassasiyet gösterdiğini anlatan Dr. Eda Sünnetçi,
şöyle devam ediyor: "Bebekler korunmasız güneş ışığına
maruz kaldıklarında ciltlerinde güneş yanığı gelişebiliyor.
Güneş yanığına karşı yapılması gerekenler derinin ne kadar
hasar aldığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, yüzeysel bir
güneş yanığı meydana gelmişse, çocuğunuzun cildi kırmızı ve
hassas ise ayrıca batma hissi varsa, ılık bir banyo yaptırmak,
ardından da kalın katmanlar haline nemlendirici krem uygula-
mak iyi gelir. Ayrıca birkaç gün bebeğin güneşe çıkarılmaması
gerekir. Şiddetli güneş yanığında ise kabarcıklar görülür veya
güneş çarpmasına bağlı ateş, baş ağrısı veya titreme yaşanır.
Bu belirtiler varsa tıbbi yardım alınmalıdır."

7 önemli kural

Bebeklerin cildini korurken doğru saatlerde güneşe çıkarmak,
uygun kıyafet giydirmek, şapka gibi aksesuarları ihmal etme-
mek ve koruyucu krem kullanmak yapılacaklar listesinin ba-
şında geliyor. Dr. Eda Sünnetçi, bu konudaki önerilerini şöyle
sıralıyor: "Bebeğinizi direk güneşe maruz bırakmaktan kaçı-
nın. Özellikle de güneşin ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 sa-
atleri arasında dikkatli olun. Bu saatler arasında dışarıda
iseniz gölgede kalın. Hangi saat olursa olsun bebeğinizi çıplak
ya da mayoyla doğrudan güneşin altında bırakmayın. Küçük
çocuklar güneşe maruz kalacakları zamanlarda giyinik olmalı-
dır. UV ışınlarını filtreleyen, bol ve tam pamuklu kıyafetleri ter-
cih edin."

Geniş kenarlı şapka  

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun yüzüne uygun, CE standar-
dına sahip ve UV kategorisi 3,-4 olan güneş gözlüğü tercih
edin. Yetişkinlere kıyasla, yeni doğmuş bir bebeğin vücudu
daha fazla sudan oluşur bu sebepten ısıya daha duyarlıdır. Bu
da susuzluk riskini artırır. Bebekleri güneşli havalarda daha sık
emzirmek veya 6. ayın üzerinde ise daha fazla su vermek ge-
rekmektedir. Küçük çocukların susamaları beklenmemeli, dü-
zenli olarak su verilmelidir. Bebeğinizin vücudunun
korunması için güneşin zararlı ışınlarından koruyucu kremleri
kullanmak şart. Ayrıca serinlemesine yardımcı olmak için bir
su püskürtme spreylerinden de yararlanabilirsiniz.
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BEBEKLERİ 
GÜNEŞTEN 
KORUYUN!
Güneş ışınlarının sağlığımız üzerinde sayısız etkisi var. Söz
konusu bebekler olunca bu etkiler daha da büyük önem
kazanıyor. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen ve kemik
büyümesini destekleyen D vitamini, güneş ışınları sayesinde
sentezleniyor. Ancak tüm bu yararlarına karşın güneşe karşı
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da bulunuyor 

BEBEKLERDE yanık oluşmaması için, bebeklere özel olan
yüksek  koruma faktörüne (SFP 50 veya 50+) sahip bir
güneş koruyucu kullanmak önemli. Çocuklarda da SFP
30 veya 50 faktörlü ürünlerin tercih edilmesini öneren Dr.
Eda Sünnetçi, güneş kremi kullanımı konusunda “Güneşe
maruz kalmadan 20 dakika önce kalın katmanlar halinde
uygulayın. Alın, elmacık, burun ve dudaklar gibi daha has-
sas alanlara daha yoğun güneş kremi sürün. Her iki saatte
bir güneş koruyucu uygulayın ve bebek sudan çıktığı anda
tekrar tüm vücudunu
kremleyin. Gölgede de bu-
lutlu havada da güneş
kremi kullanmaya devam
edin. Çünkü UV ışınlarının
yüzde 80'inden fazlası bu-
lutların içinden geçer” diye
bilgi veriyor. Dr. Eda Sün-
netçi sözlerine bebeklerin
cildinin güneş sonrası da
losyon ile nemlendirilmesi
gerektiğini belirtiyor. 

SEMANUR POLAT 

GÜNEŞE ÇIKMADAN 
20 DAKİKA ÖNCE SÜRÜN

KORKUTAN ARAŞTIRMA
Daha sık yetişkinlerde ortaya çıkan Kovid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen ‘Uzamış Kovid’ tablosunun çocuklarda da görüldüğünü belirten
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, “İngiltere’deki bir çalışmada 2-11 yaş arası çocukların yüzde 12,9’u, 12-16
yaş arası çocukların ise yüzde 14,5’inde enfeksiyondan sonraki 5’inci haftada şikayetlerin hâlâ devam ettiği gözlemlenmiştir” dedi

SARS-COV-2 virüsünün
neden olduğu Kovid-19 enfek-
siyonunun klinik çeşitliliğinin

asemptomatik tutulumdan hayatı tehdit
eden komplikasyonlara kadar geniş bir
klinik yelpazeye sahip olduğunu belirten
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğre-
tim Üyesi ve VM Medical Park Pendik
Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara,
çocuklarda hastalığın seyrinin daha
hafif gözlenmekle birlikte, bazılarında il-
tihabi sürecin aşırı yanıt vermesi duru-
munun (hiperinflamasyon)
gelişebildiğini söyledi.

Kalp yetmezliği

Hiperinflamasyon tablosuna en iyi ör-
neğin, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonu
sonrası geliştiği tanımlanan, kısaca
MIS-C olarak adlandırılan ‘multi sistem
inflamatuar sendrom’ olduğunu vurgu-
layan Doç. Dr. Manolya Kara, bu sen-
dromda çocuklarda aktif Kovid-19
enfeksiyonundan yaklaşık 4-6 hafta
sonra gelişen yüksek ateş, bulantı,
kusma, ishal, gözlerde kızarıklık, vücutta
döküntü, daha ağır olgularda ise ani ge-
lişen kalp yetmezliği ve şok tablosunun
gözlenebildiğini ifade etti. MIS-C görü-
len çocuklarda laboratuvar inceleme-
sinde iltihabi belirteçlerde artış
saptandığının altını çizen Kara, “Hasta-
lar klinik durumun ağırlığına göre çeşitli
anti-inflamatuar tedavilere ihtiyaç du-
yarlar. MIS-C sendromuna ilişkin bilgi
ve tecrübelerimiz arttıkça, hastalığın so-
nuçları dünya genelinde yüz güldürücü
olmaya başlamıştır” diye konuştu.

Baş ağrısına dikkat

Multisistem inflamatuar sendromun dı-

şında son aylarda erişkinlerdekine ben-
zer şekilde çocuk hastaların da aktif
Kovid-19 enfeksiyonu sonrası ‘Uzamış
Kovid’ olarak adlandırılan çeşitli bulgu-
lar gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr.
Manolya Kara, şunları söyledi: "Erişkin
hastalarda Kovid enfeksiyonundan
sonra yorgunluk, baş ağrısı, solunum
zorluğu, bilişsel bozukluklar, koku ve tat
kaybı, depresyon, cilt döküntüsü ve gas-
trointestinal sistem yakınmalarının
(mide bulantısı, karın ağrısı gibi) devam
ettiği bildirilmektedir. Çalışmalarda ök-
sürük, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ve
yorgunluğun 3 aydan uzun süre devam
edebildiği gösterilmiştir. Benzer şekilde,

hafıza güçlüğü, konsantrasyon kaybı,
anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlık-
ların haftalar hatta aylarca sürdüğü iz-
lenmiştir. Hastaların yarısından fazlası
hayat kalitelerinde belirgin azalma oldu-
ğunu ifade etmektedir.”

3 aya kadar uzayabilir

Literatürde çocuk hastalarda uzamış
Kovid sendromuna ilişkin verilerin eriş-
kinlerden daha az olduğuna vurgu
yapan Doç. Dr. Manolya Kara, bu du-
rumun küçük çocuklarda mevcut yakın-
maların ifade edilememesinden
kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.
Özellikle sorulduğunda ailelerin hasta-

lanan çocuklarının bir kısmında hastalık
sonrasında günlük aktivitelerinin azaldı-
ğını, çabuk yorulmanın, çarpıntı ve/veya
efor sırasında öksürük yakınmalarının
olduğunu tarif ettiğini belirten Doç. Dr.
Manolya Kara, “Çocuk hastalara ilişkin
yayınlarda, erişkinlere benzer şekilde
yorgunluk, uyku bozukluğu, konsant-
rasyon ve öğrenme güçlüğü gibi çeşitli
psikiyatrik bozuklukların bir süre daha
devam ettiği bildirilmiştir. Özellikle altta
yatan alerjik ya da kronik akciğer hasta-
lığı gibi yatkınlığı olan çocuklarda
Kovid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aya
kadar uzayabilen öksürük gözlenmekte-
dir” dedi. DHA

SERDAR ORTAÇ RÜZGARI ESTİ
Türk Pop Müziğinin Ünlü sesi Serdar Ortaç “North Beach”Şile’de verdiği muhteşem konser ile sevenlerini coşturdu.

EV sahibi olarak işletmeci Ömer Özbilgin tarafın-
dan karşılanan Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç Konser
öncesi basın mensuplarına açıklamalar

yaptı.Ortaç hem dert yandı hemde sevenlerine Albüm müj-
desi verdi. Pandemi nedeniyle iş güç yapmadık borçlarımız
sınırda. MSG üyesi olduğunu ve kurucuları arasında yer al-
dığını söyleyen Ortaç, "Mesele sadece ben değil ki ekibim
var ben durduğum an onlarda duruyor. Onlar her hangi bir
yerden ikinci maaş da almıyorlar. Ancak telif hakları konu-
sunda 10 sene önce hükümet yetkililerine telif hakları hak-
kında düzenleme getirilmesinin önem taşıdığını ben
söyledim. Onlarda ya arkadaş düzene girecek o kadar çok
şey var ki dur bakalım onada sıra gelir demişlerdi. Halen
beklemedeyiz. Malum eğlence sektörü aç. En sona bırakıl-
dık. Bizler de beklemeye devam ediyoruz" diyerek sitemini
dile getirdi. Ayrılodığı eşi hakkında da konuşan Ortaç, "Ne-

redeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar ödediğim nafaka o
ayrı. Aman Allah yüzünü bana göstermesin. Bir de işin en-
teresanı avukatını ben tanıştırdım, tanıştırdığım avukat
şimdi benimle uğraşıyor" şeklinde konuştu.

Herkes aşı olsun

Ünlü sanatçı Ortaç, "Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan
Best Off Serdar projesinde Gülşen Mesafe’yi
okuyor, İrem Derici Buralara Yaz Gülü’nü
okuyor kısacası bütün sanatçı arkadaşlarım-
dan Allah razı olsun hepsi bir Serdar şarkısı
okuyacaklar. 11-12  tane yapılacak. Bir tanesi
yaz sonu diğeriyse sonbahar sonu. Kasım ara-
lık gibi tüm sanatçı arkadaşlarım yaklaşık 25
adet Serdar şarkısı okuyacaklar. Tabi o albüm-
ler çıkana kadar biz de çalışmaya devam ede-

ceğiz. Yeni virüs gelene kadar elbette. Ortaç gazetecilerin,
"Aşını oldun mu?" sorusuna da "Elbette oldum. Herkesi aşı
olmaya davet ediyorum" cevabını verdi. 

Yürümekte zorlandı

Sahneye çıkan Serdar Ortaç’ın uzun mesafede yürümekte
zorlandığı ayrıca sahne performansı sırasında sıklıkla otur-

duğu ve esen rüzgar nedeniyle boynuna kaşkol
taktığı görüldü. North Beach Şile’de dinleyici-
leri ve sevenleriyle bir araya gelen Serdar
Ortaç, "Şile’ye gelmeden pek ümidim yoktu.
Pek katılım olmaz eğlenemeyeceğiz dedim.
Ama yanılmışım. Şile akşamları çok ayrıymış
bunu da öğrendik" dedi. Ayrıca Serdar Ortaç’a
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı adına Şile
Bezi gömlek ve kaşkol hediye edildi. 
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eyüpsultAn'dA, bir kişi sokakta tartış-
tığı iki kişiyi silahla vurdu. Vurulan kişi-
lerden biri olay yerinde hayatını

kaybederken diğeri ağır yaralandı. Yaralının cadde
üzerindeki bir işyerine sığındığı anlar, güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay, 15 Temmuz'da gece saat
02.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi Sokullu
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği
belirlenemeyen bir kişi caddede Berdan Dilsiz ve
Ozan Göyünç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın
kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi,
silahı ile Berdan Dilsiz ve Ozan Göyünç'e ateş
açtı. Dilsiz ve Göyünç, kendilerine isabet eden
kurşunlar sonucu vurularak düştü. Saldırgan ise
olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık
ekipleri Berdan Dilsiz'in olay yerinde hayatını kay-
bettiğini tespit etti. Ozan Göyünç ise ambulansla
hastaneye kaldırıldı.

İşyerine sığındı

Öte yandan silahla vurularak yaralanan Ozan 
Göyünç'ün olay yerinden kaçarak bir işyerine sı-
ğındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, Göyünç'ün kapının önüne yığılarak
baygınlık geçirmesi ve buradakilerin yaralıya yar-
dım ettiği anlar yer aldı. DHA

küçükçekmece, Kanarya
Mahallesi'nde 27 Temmuz
2021 tarihinde saat 18.30

sıralarında meydana gelen olayda
pastane önünde alacak verecek mese-
lesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Bir
otomobille olay yerinden ayrılmaya
çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu
otomobilin camına, karşı grupta bu-
lunan kişiler tarafından taş atılması
üzerine araçtan dışarı doğru rastgele
ateş açılmıştı. Açılan rastgele ateş so-
nucu Osman G. ve Sezgin Ö. adlı 
kişiler ağır şekilde yaralandı. Saldır-
ganlar olay yerinden kaçarken, yaralı-

lardan Osman G. kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Olay anları ise
bir cep telefonuyla balkondan görün-
tülendi.

Cezaevine gönderildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından
başlatılan soruşturmada olay yerinden
otomobille kaçan 3 şüpheliyi önceki
gün gözaltına aldı. Şüphelilerin işlem-
leri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler Furkan E., Şirvan A., Mehmet H.T.
adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Kıskıvrak yakalandılar

Sokakta tartıştığı
iki kişiyi vurdu

istAnbul Emniyet Müdürlüğü Göç-
men Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut
Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ve

25 Temmuz tarihleri arasında, Kurban Bayramı
emniyet tedbirleri kapsamında ilçe emniyet müdür-
lükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü persone-
linin katılımıyla denetim yaptı. Denetimlerde,
ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan 214'ü
Afganistan uyruklu 709 göçmen yakalandı. 709
kişi işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi
Müdürlüğü'ne teslim edildi.

709 göçmen 
yakalandı

ŞiŞli'de bulunan AVM'deki işyerine 23
Temmuz Cuma günü gelen bir şüpheli bir
miktar paranın çaldı. İhbar üzerine hare-

kete geçen polis, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik
kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen
ekipler, şüphelinin E.C.T., isimli kişi olduğunu tespit
etti. Şüpheli dün Zeytinburnu'nda polis ekiplerince
gözaltına alındı. E.C.T.'nin polis merkezindeki sorgu-
lamasında 73 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından
sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık
anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

tAksim Gezi Parkı'nda, seyyar satıcılar,
tezgahlarını kaldırmak isteyen İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine sal-

dırdı. Gezi Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana
gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta
ekipleri Gezi Parkı'na gelerek, yasak olmasına rağmen
kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahla-
rını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta ara-
sında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya
dönüştü. Seyyar satıcıların, zabıtaya taş, sopa ve bı-
çaklarla saldırdığı öğrenilirken, bu anlar bir kişi tara-
fından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir
zabıtanın kolundan hafif şekilde yaralandığı olaylar,
polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Polisin,
seyyar satıcıların üzerinde yaptığı aramada 2 bıçak ele
geçirildi. Olayla ilgili 3 seyyar satıcı gözaltına alındı. 

Şüpheli kamerada

Gezi Parkı’nda 
zabıtaya saldırı

O lay, saat 00.00 sıralarında Bah-
çeköy Merkez Mahallesi Ser-
hatar Sokak’ta bulunan

binanın 3’üncü katındaki dairede mey-
dana geldi. İddiaya göre Özer Ağaoğlu
(46) ve Fatma Keke (53) alkol alıp eğ-
lendikleri sırada aralarında henüz bilin-
meyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan
tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma
Keke’yi darp etmeye başladı. Darp edip,
boğazını sıktığı kadının kafasını duvara
vurarak öldüren Ağaoğlu olay yerinden
kaçarak aynı sokakta bulunan başka bir
binanın bodrum katına saklandı. Kom-
şuların haber vermesiyle olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Ke-
ke'nin öldüğü belirlendi.

Susma hakkını kulandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalış-
malar sonucu şüpheli Özer Ağaoğlu’nu
saklandığı binanın bodrum katında ya-
kalayarak gözaltına aldı. Polis merke-
zine götürülen Ağaoğlu’nun kendisine
sorulan hiçbir soruya cevap vermeyerek,
susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin
ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayı'na sevk edildi. DHA

BOGAZINI SIKTI
DUVARA VURDU

Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan silahların kulla-
nıldığı kavga sırasında bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır ya-
raladıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Silahlı kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. 3 şüpheli
çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sarıyer'de çıkan tartışmada birlikte eğlendiği Fatma Keke’nin (53) boğazını sıkıp, kafasını da duvara vurarak
öldürdüğü iddia edilen şüpheli Özer Ağaoğlu, adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kont-
rolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları
çalışmalar sonucu şüpheli Özer Ağaoğlu’nu saklandığı binanın bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı.

Az kalsın yanıyordu
Sultangazi'de ocakta unutulan yemekten çıkan duman-
lar, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye
ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangının
büyümesini önleyerek, duman tahliyesi yaptı

yAngın, Cebeci Mahallesi
2451 sokakta saat 12.30 sırala-
rında beş katlı binanın birinci

katında çıktı. Ocakta unutulan yemekten
dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri,
evde bulunanları dışarı çıkarırken itfaiyeye
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İt-
faiye ekipleri yangına kısa sürede
müdahale ederek duman tahliyesi yaptı.
Mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken
yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı
kadına ambulansta müdahale edildi.

Kendisi şehir dışında

Yangına müdahalede bulunan esnaf Mu-
hammet Hanefi Günaydın, "Mutfağın

penceresinden duman çıktığını gördüm.
Ağır bir koku geliyordu. Aileyi dışarı aldık.
Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekip-
leri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye er-
leri ile  içeri girdik. Bu sırada bina
içerisinde yerde 650 TL para gördüm.
Yangına müdahaleden sonra kısa bir araş-
tırma sonucu paranın sahibini bularak tes-
lim ettik. Para bir başka bina sakinine aitti.
Yangın sırasında panikle dışarı çıkarken
düşürmüş" dedi. Bir başka mahalle sakini
Murat Şansaz ise "Bacanağımın evi olur.
Kendisi şehir dışında. Evde kiracı var.
Ocakta unutulan yemekten dolayı ufak
çaplı bir yangın çıkmış. Çok şükür can ve
mal kaybı yok. İtfaiyenin müdahalesiyle
yangın söndürüldü" diye konuştu.

ArnAvutköy’de kay-
makamlık binasının bu-
lunduğu sokakta

otomobilden başka bir otomobile
silahla ateş açıldı. Silahlı saldırının
ortasında kalan ve 2 mermi isabet
eden hafif ticari aracın sürücüsü ise
kaçarken kaza yaptı. Silahlı saldırıda
şans eseri ölen olmazken, polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün 16:30’da Arnavutköy’de
meydana geldi. İddiaya göre kay-
makamlık binasının bulunduğu so-
kaktaki otomobile, başka

otomobilden ateş açıldı. Ateş açılan
otomobile 6 mermi isabet etti. O sı-
rada sokakta seyir halinde olan hafif
ticari araca da 2 mermi isabet etti.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise olay
esnasında kafasını eğerek kurşunlar-
dan kaçmaya çalıştı bu sırada başka
bir araca çarptı. Şans eseri hiç kim-
senin yaralanmadığı silahlı saldırı
sonrası polis kaymakamlık binası
çevresinde geniş güvenlik önlemi
aldı. Olaya karışan otomobildekiler
olay yerinden kaçarken, polisin
olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

Çatışmanın 
ortasında kaldı



H er insan doğal olarak iyi şartlarda
yaşamak ister. Her insan bir defa
dünyaya gelir ve elindeki tek hayatı

da olabildiğince güzel geçirmeye çabalar, bu
insanın en doğal ve en anlaşılabilir isteğidir.
İnsan hakları idealine göre her insan eşit
doğar, eşit özgürlüklere sahiptir ve belirli
kesin hakları vardır. Bu haklardan bazıları
şöyledir: 

Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği 
herkesin hakkıdır.

Herkesin bir devletin toprakları üzerinde
serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere,
herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine
yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Herkesin zulüm altında başka ülkelere sı-
ğınma ve sığınma olanaklarından yarar-
lanma hakkı vardır.

Zulüm altında başka ülkelere sığınma
kısmı önemlidir, insanların yaşadıkları ül-

kede afetler olabilir, savaşlar çıkabilir veya
hükümetler/örgütler insanlık dışı uygulama-
lar yapabilir. Böyle durumlarda bugünlerde
haberlerde sıklıkla gördüğümüz gibi bazı in-
sanlar mülteci olarak başka ülkelere gitmek
isteyebilirler.

Sığınmacılarla mülteciler birbirine çok
karıştırıldığından kısaca tanımlayalım; sığın-
macı can güvenliği endişesi gibi sebeplerle
ülkesini terk edip başka ülkelere sığınma ta-
lebinde bulunan ve başvurusu henüz kabul
edilmeyen kişidir. Mülteci ise sığınma talebi
kabul edilmiş, ülkesinden ayrılma endişesi sı-
ğındığı ülke tarafından haklı bulunmuş kişi-
dir. Göçmenler ise mültecilerle aynı sebepler
olabileceği gibi başka bağımsız sebeplerle de
(örneğin ekonomik nedenler gibi) ülkesinden
gönüllü olarak ayrılıp başka bir ülkeye göç-
müş kişilerdir. Yani mültecilerden çok farklı-
dır.

Ülkesine mülteciler gelen bir vatandaş
bazı konularda endişelenmekte haklıdır. Mül-
tecilerle ilgili yapılan en büyük şikayetler
şöyledir; ucuz iş gücü olarak birçok vatanda-

şın işini elinden almak, suç oranlarını arttır-
mak, ülkedeki demografik yapıyı bozmak.
Böyle şikayetlerin ve endişelerin önüne geç-
mek için gelişmiş ülkeler genelde oldukça
katı mülteci kuralları koyar. Sonuçta her
devlet kendi vatandaşını önce düşünmek zo-
rundadır. Ayrıca ülkenin dilini ve kültürünü
öğretmek için kurs programları da olur.

Başka bir ülkeden gelen mültecinin eğitim
seviyesi, düşünce yapısı, ideolojisi ve dini gibi
nedenlerle sığındıkları ülkeye uyum sağla-
mada sıkça sorunlar yaşanır. Ülkenin vatan-
daşları mültecileri istemeyebilir ve hatta
ırkçılık da görülüp, yaygınlaşabilir. Bana ka-
lırsa bir ülkeye mülteci veya başka yollarla
göçmen olarak gidenler gittikleri ülkede ta-

mamen içe kapanık olmamalılar. Ülkenin
kültürünü benimseyip oralı olmayı denemeli-
ler. Özellikle son yıllarda mülteci/göçmen
karşıtı hareketlerin ortaya çıkmasında bunun
önemi olduğunu düşünüyorum, gittikleri ül-
kede geldikleri ülkedeki gibi yaşamaya
devam eden çok insan oluyor. Bu da karışık-
lıklara yol açtığı gibi ülkenin kurulu düzenini
ve kültürel yapısını bozabiliyor. Haliyle bu is-
tenmeyen bir durum.

Mültecilerin gözünden baktığımızda
doğup büyüdükleri ülkeden mecburen kaç-
mak zorunda kalıp başka ülkelere sığınmak
başlı başına kötüyken, bir de sığındıkları ül-
kede ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Ülke-
sine mülteciler gelen bir vatandaşın
gözünden bakarsak, gelen mülteciler başka
bir ülkede yetiştikleri için ve geldikleri ülke-
nin kültürüne yabancı olacakları için endişe-
lenmekte haklılar. Gerekli eğitimler ve
programlar yapılamadan aceleyle mülteci
alındığındaysa daha olumsuz sonuçlar oluşa-
biliyor. Yani hangi taraftan bakarsak orayı
haklı gördüğümüz bir duruma düşüyoruz,

nötr bir hâl.
Öte yandan suç sabıkası olan ve etrafına

zarar verdiği her şekilde belli olan kişileri va-
tandaşlar kendi ülkelerine almayı isteme-
mekte haklıdırlar. Zaten gelişmiş ülkeler
böyle kişilerin sığınma talebini kabul etmez.
Bu tarz kitleleri ayrı tutmak gerekir, çünkü
onlar zaten mülteci statüsüne değil kaçak
durumuna girerler.

Sonuç olarak mültecileri kimse istemez.
Mülteciler de mülteci olmayı istemez. Müm-
kün olsaydı kendi ülkelerinde aynı iyi şart-
larla yaşamayı tercih ederlerdi, mültecilik
diye bir şeyin hiç var olmadığı, gerek duyul-
madığı bir dünyada yaşamayı isterlerdi.
Bütün ülkeler halkına iyi şartlar sunabilseydi
eğer, insanların bir defa geldikleri hayatta
daha iyi bir yaşam umuduyla başka yerlere
gitmeye çalışmalarına da gerek kalmazdı.
Fakat ülkeler arası refah seviyesinde uçurum
olduğu sürece, savaşlar ve ideolojik çatışma-
lar devam ettiği sürece, her insan gerçekten
eşit şartlara erişene dek mültecilik var ol-
maya devam edecek.

Mülteciler...

4 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

alimertavcu@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Mert AVCU

25 çöpkapar ile 
müsilaj temizliği

2020 yılı Eylül ayında İstanbul Boğazı yü-
zeyindeki atıkların temizlenmesi için Kadı-
köy, Eminönü, Karaköy sahillerine “Cif
Çöpkapar” isimli atık toplama ünitelerini
yerleştiren Cif, ünitelerin müsilaj temizli-
ğine katkı sağlaması üzerine harekete geçti.
Cif Çöpkapar’ların daha etkili müsilaj te-
mizliği yapabilmesi için özel filtre kullan-
maya başlayan marka aynı zamanda ileri
bir tarih için planlanan 5 yeni Cif Çöpka-
par’ı da daha erken bir dönemde denize
indiriyor. Böylece 25 adet Cif Çöpkapar
Marmara Denizi’nden kesintisiz olarak
yüzey müsilajı temizleyerek müsilajın
deniz tabanına çökmesinin önüne geçecek.

13 ton atık topladı

Marmara Denizi’ndeki Cif Çöpkapar sayı-
sını artırarak müsilajla mücadeleye destek
vermek isteyen kurumlarla iş birliğine
olumlu baktıklarını belirten Unilever Tür-
kiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Temizken
Güzel” projemiz kapsamında İstanbul Bo-
ğazı’ndaki kirlilikle mücadeleye destek ver-
mek için dokuz ay önce Eminönü,
Karaköy ve Kadıköy sahillerinde denize
yerleştirdiğimiz 20 Cif Çöpkapar ile bu-
güne kadar 13 ton atık toplandı” dedi.

Katkı sağlayacak

Yüzey atıklarını yakalamak üzere tasarla-
nan Cif Çöpkapar’ların deniz yüzeyinde
oluşan müsilajı da temizlediğini fark
edince filtrelerini de değiştirdiklerine dikkat
çeken Yılmaz, “Her bir ünite için günlük
15 kilograma kadar müsilaj toplama kap-
asitesine çıktık. Çöpkaparlarımız deniz dü-
zeyindeki müsilajı toplayarak deniz
tabanına inmesine engel oluyor. Çözüme
yönelik atılan her adımın önemli ve önce-
likli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle,
ileri dönem için planladığımız 5 yeni Cif
Çöpkapar’ın kurulumunu da öne çektik.
Cif Çöpkapar’ların sayısını artırmak konu-
sunda katkıda bulunacak kurum ve kuru-
luşlarla da iş birliğine açığız.
Çöpkapar’ların sorunun çözümü nokta-
sında sadece destek unsurlar olduğunun
bilincindeyiz. Marmara Denizi’nde yaşa-
nan müsilaj sorunu konusunda resmi ku-
rumlar ile akademik dünyanın
değerlendirmelerini ve eylem planlarını ya-
kından takip ediyoruz. Kamunun, akade-
mik dünyanın, sivil toplumun ve özel
sektörün iş birliğiyle bu alanda kalıcı çö-
züme katkı sağlanabileceğine inanıyoruz”
ifadelerini kullandı. DHA

Müsilaj temizliğine destek için Cif,
5 yeni çöpkaparı daha denize
indireceğini duyurdu. 9 ay önce
Eminönü, Kadıköy ve Karaköy
sahiline indirilen 20 çöpkaparın
filtreleri de özel olarak müsilaj
temizliğine uygun hale getirildi

İ stanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), UKOME tara-
fından daha önce

belirlenen şartları uygulamadığı
gerekçesiyle İstanbul Havali-
manı’nda çalışan 397 aracın
güzergah kullanım izin belgele-
rini askıya aldı. İBB bu geliş-
menin ardından, İstanbul
halkının ve kent ziyaretçilerinin
daha fazla mağduriyet yaşama-
ması için konun taraflarıyla bir
buluşma gerçekleştirdi. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı
Orhan Demir başkanlığındaki
toplantıya İBB Ulaşım Daire
Başkanı Utku Cihan, Toplu
Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Barış Yıldırım, İstanbul Taksici-
ler Esnaf Odası Başkanı Eyüp
Aksu, İstanbul Havalimanı
Taksi Kooperatifi Başkanı Fah-
rettin Can ve İGA Temsilcisi
Turgay Yaman katıldı. 

Mutabık kalındı

Sorunun çözümü için detaylı
görüşmelerin yapıldığı toplantı
sonrası şu konularda mutabık
kalındı: "Taksimetrelere ilişkin
İBB’ye ulaşan şikayet ve iddia-

ların ilgili kurum olan İl Bilim
ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşıl-
dığı ve kurumca yapılacak ince-
leme sonucuna göre yaptırım
ve denetim sürecinin değerlen-
dirilmesi. İlgili esnaf tarafından
İBB sistemine yüklenen yan-
lış/hatalı Taksimetre Metrolojik
Muayene Belgelerinin düzeltil-
mesini müteakip geçici çalışma
belgeleri tekrar aktif hale gele-
bilmesi. Havaalanı Taksi Koo-
peratifince yoğunlukla
kullanılmakta olan ve şikayete
konu yolculukların denetlenebi-
lirliğinin sağlanabilmesi ama-
cıyla; taksimetre cihazlarının
2017/4-6 sayılı UKOME  Ka-
rarı ile zorunlu tutulan İBB
Toplu Ulaşım Denetim ve Yö-
netim Merkezi cihazları ile en-
tegre olması gerektiği. Söz
konusu entegrasyonun bir an
önce hayata geçirilebilmesi
amacıyla İBB ve ilgililer arasın-
daki teknik çalışmaların 26
Temmuz 2021 itibariyle başla-
tılması. Yapılacak çalışma so-
nucunda entegrasyonun
sağlanamaması durumunda il-
gili yaptırımların uygulanması."

Küçükyalı’da hizmet veren Maltepe Belediyesi’ne bağlı
“Tıp Merkezi”nde 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümleri
hasta kabulüne başladı. Genel cerrahi, göğüs hastalık-
ları, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, kulak-burun-
boğaz, biyokimya laboratuvarı, radyoloji (ultrasonografi,
mamografi vb. hizmetleri), röntgen hizmetleri birimleri
ve 2 psikologla hizmet veren merkez, artık 2 dahiliye,
kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları
ile diyetisyenlik bölümlerinde de hasta kabul edecek.

Ücretsiz hizmet

Pandemi sürecinde de ücretsiz bir biçimde kaliteli sağlık
hizmetini sürdürmeye devam eden Maltepe Tıp Merkezi;
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nilüfer Gün-
doğdu, Dahiliye Uzmanları Dr. Deniz Şentürk ve Dr.
Turgay Özay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Burcu Severge ile Diyetisyen Tuğba Kahvecioğlu’nu bün-
yesine kattı. Bu bölümlerden hizmet alan vatandaşlar,
yeni bölümlerden dolayı belediye görevlilerine teşekkür
ederek, böyle bir hizmeti ilk kez gördüklerini, ortamın
steril olmasından tutun da doktorların çok ilgili olmasın-
dan memnuniyet duyduklarını belirtti.

KARTAL Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün organize ettiği “Edebiyat
Günleri”, Yakacık Bayram Demirkol
Parkı’nda gerçekleştirilen ilk etkinlik ile
başladı. 5 gün boyunca Türk edebiyatının
önemli isimlerini bir araya getirecek olan
“Edebiyat Günleri’nin” 26 Temmuz Pazar-
tesi günü gerçekleşen ilk oturumunun ko-
nuğu, yazar Ayşe Övür oldu. Ailesinden
insanların hikâyelerinin de yer aldığı
“Sahra 1911” adlı romanın yazarı Övür,
“Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatı-

mızda Kadın” başlıklı oturumda düşünce-
lerini ve araştırmalarını paylaştı. Kartal Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim
Derneği’nin düzenlediği “Edebiyat Gün-
leri” başladı.

İlk konuk Ayşe Övür

Kartal Belediyesi tarafından yenilenen Ya-
kacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçek-
leşen ilk etkinliğin konuğu yazar Ayşe Övür
oldu. “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Ede-

biyatımızda Kadın” başlıklı söyleşi, eği-
timci-şair-yazar Niyazi Yaşar’ın modera-
törlüğünde gerçekleşti. Saat 18.00’de
başlayan söyleşiye edebiyatsever Kartallı-
lar yoğun ilgi gösterdi. Programda Yazar
Ayşe Övür, ailesinden örnekler de vererek
bu alanda yaptığı araştırmaları aktardı.
Kadınların haklarına
geç kavuştuklarını ve
eğitim almak konu-
sunda kendisinin de
pek çok zorluğu aş-
tığını belirten Övür,
bu yolda pek çok ka-
dının mücadele etti-

ğini örneklerle aktardı. Edebiyat alanında
bu yüzden kadınların ancak Cumhuriyet-
ten sonra katılımının arttığını anlatan
yazar, saraya ve konaklara köle olarak geti-
rilen kadınların sonraki kuşaklarından ya-
zarlar çıktığını ve onların da kendi
hikâyelerini anlattığını aktardı. Yaklaşık bir

buçuk saat süren etkinlikte,
soru cevap kısmının ardın-
dan Kartal Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü Etkinlik Koor-
dinatörü Uğur Temel tara-
fından yazar Ayşe Övür’e,
plaket takdim edildi.

İBB, güzergah kullanım izin belgeleri
askıya alınan 397 taksi ile ilgili konu-
nun taraflarıyla bir araya geldi. Tak-

simetre entegrasyonu konusunda
uzlaşmanın sağlandığı toplantıda,
Havalimanı’nda çalışan taksilerin 

geçici çalışma belgeleri entegrasyon
sağlanana kadar tekrar aktif edildi

Tıp merkezi hizmete girdi

TAKSICILERLE 
ANLASTILAR

Günde 750 hastaya ücretsiz ve nitelikli sağlıklı hizmeti veren Maltepe Belediyesi
Tıp Merkezi, 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümlerinde hasta kabulüne başladı

Edebiyat Günleri'nin ilk etkinliği



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavut-
köy Karaburun Plajı’nda görev yapan

cankurtaran personeli ile kahvaltıda bir
araya geldi. Karadeniz manzarası eşliğinde
gerçekleştirilen düşük katılımlı etkinlikte
İmamoğlu’na Genel Sekreter Yardımcısı
Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi
Albayrak, İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü
Hamdi Arpa ve Başkan Danışmanı Ertan
Yıldız eşlik etti. 

Kamu görevlisisiniz

Cankurtaranların yaptıkları görevin niteliği
gereği kamu görevlisi olduklarını kaydeden
İmamoğlu, kahvaltı sonrasında yaptığı ko-
nuşmada, “Kamuya hizmet eden her kişi-
nin hem hukuksal hakları var hem de
sorumlulukları var. Mümkün olduğu kadar
bireysel çatışmadan uzak duracaksınız.
Mümkün olduğu kadar üstleriniz vasıta-
sıyla, eğer bir usulsüzlük, bir haksızlık orada
yapılıyorsa, takibini talep edeceksiniz. Bizim
de arkadaşlarımız elbette onu takip etmekle
sorumlular” ifadelerini kullandı. Kamu gö-

revlilerine hakaret etmeyi kendine marifet
bilen insanlar olabileceğine dikkat çeken
İmamoğlu, “Biz onlara cevap vermeye kalk-
sak, işimizi yapamayız. Ama hukuksal hak-
kımızı arıyoruz, onları muhatap almıyoruz.
Bunların bir kısmı kötü niyetli olabilir, bir
kısmı cahillikle yapabilir. Bu bağlamda he-
pinizin, bütün arkadaşlarınıza bunu anlata-
rak, dikkatli olmalarını ve cevap
vermemelerini istiyorum” uyarılarında 
bulundu. 

Ciddi bir hizmet var

Şile'de yaşanan talihsiz olayla ilgili hukuki
süreçlerin devam ettiğini belirten İma-
moğlu, şunları söyledi: "Tabii ki arkadaşları-
mıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Takip
edeceğiz. Hukuki olarak haklarını arayaca-

ğız. Gönül, böyle bir şey olmasını istemezdi.
İstanbul'da, çok ciddiye alınan ve çok ciddi
biçimde yapılan bir cankurtaran hizmeti
var. Ve bu, bizim dönemimizde bu biçimine
kavuştu. Daha önce de vardı. İyi olan yerler
vardı. Ama çok kötü, sorumsuzca davranı-
lan, hatta hiç olunmayan yerler de vardı.
Karaburun'da aslında bunlardan birisi diye-
biliriz. Ama şimdi görüyoruz ki; biraz ilgi,

alaka ile İstanbul'un en güzel plajlarından
birisine, denetimli ve aynı zamanda cankur-
taran hizmetinin olduğu keyifli bir alana
dönüştü." 

Çağdaş bir görüntü kattı

İstanbul'un sahillerine çok önem verdikle-
rini ifade eden İmamoğlu, mesai arkadaşla-
rına, “Bu noktada özellikle Karaburun ve
Karadeniz tarafı biraz daha bu sene kıy-
metli oldu. Marmara Denizi’ndeki malum
müsilaj sorununun büyümesiyle, insanları-
mız Karadeniz kıyısına kaymaya başladı ve
burada daha çok denize girmeyi tercih edi-
yorlar. Başarılar diliyorum. Denizin ve kum-
salın o güzelliğinin bir parçası da bizim
cankurtaran ekibimiz oldu. Bir de aramızda
kadın arkadaşlarımızın olması -o daha da
keyifli- çağdaş bir görüntü kattı bize. Önce
kendi sağlığınıza dikkat edin, ondan sonra
da ihtiyaç olduğunda her vatandaşımızın
ihtiyacına koşun. Cankurtaranlar da “Bu-
raya gelerek bize de şeref verdiniz. Sofra-
mıza katıldınız” diyerek, ziyaretinden dolayı
İmamoğlu’na teşekkür etti. 

erolyolcu3434@gmail.com

YOLCU'NUN YORUMLARI

Erol Sırrı YOLCU
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Doğa’nın uyanışı

G özlerimin görebildiği gökyüzünün altında
düşen çiğ tanelerinin şıpırtıları, sineğin vızıltı-
sının eşlik ettiği doğada uyandım. 

Oğlumun uyandığında kocaman açtığı simsiyah
gözleriyle beni gördüğü andaki kıvırcık saçlarıyla gü-
lümsemesi gibi uyanışın her zerresini görmek kadar
ne güzel olabilir. 

İneklerin sesleri, köpeklerin havlamaları ve de ev
sahibem Münevver annenin sahiplendiği hamile kedi-
nin miskin miskin esnemesini görmek. Boyunlarında
zilleriyle kalçalarını sağa, sola savurarak biz de bura-
dayız der gibi meleyen koyunları, kuzuları izlemeyi
zinhar yok sayamam. 

Bu uyanış gibi bir de halkımız uyanışa geçse ‘çok
daha güzel olacak’ günlere yelken açsak hiç fena 
olmayacak.

Şimdilerde İBB başkanı olan Ekrem İMA-
MOĞLU’nun başlattığı Beylikdüzü’ndeki “sebze,
meyve bahçeleri”  Beylikdüzü Belediye başkanı Meh-
met Murat ÇALIK ile hayli yol aldı. Domates, taze
soğan, maydanoz, dereotu, kıvırcık, yer elması, biber,
patlıcan, salatalık, pırasa, brokoli, karnı bahar, ıspa-
nak, turp, pancar, nane, reyhan, fesleğen, pazı gibi is-
mini sayamayacağım bu sebze, meyvenin mimari gizli
kadın kahraman Beyza CENGİZ’i yurttaşlarımız
adına yazmazsam haksızlık ederim. 

2014 yılından itibaren İMAMOĞLU-ÇALIK-CEN-
GİZ-BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ-GIDA BAN-
KASI beşlisi doğayı uyandırdılar. Yirmi bin
metrekare araziyi tarım alanı yaptılar. Dile kolay 16
çeşitten oluşan 326 meyve ağacı yetişiyor. Bu beşli
diğer beşliye tabiri caiz ise küçük bir ilçede nal top-
lattı. Bir taraf doğaya değer katarken, diğer taraf ise
paralarımızı ceplerine aktarmaya devam ediyor.   

Tohumlardan yetiştirilen organik ürünler ihtiyaç
sahiplerine bedelsiz, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Ban-
kası aracılığıyla “gel, topla, al, git” sistemiyle ikram
ediliyor.  

Arada bir de olsa katıldığım bu etkinliklerde top-
rakla temas ediyor. Ümit Tamer’in “Yazdan kıştan
ilkbahardan, Mahpuslardan dört duvardan doludizgin
sevdalardan Güneş topla benim için” şiiri gibi güneş
topluyorum. 

Beylikdüzü bunlarla uğraşırken elbette komünist
başkan Fatih Mehmet MAÇOĞLU kadar olamıyor.
Ancak, yurttaşa katkısı ülke tarımından daha iyi ol-
duğu aşikâr. 

Topraklarımız azaltılıyor, çiftçimiz yok ediliyor.
Betonlaşma hızla büyüyor. Geleceğimiz tehlike altına
giriyor. Çed raporlarına rağmen Hes’ler artıyor. Villa-
ların yapılması adına ağaçlar kesiliyor. Heyelana yol
açılıp, depreme “gel gel” deniliyor.  

İnsanın dini imanı para olursa Allah gözlerini, ku-
laklarını kapatır. Onlar, bunları yaparak dünyayı ce-
henneme döndürüyorlar ya, aslında kendi
Cehennemlerine odun olacaklarını unutuyorlar. 

Bakınız Orman genel müdürlüğü verileri ne diyor:
Türkiye’de 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman

yangının da 20 bin 938 hektar alan zarar görmüş.
Daha acı olan ise bu rakamlar Türkiye’de son 10 yılın
ortalamasının üzerinde olduğudur. 

Yine resmi istatistiklere göre 2015-2019 yılları
arasında toplam 41 bin 344 hektar (yaklaşık 55 bin
150 futbol sahası) orman alanı tahrip olmuş. Muğla
Dalaman ve İzmir Karabağlar ’da gerçekleşen iki
büyük yangın nedeniyle 2019 yılında yanan orman
alanı 2018 yılının 2 katından fazla olmuş.  

Türkiye genelinde bu gibi yok olumlar devam eder-
ken, geçmediğimiz yollara köprülere taahhüt verilir-
ken,  Beylikdüzü’n de doğa uyanışı hızla yoluna
devam ediyor. 2018 yılında 30 çeşit olan tohum sa-
yısı 2021 yılında, İzmir-Urla, Samsun-Bafra, Bursa-
Nilüfer belediyelerinin düzenlediği takas
festivallerinde Ata tohumu çoğaltımı 519 adet
çeşide ulaştı. 

Birileri, Araplara nasıl villa arazisi oluşturum he-
sapları yapıyor. Ben ise özlemimi sevdaya aç, çığ gibi
büyütüyorum. Beylikdüzü Belediye başkanı Mehmet
Murat Çalık ise ‘benim açlığım vatandaşa hizmet’ di-
yerek proje kapsamında 2021 yılının Mart ayı verile-
rine göre yaz ve kış mahsullerinden 45 ton ürün elde
edildiğini söylüyor. Ve 3 bin 208 ihtiyaç sahibi aileyle
buluşturdu. Sayın Çalık, oldu mu şimdi, oldu mu?
Ben aşk, sevgi, özlem diyorum. Siz, ne yapıyorsunuz?
Birileri para pul, ev, villa, arsa, yat diyor. Siz, fakir
fukara, insan diyorsunuz. Yatacak yeriniz yok! 

Allah dostu Mevlana ise bize doğanın önemini şu
sözleriyle anlatıyor.

“Yıllardır yazıları kalemle ben yazarım sanırdım.
Meğer ne kadar yanlışta imişim, insan evladı sevdim
sanmışım, meğer ne kadar safmışım. Eli görmeyen
kişi, yazıyı kalem yazdı sanır. ALLAH’ın kudretini
görmeyen, elmayı ağaç yaptı sanır.” 

Bazıları laf olsun diye ‘yandım’ der, ben ise
‘Doğa’nın uyanışını’ görmek için yanıyorum. O Aşk
için yaşıyorum. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 
günlerde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili 
gündeme gelen cankurtaran personeliyle
Arnavutköy Karaburun Plajı’nda bir araya
geldi. İBB personeli cankurtaranlara yönelik
saldırıyı kınadığını belirten İmamoğlu, 
“Hukuki olarak haklarını arayacağız” dedi. 
23 Temmuz’da Şile’de yaşanan olayda,
kaymakamlık tarafından alınan yasak kararına
rağmen denize girmek isteyen kişiler, 
2 İBB cankurtaranını bıçakla yaralamıştı.

SALDIRIYI 
KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!KINIYORUZ!

Geçtiğimiz 23 Temmuz’da, Şile'de denize
giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin, dal-
galara kapılıp gözden kaybolmasının ar-
dından, kaymakamlık kararıyla denize
girmek yasaklandı. Sahillerde görev
yapan İBB personeli cankurtaranlar, de-

nize girmek isteyen kişilere, can güven-
likleri için yasağı iletti. Uyarıya rağmen
denize girmek isteyen bir grup, cankur-
taranlarla tartışmaya başladı. Çıkan tar-
tışma sonucunda 2 İBB cankurtaranı
bıçakladı. 

NE OLMUŞTU?

KINIYORUZ!

Koronavirüs salgınıyla 
mücadelede önemli araçlardan
biri olan HES kodu, İstanbulkart
dolum cihazlarından alınan tek
kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında
sorulmuyor. Koronavirüslü ya da
temaslı olan kişiler HES
kodları olmadan toplu taşıma
kullanabiliyor

türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen
gün artıyor. Günlük vaka sayıları 14 bini geçiyor.
Bu süreçte koronavirüs salgınıyla mücadelede

önemli araçlardan biri olan HES kodu daha da önem kaza-
nıyor. Ancak İstanbul'a şehir dışından gelen ya da İstanbul-
kart'ı yanında olmayan vatandaşlar yolculuk yapabilmek
için İstanbulkart dolum cihazlarından tek kullanımlık 'BİR-
geç' kartı almaya yöneliyor. Yine toplu ulaşım kartı ile HES
kodunu eşleştirmeyen kişilerde bu yolla toplu ulaşım araç-
larına binebiliyor. Ancak toplu ulaşım kartı dolum cihazla-
rından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES
kodu sorulmuyor. Böylelikle koronavirüslü ya da temaslı
olan kişiler HES kodları olmadan toplu taşıma
kullanabiliyor.

Hiçbir zaman almadım

Metrobüs kullanan Yıldız Göksu, "Her gelen vatandaş tek
kullanımlık kartlarla turnikelerden rahatça geçebiliyor. Her
şeyimiz o kadar anlaşılmaz ki biz vatandaş olarak işin
içinde çıkamıyoruzö dedi. Tek kullanımlık kart kullandığını
söyleyen Erkan Şeker ise, "Her zaman tek kullanımlık kart
alıyorum. HES kodu hiçbir zaman almadım. Bazen
müşteriye gitmem gerektiğinde tek kullanımlık kart alı-
yorum ve metrobüs kullanıyorum" diye konuştu.

Bu durum düzenlenmeli

Bir başka yolcu Mübarek Koçova, "Tek kulla-
nımlık kartların satılmaması lazım. Satılacaksa
da alan kişinin adı, soyadı ve HES kodu so-
rulması gerekö ifadelerini kullandı. Murat
Başaran ise, "HES kodu sorulmadan bu
kartlar satılırsa herkes bu kartları alır ve
virüs daha çok yayılmaya başlar. Yetkilile-
rin bu durumu bir an önce düzenlemesi
lazım. HES kodu sorulmadan bu kart-
ların satılması çok yanlış. Bu durum
yetkililerin ne kadar lakayt çalıştıklarını

gösteriyor. Ben bu durumda bir art niyet arıyorum" dedi.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kentimizi zi-
yaret eden yabancı turistler, pasaportları ile HES kodu al-
maları ve toplu ulaşım kartlarıyla eşleştirmeleri gerekliliği
nedeniyle toplu ulaşım kullanımında güçlükler yaşamakta-
dır. Bu nedenle turistlerin yoğun giriş ve kullanım yaptıkları
turistik lokasyonlarda toplu ulaşımı sorunsuz olarak kulla-
nabilmeleri için sınırlı kullanımlı biletlerin kullanımına istis-
nai olarak esneklik getirilmiştir.  HES kodu eşleştirilmiş ve
toplu ulaşımda HES kod kontrolü ile kullanılan İstanbul-
kart sayısı 17,8 Milyon olup (plastik ve
dijital kart olarak) eşleştirme
ve HES kontrol süreci
devam etmekte-
dir." DHA
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VER MEHTERi!
İBB’den geçtiğimiz yıllarda milyonlarca liralık
“mehter organizasyonu” ihaleleri alan şirket
tekrar ortaya çıktı. İstanbul Ajans Turizm 
Organizasyon Şirketi, AKP’li Eyüpsultan
Belediyesi’nin “davet” usulü ile gerçekleştirdiği
360 bin liralık mehter ihalesini aldı.

eyüpsuLtan Belediyesi “2021 yılı Tarihi
Türk Müziği Topluluğu Konser ve Gösteri-
leri ile Bando Takımı” hizmeti almak üzere

23 Haziran'da ihaleye çıktı. Pazarlık usulü ile firmalar
davet edilerek gerçekleştirilen ihaleye 2 geçerli teklif  su-
nuldu. En düşük teklifin sahibi İstanbul Ajans Turizm
Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şir-
keti, 360 bin TL'ye ihaleyi aldı. 13 Temmuz-31 Aralık
arasını kapsayan işin süresi yaklaşık 6 ay. Şirketin ana
hizmetlerinden biri mehter organizasyonları, sahipleri
de Mustafa ve Muhammet Yolaç.

Tartışma yaratmıştı

Yolaç kardeşlere ait şirket, AK Partili belediyelerden al-
dığı mehter organizasyonu ihaleleri dikkat çekiyor. Söz-
cü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB'nin
2015-2018 arası için 3 yıllık düzenlediği “Tarihi Türk
Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri” ihalesi 25 mil-
yon 480 bin 440 TL'ye İstanbul Ajans Turizm Şirketi'nin
olmuştu. Bu ihalenin,  İBB'nin belirlediği 25 milyon 74
bin 762 liralık yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyata bu
şirkete verilmesi o dönem tartışma yaratmıştı İBB'nin
2013 yılında gerçekleştireceği etkinlikler için düzenlediği
aynı içerikli ihalesini 5 milyon 947  bin TL'ye, 2014 yılı
için açtığı aynı ihaleyi 7 milyon 505 bin TL'ye bu şirket
almıştı. Aynı şirket Fatih Belediyesi'nin “2013 yılı Fatih
genelinde kültür merkezleri ve meydanlarda yapılacak
olan tarihi Türk müziği topluluğu konserleri ve kültürel
etkinlik hizmet alımı” ihalesini 2 milyon liraya almıştı.
Fatih Belediyesi'nin aynı iş için açtığı 2012 yılı ihalesi de
1 milyon 229 bin liraya bu şirkete gitmişti.

LüLeburgaz Belediyesi kent genelindeki tes-
pit ettiği altyapı ve üstyapı sorunlarını birer
birer ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu

doğrultuda bir süredir doğalgaz hattı çalışmasının bek-
lendiği İstiklal Mahallesi Görkem Sokak’ta Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Kurban Bayramı önce-
sinde bin 600 metrekarelik parke taş çalışması başlatan
ekipler, 160 metre uzunluğundaki sokaktaki çalışmaları
tamamladı. Kaldırım ve yol çalışmaları kısa süre içinde
bitirilen sokak vatandaşın hizmetine sunuldu.
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2 016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak
ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı ve
2020 yılında uygulanmış olan asgari

ücret desteğine 2021 yılında da devam edi-
lecektir.

TBMM de kabul edilen Kanun metnine göre;
1. 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri

için prime esas günlük kazancı 147 TL,
toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör iş-
verenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Lin-
yit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392
TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edi-
len işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kol-
larına tabi tüm sigortalıların çalışma gün
sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması so-
nucu bulunacak tutar kadar asgari ücret
desteği sağlanacaktır.

2. 2021 yılı asgari ücret desteği sağlana-
cak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına
tabi sigortalı sayısının, 2020/ Ocak ila
2020/Aralık aylarında bildirilen en düşük

sigortalı sayısının altına düşmemesi gerek-
mektedir. 2021 yılından önce tescil edilen
işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı
sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan
2021 yılındaki aylar için destek verilmeye-
cektir.

3. 5510 sayılı Kanunun 4 -1/a kapsa-
mında haklarında uzun vadeli sigorta kol-
ları hükümleri uygulanan sigortalıları
çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde
sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozis-
yonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında
uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygu-
lanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç
olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de
destekten yararlanacaktır.

4. Asgari ücret desteği 2021 yılının ta-
mamında uygulanacaktır.

5. Geçmiş yıllarda uygulanan asgari
ücret desteklerinden farklı olarak ilgili ayda

2021 yılına ait aylık brüt as-
gari ücretin onda birini (357,75 TL) geçme-
yecek tutarda eksik prime esas kazanç
bildirimi yapıldığının tespiti durumunda
SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on
beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği
gideren işyerleri hakkında asgari ücret des-
teği uygulaması devam edecektir.

6. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak in-
dirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan
sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
SGK’nın ilgili Kanuna göre yapılması ge-
rekli programları 2021/Ağustos ayı içinde
bitirmesi halinde 2021/Ocak-Haziran döne-
minde kazanılan toplam asgari ücret destek
tutarları 2021 yılı Temmuz ayı için ödene-
cek sigorta primlerinden mahsup edilecek-
tir. Artan asgari ücret desteği tutarı olması
halinde artan tutar sonraki ayda ödenecek

sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
7. 2021 tarihinden önce tescil edilmiş

olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden
yararlanması için;

2021 yılına ait aylık prim ve hizmet bel-
gelerini veya muhtasar ve prim hizmet be-
yannamelerini yasal süresinde vermesi,

2021/Ocak ila 2021/Aralık
Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı
Sayısının, 2020/ Ocak ila 2020/Aralık ayla-
rında bildirilen en düşük sigortalı Sayısın-
dan Az Olmaması,

2021 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta
primine esas kazançlarını tam olarak bildi-
rilmesi veya ilgili ayda 2021 yılına ait aylık
brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL)
geçmeyecek tutarda eksik prime esas ka-
zanç bildirimi yapıldığının tespiti duru-
munda SGK tarafından yapılacak ihtar
üzerine on beş günlük süre içinde söz ko-
nusu eksikliği giderilmesi, gerekmektedir.

8. 2021 yılı içinde ilk defa tescil edilen
işyerlerinin asgari ücret desteğinden yarar-
lanması için;

2021 yılına ait aylık prim ve hizmet 

belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

Cari ay primlerini yasal süresi içinde
ödenmesi,

SGK’ya prim, idari para cezası ile bun-
lara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunmaması veya söz ko-
nusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre taksitlendirilmiş olması,

2021 yılı için çalıştırılan kişilerin sigor-
talı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıla-
rın fiilen çalıştırılması, gerekmektedir.

9. Asgari ücret desteğinden yararlanmak
için herhangi bir başvurma şartı bulunma-
maktadır.

Asgari ücret desteği ile ilgili usul ve 
esaslar henüz açıklanmamıştır. SGK
tarafından uygulama genelgesi yayımlandığı
zaman konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme 
yapılacaktır.

Saygılarımla…
Kaynak: 18/07/2021 tarihli 7333 sayılı

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un 16'ıncı maddesi

2021 yılı uygulanacak asgari ücret desteği 
ile ilgili bilinmesi gereken hususlar
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Ü lkemizde 54 milyon kişi aktif
olarak sosyal medyayı kullanı-
yor. Kullanıcı bazında günde

ortalama 7,5 saat internete bağlı kalını-
yor. Bu durum, markaları arama motor-
larında üst sıralarda çıkmak ve kolay
bulunmak için dijital pazarlamaya yönel-
tiyor. Sadece web siteniz ve sosyal medya
gibi dijital pazarlama kanallarını kullana-
rak bile yüzlerce, binlerce kişiyle bağlantı
kurabilirsiniz. Tabii bu, buz dağının gö-
rünen kısmı, daha fazla dijital kanalla,
daha çok müşteriye ulaşabilirsiniz.

Hedef kitleyi belirleyin

Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre
dijital pazarlama hizmetleri, işletmelerin
hedef kitlelerine ulaşmaları için çok daha
etkili alternatifler sunar. Belirli kitleleri
belirlemenize yardımcı olacak hedef
pazar araştırması için Google Trendler ve
Google Analytics gibi çeşitli araçları da
kullanabilirsiniz. Sosyal medyanın yanı
sıra e-posta, web siteniz ve arama motor-
ları aracılığıyla müşterilere ulaşabilirsiniz.
Müşterilerinizle bağlantı kurmaya çalış-
madan önce hedef kitleniz hakkında kap-
samlı bir araştırma yapmayı unutmayın.
Bu, doğru pazarlama kanalını seçmenizi
sağlar. 

Stratejik yatırım yapın

İşletmeler pandeminin getirdiği değişik-
liklere uyum sağladıkça dijital pazarlama
hizmetleri daha yaygın olarak kullanılı-
yor. Rakiplerinizle rekabet edebilmek, on-
line pazar payını kaybetmemek için dijital
pazarlama stratejilerine yatırım yapma-
nız gerekiyor. Dijital pazarlamanın sun-
duğu ölçümleme ve analiz imkanlarını
kullanmıyorsanız rakiplerinizin size gel-
mesi gereken trafiği alıyor olduğunu fark
etmezsiniz. Geride kalmak mı istersiniz,
SEO ve sosyal medya pazarlaması gibi
dijital pazarlama stratejileri ile önde koş-
mak mı?  Hedef kitlenize ulaşmak için
başta sosyal medya olmak üzere uygun
maliyetli pazarlama platformlarını kul-
lanmanın zamanı gelmiş, hatta geçiyor
olabilir. Siz de aynı fikirdeyseniz şimdi
harekete geçmenin tam zamanı.

Kalpten kalbe bir yol

Satışı sonuçlandırdınız, güzel ancak sa-
tıştan sonra müşteriler sizden satın al-
maya devam ediyor mu? Yoğun rekabet
ortamında müşteri sadakatini oluştur-
mak giderek zorlaşıyor. Yeni müşterileri
çekmek, mevcut müşterileri elde tutmak-
tan daha maliyetli olabiliyor. ABD'de,
çevrimiçi alışveriş gelirinin yüzde 40'ı, site
ziyaretçilerinin yüzde 8'ini oluşturan tek-
rar eden müşterilerden geliyor. Sadece
mobilden yapılan alışveriş için bir hatır-
latma: TÜBİSAD E-Ticaret Etki Analizi
raporuna göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de
online alışverişlerin yüzde 63’ü mobil uy-
gulamalar üzerinden yapıldı. Müşteri sa-
dakati için iletişim halinde olmak
gerekiyor ve iyi haber, dijital pazarlama
bunu sağlamak için var. Kişiselleştirilmiş
e-posta teklifleri, sosyal medya etkileşim-
leri, çevrim içi ve dışı dijital kanallar gibi
alternatifler sadece bir tık ötenizde.  Diji-

tal pazarlama günümüzdeki kadar yoğun
kullanılmıyorken, çoğu şirket müşteri yol-
culuğundan bahsetmiyordu. Çünkü an-
laşılması ve analiz edilmesi zordu.
Eskiden klasik döngü müşterinin televiz-
yonda, gazetede veya dergide bir reklam
görmesiyle başlayıp fiziksel olarak bir
mağazaya gitmesi, bir karar verip ma-
ğaza içindeki ürünü almasıyla biterdi.
Şimdiyse tüketicinler çevrimiçi reklam
görüyor, farklı web sitelerinde fiyat araş-
tırması yapıyor, karşılaştırıyor, sonra
ürünü denemeye karar veriyor. Çünkü al-
ternatif çok, tüketici bilinci arttı. Dijital
pazarlamayla bir müşterinin ürün,
çözüm veya hizmet bulmak için harekete
geçtiği ilk andan itibaren attığı her
adımda yanında olabilirsiniz. Mobil uy-
gulamalarla, özel teklifler veya indirim
kuponları verebilirsiniz, müşteri desteği
sağlayabilirsiniz ve satın alma süreci hak-
kında bilgi sahibi olursunuz. Bu da şirke-
tin gelişimine, eğilimleri görmenize, rakip
analizi yapmanıza ve pazarı daha iyi an-
lamasına olanak sağlar. 

Kesintisiz iletişim  

Pazarlamanın ana amacı nihayetinde
“satış hunisi” oluşturmaktır. Dijitalde
oluşturduğunuz trafikle tutarlı satışlar
oluşturmak sizin elinizde. Peki bunu nasıl
yapacaksınız? Trafiği marka tutkunlarına
dönüştürerek. Dijital pazarlamayla vit-
rindeki alıcıları, gerçek alıcılardan ayıra-
bilirsiniz. Etrafınıza şöyle bir bakın.
Ürünleri ve hizmetlerini potansiyel müş-
terilere ulaştırmak için reklam panolarına
ve konumuna güvenen şirketler şimdi ne
yapıyor? Çevrimiçi satış hunisi kullanı-
yorlar. Şirketler, daha tutarlı bir potansi-

yel müşteri hattı oluşturmak için dijital-
deler. Ücretsiz bir kuponu, cazip bir tek-
lifi veya promosyonu kapı kapı
dolaştırmak çok gerilerde kaldı. Bu tür
çalışmaları şirketin web sitesinde konum-
landırarak kullanıcıların bu tekliflerden
yararlanmaları için sadece üye olmaları
istenir. Bu yaklaşımla çok daha sistema-
tik ve öngörülebilir bir şekilde müşteri
adayları üretebilirsiniz. Ek bir avantaj,
müşterilerin ücretsiz teklifi almak için e-
postalarını göndermeleri gerektiğinden,
işletme e-posta pazarlaması yoluyla
müşterinizle iletişim halinde kalabilirsi-
niz. 

İşinizi şansa bırakmayın

TV, radyo veya basılı reklamları içeren
geleneksel pazarlamanın aksine, çevri-
miçi reklam platformları çok daha uygun
maliyetlidir. Ayrıca, reklam dönüşüm
oranınızı geleneksel reklamcılıktan daha
kolay bir şekilde artırabilirsiniz. Basılı
reklamlarda, her şey çevrimdışı olduğu
için dönüşüm oranlarını izlemek ge-
nellikle zordur. Birinin bir dergide
reklamınızı görüp mağazaya gitti-
ğini nasıl anlarsınız ki? Reklamı-
nızın performansını
izleyemiyorsanız, onu nasıl
optimize edebilirsiniz? Diji-
talde reklam ve her etkile-
şim izlendiği için işiniz
daha kolaylaşır. Rek-
lamınızı kaç kişinin
görüntülediğini ve
hangi işlemleri
yaptığını
anında gö-
rürsünüz.

NEDEN DIJITAL 
PAZARLAMA?

Ömer MEŞE
omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

Dünya çapında yaklaşık 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz? İşini uluslar-
arası çapta yapmak isteyenler ve dijital pazarlama ile bu insanlara ulaşmak isteyenler için harika bir
pazar. Peki, Türkiye’de durum nasıl? We Are Social 2021 verilerine göre, nüfusu 84 milyonu aşan ülke-
mizde 67 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 74'üne karşılık geliyor

KARARSIZLIK YERİNİ 
GÜVENE BIRAKIYOR
Yıl 2021 ve artık herhangi bir marka
hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde güveni-
lirlik kazanacaksa, bunu internet üzerin-
den sağlayabilir. Tüketiciler, herhangi
bir konuda kararsız kaldıklarında, soru-
larına cevap bulmak istediklerinde yük-
sek kaliteli içerik ararlar. Konunun
uzmanlarıyla çalışıyorsanız, aranan ve
hedef pazarınızla paylaşılması gereken
iç görüleri paylaşabilirsiniz. HubSpot'a
göre, blog yazan şirketler yüzde 67
daha fazla potansiyel müşteri oluşturu-
yor ve insanların bir markayı hatırla-
ması için beş ila yedi gösterim gerekiyor.
İçerik pazarlama çalışmaları, dijitali
aktif kullanan markaların daha çok gü-
venilirliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Algılar değişiyor

İşletmelerin ürünlerini, çözümlerini tanıt-
mak için internette seslerini duyurmak zo-

runda olduklarına dikkat çeken dijital
performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri

CEO’su Gökhan Bülbül “Google verilerine göre,
mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü

aradığını hemen bulamıyorsa, zaman kaybetmeden
rakiplere yöneliyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak

ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri dü-
şürüyor hem de nokta atışı bir pazarlama sağlıyor. Geç-

mişte dijital pazarlamaya yatırım yapmak, rekabette öne
geçmek, daha fazla ciro yapmak için tercih edilen bir araç gibi

görülüyordu. Kısa vadede olmasa bile, orta vadede şirketler için
dijital pazarlama var olup olmama konusu kadar keskin ve net

bir belirleyici konumda olacak.” bilgisini veriyor.

Bilgi düzeyi
çok düşük!

Dijital dönüşümle giderek yaygınlaşan on-
line ticaret platformları, yatırımı herkes için,
her an ve her yerden mümkün hale getirdi.

Ancak uzmanlar, yatırım ekosisteminde doğru araçlara
erişim kadar, finansal okuryazarlığın da önemli oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Binomo’nun Özel Projeler Uzmanı
Anne Kmel, FINRA Yatırımcı Eğitim Vakfı’nın Şikago
Üniversitesi bünyesindeki bağımsız araştırma kuruluşu
NORC ile yaptığı güncel bir çalışmadan bahsederek şu
bilgileri paylaştı: “Kendilerine sorulduğunda yatırım
ekosistemine yeni dahil olan yatırımcıların yüzde 38’i,
deneyimlilerin ise yüzde 16’sı yatırım alanındaki bilgi
düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor. Buna karşın yeni
yatırımcıların yüzde 12’si, deneyimlilerin de yüzde 31’i
bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bilgi dü-
zeylerini tespit etmek için yapılan testin sonuçları, biraz
daha farklı bir tablo ortaya koyuyor: Yeni yatırımcılar 5
üstünden ortalama 1,4 puana ulaşırken, deneyimli yatı-
rımcılar ise 2,25’te kalıyor. Bu rakamlar, her geçen gün
yeni yatırımcı adaylarının dahil olduğu ekosistemde ba-
şarılı adımlar atabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini
gösteriyor.”

Pratik yapmak gerek

Finansal okuryazarlığı artırmanın nitelikli işlemleri de
artırarak daha verimli bir ticaret ortamına olanak tanıdı-
ğını söyleyen Anne Kmel, “Yatırım riskli bir ticari faali-
yettir ve yatırımcılar, online ticaret platformları
aracılığıyla da olsa, atacakları her adımdan kendileri so-
rumludur. Söz konusu riskleri en aza indirecek başarılı
işlemler yapmak içinse finansal okuryazarlık şart. Finan-
sal okuryazarlık temelde piyasaları doğru analiz edebil-
meye, varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde
bulunmaya ve en önemlisi riskleri göz önünde bulundu-
rarak bir sonraki adımın neler getireceğini öngörmeye
dayanır. Tüm bu kazanımları edinebilmek ise temel eği-
timlerden geçerek pratik yapmaya bağlı. Yatırım araçla-
rının ek gelir elde etmek kadar kaybetme riskine de sahip
olduğunu unutmamalıyız. Bu riske karşı da bilinçli yatı-
rım ve ticaret yapmak gerekir” diye konuştu. DHA
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E ge, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve
menfaatlerin korunması için kendile-
rine düşen görevleri kararlılıkla yerine

getirmeye devam ettiklerini dile getiren Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yapılan an-
laşmalar çerçevesinde barış, huzur, diyalogla
sorunlara siyasal çözümler bulunmasından
yana olduğumuzu Yunan komşularımıza her
zaman söylüyoruz. Yunan komşularımız ise
provokatif açıklamalardan, saldırgan söylem-
lerden bir türlü vazgeçmedi, vazgeçmiyor”
diye konuştu.

Provoke ediyorlar

Türkiye'nin hukuktan, diyalogdan ve iyi kom-
şuluk ilişkilerinden yana olduğunu bir kez
daha vurgulayan Bakan Akar, "Bunu samimi
olarak söylüyoruz. Bir tarafta Lozan diğer ta-
rafta Paris antlaşmaları söz konusu. Yunan
komşularımız bunları dahi yok saymak, göz
ardı etmek gibi bir eğilime giriyor. Bunları
kabul etmemiz mümkün değil. Anlaşmalarla
gayri askeri statüde olan adalar var. Taraflar
bu anlaşmayı yapmış ve ‘Şu adalar silahlan-
dırılamaz, bunlar gayri askeri statüde olacak'
demiş, bunda mutabık kalmışız. Bunlar şimdi
silahlandırılıyor. ‘Tehdit var' diyorlar. Tehdit
asla söz konusu değil. Türkiye'nin şu anda
Yunanistan'a karşı herhangi bir saldırgan tu-
tumu söz konusu değil. Biz diyalog, uluslar-
arası anlaşmalar, hukuk, teamüller diyoruz.
Fakat her seferinde provokatif açıklamalarla
bizim bu barışçıl yaklaşımımız ters düz 
edilmektedir.

Barıştan yanayız

Ege'de Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredil-
memiş Ada, Adacık ve Kayalıklara (EGEAY-
DAAK) da değinen Bakan Akar, “Yunan
komşularımız bunlara da sahip çıkmak gibi
bir saldırgan tutum içinde” dedi. Yunanis-
tan'ın son dönemdeki silahlanma politikala-
rını da eleştiren Akar, şöyle konuştu:
"Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar.
Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kulla-
nılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi
mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşuları-

mızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siya-
sal çözümler için uğraşmalarını, buradaki so-
runlara yönelik çözüm gayretimize katkı
sağlamalarını bekliyoruz. Biz bir taraftan isti-
şari görüşmeleri yaparken diğer taraftan NA-
TO'da ayrıştırma usulleri görüşmelerini
yapıyoruz. Ayrıca güven artırıcı önlemler çer-
çevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak
üzere üç toplantı yaptık. Dördüncü toplantı-
nın da Ankara'da yapılması için kendilerini
samimi şekilde davet ediyoruz. Yunan kom-
şularımızın barışçıl çözümleri desteklemele-
rini ve bu şekliyle Ege ve Akdeniz'in barış
denizi olmasını, tarafların refahına katkı sağ-
lamalarını bekliyoruz. Aksi halde bu kadar
borcun içindeki Yunanistan'ın ilave birtakım
harcamalarla halkının refahına darbe indir-
mesinin anlamı yok. Çünkü biz iki ülke halk-
larının iyi komşuluk ilişkileri içinde, refah,
barış içinde yaşamalarından yanayız. Tüm
çalışmalarımız da buna yöneliktir.

Oldu bittiye izin vermeyiz

Yunanistan tarafından yayımlanan NAV-
TEX'lere yönelik ise Akar, “Turizm döne-
minde, iki tarafın milli günlerinde,
bayramlarında herhangi bir şekilde tatbikat
yapılmaması konusunda mutabık kalmamıza
rağmen maalesef Yunan komşularımız bunu
da göz ardı ederek bunu da ihlal ediyor” ifa-
desini kullandı. Türkiye'nin “barış, uluslar-
arası hukuk, iyi komşuluk” söylemlerinin
zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini de
vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti: "Biz
Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki
hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin
haklarını ve menfaatlerini korumakta ve kolla-
makta kararlıyız. Bu konuda yapılması gere-
ken ne varsa azimle, kararlılıkla bunları
yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bundan
kimsenin tereddüttü olmasın. Herhangi bir
oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin
bilmesini istiyoruz. Bugüne kadar haklarımızı
çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyece-
ğiz. Biz barışçıl yolların esas olması gerekti-
ğini, barış için karşılıklı iş birliğine hazır
olduğumuzu tekrar tekrar muhataplarımıza

söylemeye devam ediyoruz. Yunan komşula-
rımızdan beklentimiz bu. Olumlu cevap ver-
melerinin zamanı geldiğini ve bu şekilde
sorunların siyasal çözümler bulabileceğine
inanıyoruz. Bunu sadece biz değil, Yunanis-
tan'daki akademisyenlerin, emekli askerler,
diplomatların da aynen söylediğini görüyo-
ruz. Bunun Yunan yöneticiler tarafından da
görülmesini ve buna göre tavırlarını belirle-
melerini bekliyoruz."

Yunanistan'a gözdağı
veren Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, 
"Bir silahlanma yarışı
tutturmuş gidiyor. Üç-beş
kullanılmış uçakla güç
dengelerinin değişmesi 
söz konusu değil" dedi.
Akar, "Türkiye'nin şu 
anda Yunanistan'a karşı
herhangi bir saldırgan 
tutumu söz konusu 
değil. Fakat her seferinde
provokatif açıklamalarla
bizim bu barışçıl
yaklaşımımız ters düz
edilmektedir" diye konuştu

YUNANISTAN’A 
COK SERT TEPKI

BAĞIMSIZ İKİ EŞİT DEVLET
Bakan Akar, Kıbrıs konusuna ilişkin ise “50 seneden beri denenmiş
yollarla çözüm olmadığı ortada. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Annan
Planı'nı reddetmiş bir toplum. Geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar
zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda KKTC ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kararını verdi. Egemen, bağımsız iki eşit devlet.
Bunu herkesin sindirmesi, özümsemesi lazım” dedi.

AK PArti Genel Başkan
Danışmanı Yasin Aktay,
"Suriyeliler bir gitsin ülke

ekonomisi çöker" yorumunda bu-
lunmuştu. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Suri-
yeli ve Afgan göçmenlerle ilgili tar-
tışmalara dahil oldu. Mültecileri
kimsenin gönderemeyeceğini söyle-
yen  Özhaseki, "Şimdi bazı şehir-
lerde sanayiyi onlar ayakta
tutuyorlar. Gaziantep sanayisine
gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en
zor işlerde çalışıyorlar" düşüncesini
dile getirdi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz
günlerde 'iktidara geldiklerinde Su-
riyelileri kendi ülkelerine göndermek
istediklerini' söylerken, Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan ise"Bize sığı-
nan Allah'ın kullarını biz katillerin
kucağına atmayız" sözleriyle yanıt
vermişti.

Birincisi insani boyut

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Yerel Yönetimler Başkanı Meh-
met Özhaseki, Kayseri'de katıldığı
televizyon programında kendi ya-
nında da yabancı uyruklu birisinin
dış ticarete baktığını belirterek şun-
ları kaydetti: "Bu işin birkaç boyut-

var. Birincisi insani boyut. Zorda
kalan insanlara kapıyı kapatmak ne
kadar doğrudur bilmiyorum. 
Bizim yanımızda şimdi bir arkadaş
çalışıyor.
Arapçası, İngilizcesi var ve bizim dış
ticaretimize bakıyor. Çocuğu da bi-
zimle çalışıyor. Çok zor dönemler-
den geçmişler. Bunlar duvarları aşıp
gelmiş. Allah kimseyi vatansız bırak-
masın bu çok zor bir şey. Orada mil-
yonlarca insan dışarıya kaçmış. Son
dönemde orada insanların başına
bombalar yağdırdılar. Bu insanlar
oradan kaçtığı zaman ne yapacaksı-
nız? Yarın bir gün tarih önünde
nasıl hesap vereceksiniz? Bu insan-
ların sevk ve idaresi kolay değil."

İleri geri konuşuyorlar 

Mültecilerin bazı şehirlerde sanayiyi
ayakta tuttuğunu söyleyen Özha-
seki, "Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi
onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep
sanayisine gidin yüzbinlerce insan
en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar.
Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bu-
lamıyorlar, bu adamlar çalışıyor.
Asayiş yönünden de öyle. Bizim
aramızdaki oranlara bakıldığı
zaman bizi geçen bir asayişsizlik
yok. Her toplumun içerisinde iyisi
de olur, kötüsü de olur. Gelenler içe-
risinde mutlaka olumsuz insanlar da
vardır. Bunların sayı olarak suç iş-
leme oranı bizden çok yüksek değil.
Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı
doğmadı. Bu insanların ekonomi-
mize de katkıları var. İçlerinde
okumu tahsilli olanlar da var.
İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir
şeyin olacağını da kimse düşünme-
sin. Muhalefet liderlerinden birisi
diğer muhalefet liderlerinden biri-
sine 'Boşuna popülizm yapmayın,
gönderemezsiniz" dedi. Evet, ne
yazık ki öyle. İnşallah zamanı geldi-
ğinde bir kısmı gider, kalanlarda
uyum gösterirler" diye konuştu.

AK Partili Mehmet Özhaseki, son dönemde yeniden
tartışılmaya başlanan mülteci sorunuyla ilgili, "Allah 

kimseyi vatansız bırakmasın bu çok zor bir şey. Orada
milyonlarca insan dışarıya kaçmış. Son dönemde orada

insanların başına bombalar yağdırdılar. Yarın bir gün tarih
önünde nasıl hesap vereceksiniz?" dedi

Nasıl hesap vereceksiniz?

Dış güçlerin
gizli ajandası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, "Tunus’ta daha önce başlatılan ‘Arap
Baharı’ girişiminin devamı niteliğinde olan ve
ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol açacak bu
girişim Tunus halkından çok darbenin arkasında
yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet 
etmeye yönelik bir adımdır” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan,
Tunus’ta yaşanan gelişmeleri büyük endi-
şeyle izlediklerini söyledi. Erbakan, "Tu-

nus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Tunus
Anayasası’nın ulusal acil durum koşullarının oluşması
halinde devlet kontrolü yetkisini kendisine veren mad-
desi doğrultusunda gerçekleştirdiği anayasal darbe ile
seçimle iş başına gelmiş olan meclisin tüm faaliyetle-
rini dondurması ve Başbakan Hişam el- Meşişi’yi gö-
revden alması ile oluşan ve dost ve kardeş Tunus’u
yeniden kaos ve belirsizliğe sürükleyebilecek vahamette
olan gelişmeleri büyük endişeyle ile karşılıyoruz" diye
konuştu. 'Tunus’un içinde bulunduğu sıkıntıların darbe
yöntemleriyle çözüme kavuşturulmasının asla müm-
kün olmadığını kaydeden Erbakan, "Tunus’ta daha
önce başlatılan ‘Arap Baharı’ girişiminin devamı niteli-
ğinde olan ve ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol
açacak bu girişim Tunus halkından çok darbenin arka-
sında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet et-
meye yönelik bir adımdır. Tunus’ta Kovid-19 salgını,
işsizlik ve ekonomik darboğaz bahanesiyle ortaya çıka-
rılan cumhurbaşkanlığı darbesi, ülkenin karşı karşıya

bulunduğu kendi içsel dinamikle-
rinden çok Batının jeostratejik
öneme sahip bu ülkedeki ekono-
mik ve siyasi çıkarlarına hizmete
yöneliktir. Yeniden Refah Partisi
olarak şunu da ifade etmek isteriz
ki; ülkemiz ile güçlü ve derin tarihi
bağları bulunan, sosyal, siyasi ve
ekonomik konular başta olmak
üzere birçok alanda iyi ilişkiler ve
işbirliği içerisinde olduğumuz dost
ve kardeş Tunus’ta eninde so-
nunda sağduyunun hâkim olaca-

ğına, Tunus’un en büyük siyasi partisi olan El Nahda
Hareketi başta olmak üzere, halkın iradesiyle mecliste
temsil yetkisi kazanmış olan tüm siyasi partilerin so-
ğukkanlılıkla bu zorlukların üstesinden geleceklerine
olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.
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İ stanbul'un en fazla turist çeken me-
kanlarından olan Taksim'deki otel-
lerde kalan turistler, taksi

şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye
binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu
iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merke-
zine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle
pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist
çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söy-
leyip ücret konusunda anlaşma yapmaya
çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazar-
lık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak
zorunda kalarak taksiye uzun süre bine-
medi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri
yer için 120 TL istediklerini, ancak otel
görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri ge-
rektiği yönünde uyarıda bulunduklarını
belirterek ücreti pahalı bulduklarını 
söyledi.

Oldukça sıkıntı yaşıyoruz

Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci,
"Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoför-
leri almıyorlar, gideceğin yönü soruyor-
lar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira
tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana
para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşa-
nıyor son dönemlerde. Olabildiğince
toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz.
Zor durumda kalsam bile binmiyorum
diyebilirim" dedi. Bir keresinde de taksi-
nin havalimanına gideceğini zannederek

durduğunu belirten Dereci, "Havalima-
nına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği
mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi,
beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere
binmiyorum. Çok net" diye konuştu. Tak-
sicilerin genellikle yolcu olarak turistleri
tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise
"Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi al-
mıyorlardı. Biraz daha fazla para almak
için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar.
Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek
istiyorum, almıyorlar, havalimanına gö-
türmek istiyorlar. Ben de şimdi Osman-
bey yerine havalimanına gitmek
istemiyorum" dedi.

Şikayet işe yaramıyor

Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle
"Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidi-
yorum" diyerek almadıklarını belirterek
"Genelde uygulama üzerinden sipariş
ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye
yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç
memnun değilim taksilerden" ifadesini
kullandı. Leman Arkun da "Çok şikayet
ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesil-
diği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın me-
safe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç
almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya
gelmek istiyorum, mümkün değil almı-
yorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu
oraya kadar gidemeyiz" şeklinde konuştu.

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

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

İstanbullular "Yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor.
Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor

TURISTLER PAZARLIK 
ETMEDEN BINMIYOR!

TAKSİCİLER
NE DİYOR?

Kağıthane'de bir taksi durağına
gidip taksicilere de müşteri kabul
etmeyen, yabancılardan fazla para
talep eden taksicileri sorduk.
Durak çalışanı taksi şoförlerinden
Hurşit Yavuz taksilerin, müşteri
almama sebeplerinin trafik yoğun-
luğu veya değişim saati olabilece-
ğini belirterek "Onun dışında
müşteriyi karşıya da, Beylikdü-
zü'ne de gidiyoruz. Ama trafik bizi
bitiren konu o. Şikayetimiz trafik
bizim de. Gerçekten meşakkatli bir
iş. Günlük bu arabanın, en aşağı
bir şoförün 600 lira toplaması
lazım ki, adam cebine en kötü bir
100-150 lira para koyabilsin" dedi.

450 lira borçla işe çıkıyor

22 senelik taksi şoförü Mustafa
Akça da "Durak arabası olduğu-
muzdan dolayı biz, 10 liralık 15 li-
ralık müşteri dahi bile olsa
gideceği yere kadar götürüyoruz.
Araç sahipleri, plaka sahipleri
özellikle her önüne gelene arabayı
verdiklerinden dolayı ortada böyle
bir kaos yaşanıyor. Bir taksici ara-
baya çıktığı zaman bir kere oto-
matikman 450 lira borçla işe
çıkıyor. Adam kalın iş arıyor, ben
günü bir an önce kurtarayım he-
sabına gidiyor" dedi. Akça, İstan-
bul'un trafik sorunundan
kurtulmadığı sürece bu sorunların
sürekli yaşanacağını vurguladı.
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D ünyanın farklı bölgelerinden
gelen sanat elçilerinin ülke bay-
rakları ve folklorik kıyafetleri ile

Taksim Meydanı’nda oluşturduğu görsel
şölen İstanbul’a tarihi günlerinden birini
daha yaşattı. Aralıksız olarak 22 yıldır
devam eden, UNESCO’ya bağlı CI-
OFF’un  (Uluslararası Folklor Festivalleri
ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon
Konseyi) A Kategorisi’nde yer ilk ve tek
festival olma özelliğini elinde bulunduran
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali’ne bu yıl 65 ülkeden 367 sanat el-
çisinin katılıyor. Festival, Covid – 19 ön-
lemleri kapsamında yapılacak.
Uluslararası yarışmaların online olarak
gerçekleştirileceği festival ağırlıklı olarak
açık havada etkinliklerine ev sahipliği ya-
pacak.

Üst üste 7 ödül

Taksim Cumhuriyet Meydanı’nda düzen-
lenen geleneksel çelenk takdim töreninde
konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, "Başladığı günden beri
ilk 17 ülke ile başlamıştı 1999’da. O gün-
den bugüne Uluslararası Kültür ve Sanat
Festivali olarak Dünya Festivaller Birliği
CIOFF’un A kategorisinde kabul edilmiş.
Çünkü beş ayaklı bir festival. O günden
bugüne dünyanın en iyi festival ödülünü
de 7 kez üst üste almış bir festival. Bir tek
konu üzerine kurulmuş bir festival değil.
Dünya Halk Dansları Yarışması,
Dünya El Sanatları Sempoz-
yumu, Dünya Heykel Sem-
pozyumu, Dünya
Fotoğraf Yarışması,
çocuk temalı bu sene ol-
duğu gibi kukla sanatı
öğretilmesi, yaşatılması.
Dolayısıyla Büyükçek-
mece Uluslararası Kültür
ve Sanat Festivali’ni
Ekrem Başkan geldikten
sonra “Bu dünya festivali olan
Büyükçekmece Uluslararası Kültür
ve Sanat Festivali’nin önüne İstanbul ek-
lenmelidir” dedi ve ekledi. Biz de ondan
memnuniyet duyduk. Dünya kültürüne,
ülke kültürüne, barışına, sanatına, dostlu-
ğuna çok önemli katkı sağlayan, bir damla
da olsa büyük katkı sağlayan bir festival
icra ediyoruz” diye konuştu.

Her yerde biliniyor

Dünyanın her yerinde Uluslar-
arası İstanbul Büyükçekmece

Kültür ve Sanat Festiva-
li’nin bilindiğini ve tanın-
dığını belirten Başkan
Akgün konuşmasına
şöyle devam etti: "Bu fes-
tivalde ilave edilen mo-

dern, çağdaş dans
yarışması geçen sene baş-

ladı ve çok büyük ilgi gördü
tüm dünyada. Dolayısıyla kültür,

sanat hayatının çeşitli bölümlerine,
yaşanmış, yok olmaya yüz tutmuş el sa-
natları, yaşanmış, yok olma noktasına gir-
miş halk dansları. Bunlar toplumun
geçmişteki yaşantısını ortaya koyan folklo-
rik hayat tarzını ortaya koyar. Bunların ya-
şatılmasına büyük katkı sağladığı için
UNESCO denetçileri CIOFF ve FIDAF,

festivali dünyada hep ön plana çıkartıyor."

Popülaritesi artan bir dans

FIDAF (Uluslararası Dans Festivalleri Fe-
derasyonu ikinci Başkanı Gürhan Oza-
noğlu ise şunları söyledi: "Yaklaşık 24 tane
halk dansı topluluğumuz online olarak ya-
rışacaklar ve Altınköprü Halk Dansları so-
nuçları dünyanın 12 ayrı ülkesinde jüri
üyelerinin katılımıyla puanlandırılacak ve 

Cumartesi akşamı sonuçlar belli olacak.
Bir diğer ayağı çağdaş dans yarışmamız.
Şu an halihazırda Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde devam ediyor. Dünya için çok
önemli bir ayak Çağdaş Dans Yarışması.
Türkiye’de yavaş yavaş popülaritesi artan
bir dans. Onların yarışmaları olacak ve so-
nuçlanacak. Yine yabancı jüri üyeleri on-
line olarak katılıyor. El sanatları
sempozyumu ve el sanatları sergisi Ker-
vansaray’da devam ediyor. Oraya da şu
an 30 ülke Türkiye’deki el zanaatkarları ile
birlikte 60 tane zanaatkar standı hazırlanı-
yor. Kukla sergisi yapılıyor. 7 kez dünyanın
en büyük festivali seçilen Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali geçtiğimiz yıl
‘Onur Festivali Ödülü’ aldı. Çünkü artık
birincilikler ve hep aynı ülkeye gitmesi
biraz da rahatsızlık yarattı. Bütün ülkelerin
festivallerine örnek olabilecek bir Onur
Festivali Ödülü aldı."

367 SANAT ELCISI
TURKIYE’YE GELDI

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) ile Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek

Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği
(UNHCR) arasında iş birliği mutaba-
kat metni imzalandı. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, UNHCR Türkiye
Temsilcisi Philippe Lecrec ve ekibini,
Saraçhane’deki makam odasında ağır-
ladı. İmza töreni öncesinde gerçekleşen
buluşmada İmamoğlu’na; İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Ars-
lan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Yavuz Saltık ve Dış İlişkiler Daire Baş-
kanı Mehmet Alkanalka eşlik etti. Kar-
şılıklı görüşlerin dile getirdiği
görüşmenin ardından mutabakat metni
imzalama törenine geçildi. 
Hedef ülke konumundayız

İmza öncesinde ilk konuşmayı yapan
İmamoğlu, göç olgusunun insanlık ta-
rihi kadar eski olduğunu belirterek,
“Zorla yerinden edilen ve ülkesini terk
etmek zorunda kalan insanların sayısı-
nın tarihte hiç olmadığı kadar fazla ol-
duğu bir dönemden geçiyoruz” dedi.
Zorunlu göçün nedenleri olarak savaş-
ları, insan hakları ihlallerini, iklim kri-
zini, salgınları ve ekonomik çöküşleri
sıralayan İmamoğlu, Türkiye ve İstan-
bul’un da bu küresel olgudan olumsuz
olarak etkilendiğinin altını çizdi. Türki-
ye’nin son yıllarda transit ülke halinden
çıkıp, “hedef ülke” konumuna geldiğine
dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul’un da
bu anlamda büyük bir nüfus yüküne ev
sahipliği yaptığını dile getirdi. İstan-
bul’un, 1,6 milyonu aşkın mülteci ve

göçmen nüfusu ile dünyanın en yüksek
mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı
bilgisini paylaşan İmamoğlu, söz ko-
nusu insanların kentlere adımlarını at-
tıklarında ilk temas noktalarının yerel
yönetimler olduğunu vurguladı. Yerel
yönetimlerin bu yükü, yerel ya da ulus-
lararası anlamda bir noktaya kadar kar-
şılayabileceğini belirten İmamoğlu,
“Ancak belediyelerin de bu süreçte, alt
yapıdan koruma hizmetlerine pek çok
alanda kapasitelerini zorlayan bir du-
rumla karşı karşıya olduğu da aşikardır.
Merkezi bütçeden herhangi bir pay,
yahut tanımlanmış bir görev ve yetki ol-
madan, kentlerde birlikte yaşam adına
çalışmalar yapan yerel yönetimlerin bu
alanda gerekli yasal ve finansal düzen-
lemeler ile de güçlendirilmesi gerekmek-
tedir” dedi. 
Görüşmeler hızlanacak

İBB olarak göreve geldiklerinden bu
yana ve Kovid-19 pandemisi döne-
minde yaptıkları çalışmalardan detaylı
örnekler veren İmamoğlu, "Bugün im-
zalayacağımız mutabakat zaptı, Birleş-
miş Milletler Mülteci Yüksek
Komiserliği ile bu hususta hâlihazırda
birlikte yürüttüğümüz çalışmaları kuv-
vetlenecek ve ilerleyen günlerde göçmen
ve mültecilerin, yerel halkla bir arada,
huzur içerisinde, yaşaması amacıyla
gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalar için
önemli bir destek sağlayacaktır. Umu-
yorum bu mutabakat zaptını takiben,
daha entegre bir partnerlik yapısı için
de görüşmelerimizi hızlandırarak önü-
müzdeki yıllarda yakın iş birliklerimizi

geliştirme fırsatına kavuşuruz” dedi.
Heyecan duyuyoruz

UNHCR Türkiye Temsilcisi Lecrec de
İBB ile imzalayacakları metnin öne-
mine dikkat çekerek, “Şehrinizin gelece-
ğine yönelik politikaları konuşmak çok
önemli. Şehriniz, önemli bir oranda,
geniş bir mülteci popülasyonuna ev sa-
hipliği yapıyor. İstanbul, tarihi boyunca
bütün farklı toplumlara ev sahipliği
yaptı. Ama bu bir yönetim, verimlilik,
şeffaflık gerektiriyor. Şu zamana kadar
gösterdiğiniz nitelikli iş birliğinden ve
birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Böy-
lece çocuklar, kadınlar ve erkekler ayak-
ları üzerinde durabilir. Sistematik bir
yardım kültürüne desteklemiyoruz ama
insanların bağımsız olmasını sağlayan
ve toplumun onları kabul etmesini teş-
vik eden; pek tabii bunların en değerlisi
onların tanımlamak ve bu güzel şehirde
ya da dönecekleri ülkelerinde bir hu-
zurlu ve saygın bir gelecek sağlamak"
ifadelerini kullandı.

İBB ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği (UNHCR) arasında; geçici koruma sağlanan kişiler, uluslararası koruma başvuru
ve statü sahipleri ile sığınmacılara yönelik iş birliğini amaçlayan mutabakat metni imzalandı. Mutabakat metnini imzalayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Zorla yerinden edilen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının tarihte hiç olmadığı kadar fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi

MÜLTECİLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ METNİ 

ACİL… 

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22’inci kez kapılarını Taksim Meydanı’nda açtı. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Başladığı günden beri ilk 17 ülke ile başlamıştı 1999’da. Bu yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisinin katılıyor" dedi

31 TEMMUZ’DA SONA ERECEK
Taksim Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi açılışı töreninin ar-
dından festival kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Güler
Ertan Fotoğraf Yarışması’nın sergisi ve ödül töreni Taksim
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yapıldı. Taksim de gerçekleştiri-
len etkinliklere İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Lüb-
nan Başkonsolosu Mazen Kabbara, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanı Figen Ayhan Karakalle, Gel-
senkirchen Kültür Danışmanı Dieter Wagner katıldı. Festival 4
gün boyunca sürecek birbirinden renkli kültür ve sanat etkin-
liklerinin ardından 31 Temmuz Cumartesi gecesi son bulacak.

Ç atalca’nın acil sorunlarını dile getirelim
bu köşe yazımızda. Acilen çözüme kavuş-
turulması gereken konularımız var elbet. 

En acili, ACİL! 
Son dönemlerde ne hikmetse Çatalca İlyas

Çokay Devlet Hastanesi Acil Servisi ile ilgili şi-
kayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşın
memnun olmaması konusunda Hastane Yöneti-
minin, Başhekim Şenel Hocamızın ve Hastane
Müdürü Emrullah Beyin kapsamlı bir araştır-
maya girmesi gerektiğini düşünüyorum ve kısa
sürede Acil Servisteki sorunun üzerinden gele-
ceklerine inanıyorum. 

Sinek Konusu… 
Çatalca’mızın en acil diğer konularından bir

tanesi Sivrisinek ve önüne geçilemeyecek dere-
cede insanları rahatsız eden Karasinek! Bu si-
nekler ile bu sene ne yapacağız hiç bilmiyorum.
Ama bildiğim tek bir şey var! O da Haşereler ile
mücadele Çatalca Belediyesinin görev ve yetki
alanında değil. Bu konuda tek yetkili kurum
İBB! Ve bunun için de gerçekten çok büyük bir
bütçe ayırıyorlar! Geçtiğimiz ay İBB Meclisinde
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz İstanbul
Büyükşehir Belediyesine bir teklifte bulundu. Si-
nekler ile mücadele için ayrılan bütçenin ilçe be-
lediyelerine dağıtılması ve ilçe belediyelerinin bu
mücadeleyi yerelden yapmaları idi. Ki ben de
aynen kendisine katılıyorum. Böylesine sağlık
anlamında çok ciddi bir konunun hafife alınma-
ması gerektiğini düşünüyorum. Çok merak eden
var ise hastanelerin acil birimlerinde sinek ısır-
malarından kaynaklı kaç çocuk vakasının geldiği
rahatlıkla araştırılabilir. Yani demem o ki Bü-
yükşehir Belediyesi bu sene sinek ilaçlamalarında
geç ve sınıfta kalmıştır. Bu sene böyle geçecek
diyebiliriz. Sinekler ile iyi anlaşmalıyız. 

Köy Yolları! 

Biz bu yollara neredeyse yüz yıldır aynı isim
ile hitap ediyoruz. Ama artık köyler mahalle!
Çatalca’dan Subaşı Mahallesine, Subaşı Mahal-
lesine Gökçeali’den geçerek giden yol! Çatal-
ca’dan İnceğiz, Kabakça ve İhsaniye Mahallesine
giden yol! Kestanelik’ten başlayıp Karacaköy
Mahallesine giden yol! Akalan’dan Başakköy,
Başakköy’den Çiftlikköy, Çiftlikköy’den Belgrat
ve Karacaköy’e giden yol! Bu yollar rezilliğin son
perdesini gözlerimizin önüne seriyor. Arabaları-
nız ile giderken çok merak ediyorum sayın etkili
siyasiler, hiç mi içiniz acımıyor? Benim acıyor…
Şimdi diyeceksiniz ki ” Yetkililere neden seslen-
miyorsun da etkili diyorsun” İlçede bu anlamda
“ Bu yolların yapılacağına söz veriyorum” diye-
bilecek bir yetkili yok ki… Ana arterler Karayol-
ları ve Büyükşehir Belediyesi uhdesinde. Kaldı ki
zaten açıkçası Kurban Bayramında ben hiçbir
ilçe başkanını hiçbir köy ziyaretinde görmedim.
Köy derken mahalle yani! Bu da çok manidar
he! Neden hiçbir ilçe başkanı bayramda mahalle-
lerde vatandaşları ziyaret etmedi? Normal za-
manda kahvede üç yada 4 kişi var. Bayram da
ful çakılı idi! Halkın çoğunluğu derdini anlatabi-
lir idi? Bu işte bir iş var, san ki anlaşmalı gibi! “
Bak ben çıkmıyorum, siz de çıkmayın bayramda
he!” dercesine bir ortam oluşmuştu. 

Neyse konumuz belli yollar! Derhal elden geç-
mesi gerekiyor ve bu anlamda bu yolları yapacak
olan kurumlara da siyasi iradenin müdahalesi
şart. Yapıldıktan sonra yada yapılırken fotoğraf
çekilen herkesin de fotoğrafını yayınlayıp haber
yapacağımdan da şüpheniz olmasın. 

İlçe Merkezi Trafik Sorunu! 

İlçemizde trafik sorunu var mı? Bence trafik
sorunu yok. Rahatlık sorunu var. Adam herhalü-
karda o kadar rahat ki, arabasını bırakıyor, dört-
lüsünü yakıyor… Yol ortasındaymış, trafiği
engelliyormuş umurunda değil. Bu anlamda son
alığımız bilgiye göre ilçe merkezinde özellikle
araç akışının yoğun olduğu saatlerde İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından an be an
uyarılar ve uyarılara kulak asmayanlara da park
cezaları kesileceği duyumu var. Şu trafiğin kesin
çözümü açıkçası bence artık cezai işlemlerdir.
Cepler yapıldı mı? Yapıldı. Ortaya bariyerler ko-
nuldu mu? Konuldu. Hala anlayışsız olan var ise
bence cezasını çekmeli. Katı kurallar şart! 

Diğer acil olanları da yarına bırakalım… 

Unutulan eşyalar satışa çıkarıldı 
İstanbul, Sabiha Gökçen ve An-
talya Havalimanları'nda unutulan
eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle

gümrüğe takılan eşyalar satışa çıkarıldı. Yol-
cuların havalimanlarında unuttuğu eşya ve
valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan
eşyaların ihale usulüyle satışı yapıldı. Binlerce
valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan
firma, Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahalle-
si’ndeki dükkanda ürünleri satışa sundu.
Elektronik malzemeleri, cep telefonları, tablet-
ler, kola saatleri, çantalar, parfümler ve güneş
gözlükleri başta olmak üzere birçok eşyanın
bulunduğu dükkana vatandaşlar ilgi gösterdi.
Firma sahibi Lokman Şat, "Ben 2020 - 2021
havalimanı gümrük mallarını aldım. Unutu-
lan eşyaları, dolu valizleri geçen hafta aldım.
Yarından itibaren satışa başlayacağız. İstan-
bul dışından gelen arkadaşlara söylüyorum;
toptan satışlarımız yoktur. Satın almaya gelen
arkadaşların yanında bavulları açacağız. Bu-
radan açtığımız valizlerin direkt satışına baş-
layacağız. İçinde cep telefonu da var tablette
var. Özellikle marka ürünler çok. Senede bir

havalimanı ihalesi oluyor, bu sene de ben
aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bu ba-
vulları unutuyor ya da gümrüğe takılıyor"
dedi. Dükkana gelen Orhan Aktan, "Daha
önce 500 liralık parfümü 130 liraya aldım.
600-700 liralık ayakkabıları 200-300 liraya bu-
radan alabiliyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün de dükkan satış yapıldı. 
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Müsilajın yaşanan sivrisinek istilası
üzerindeki etkisine değinen Al-
tınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üy.

Mikrobiyolog İpek Ada Alver, “İklim deği-
şiklikleri, sanayi ve evsel atıkların deniz ve
göllere karışarak sularda kirlilik oluştur-
ması, çöplerin ve atıkların fazlalaşması ve
imha yöntemindeki aksaklıklar, müsilaj ile
dere ve nehir sularının kuruması ve kirlen-
mesi, Asya Kaplan Sivrisineği başta olmak
üzere diğer pek çok tehlikeli sivrisinek tür-
leri için yaşam alanları oluşturmakta ve
hızla üremelerine neden olmaktadır. Bu ne-
denle özellikle su kirliliğine çözüm bulun-
ması gerekiyor” dedi.

Kuşlar hastalık taşıyor

Sivrisinek türlerinin genellikle belirli bir böl-
geye özgü olmakla birlikte göçmen kuşlar
gibi ülkeden ülkeye geçişle, enfeksiyonu bu-
laştıran kuşları ısırarak ya da seyahatlerle
taşındığını belirten Alver, “Göçmen kuşlar,
pandemi dediğimiz kıtalararası enfeksiyon-
ların bulaşında önemli yere sahip canlılar
arasındadır. Kendilerinde patojen (hastalık

yapıcı) virüs ya da bakteri türlerini barındı-
ran göçmen kuşları ısıran sivrisinekler, en-
feksiyonu insanlara kan yoluyla
bulaştırmada aracı durumuna geçiyor ya
da şehirlerarası taşımacılıkla da başka bir
ülkeye yeni bir sivrisinek türü geçiş yapabili-
yor. Böyle bir durumda bakteri ya da virüsü
tükürük bezlerinde barındıran sivrisinek, bir
insanı ısırdığında insandan kan emerken
aynı anda tükürük bezlerindeki mikroorga-
nizmaları da kan yoluyla bulaştırabiliyor.
Patojen mikroorganizmalar, direkt kana
geçtiğinden diğer doku ve organlara da
hızlı bir şekilde yayılım göstererek ölüme
kadar götürebiliyor” diye konuştu.

Yaptırım uygulanmalı

Hastalık yayıcı sivrisinek türlerinin yayılımı-
nın önlenmesinde insanların üzerine düşen
sorumluluklar olduğunu hatırlatan Alver,
"Tehlikeli sivrisinek türlerinin bertarafı için
öncelikle denizlerimizdeki müsilaj kirlili-
ğiyle mücadele edilmeli, bataklıklar kuru-
tulmalı, durgun dere ve nehir su kirliliği
önlenmeli, sanayi, evsel ya da endüstriyel

atıkların sulara karışmaması yönünde ön-
lemler alınarak cezai yaptırımlar arttırıl-
malı, havuz temizliğine dikkat edilmeli ve
çöplerin ve atıkların imha yönetmeliğine
uygun şekilde bekletilmeksizin bertaraf edil-
mesi sağlanmalıdır” dedi. 

Büyük bir tehlike var

Son zamanlarda ülke sularımızda müsila-
jın da etkisiyle meydana gelen deniz kirli-
liği nedeniyle pek çok balık türünün yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
belirten Alver, “Balık türlerinin yok olması,
tehlikeli sivrisinek türlerinin meydana gel-
mesine kapı açıyor. Çünkü balıklar sivrisi-
nek larvalarıyla beslendiklerinden
çoğalmalarını engelliyorlar” ifadelerini
kullandı. Mikrobiyolog Dr. İpek Ada
Alver, sıvı ya da gaz olarak kullanılan kim-
yasalların her sivrisinek türünü öldürme-
diği göz önünde tutularak sivrisinek
bertarafında yeni kimyasal ajanlarla mü-
cadele politikaları izlenmesi ve biyolojik si-
lahlarla mücadelenin de değerlendirilmesi
gerektiğini sözlerine ekledi. DHA

İSTANBUL’DA ŞİKÂYETLERİN YOĞUNLAŞTIĞI SİVRİSİNEK ISIRIKLARINA UZMANLARDAN UYARI
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Son zamanlarda İstanbul’da sıklıkla rastlanılan ve pek çok insanda enfekte yaralar oluşturan ‘Asya Kaplan Sivrisi-
neği’ endişe yaratmaya devam ediyor. Pek çok sivrisinek türünün ölümcül hastalıklar bulaştırabildiğine dikkat
çeken Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Tehlikeli sivrisinek türlerinin bertarafı için öncelikle denizlerimizdeki
müsilaj kirliliğiyle mücadele edilmeli, bataklıklar kurutulmalı, durgun dere ve nehir su kirliliği önlenmeli" dedi

3 BİN 500
TÜRÜ VAR

Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 türü
olduğu bilinen sivrisineklerin pek
çoğunun tehlikeli türler olduğunu ve
özellikle insanları enfekte edebildiklerini
söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada
Alver, İstanbul Avcılar’da yaşayanların
yoğun sinek ısırıklarından rahatsız
olmasıyla gündeme gelen ve bu
ısırıkların sebep olduğu bilinen Asya Ka-
plan Sivrisineği hakkında şu bilgileri
paylaştı: "Asya Kaplan Sivrisineği başta
olmak üzere dişi tatarcık, Anofel, Culex,
sarıhumma sivrisineği ölümcül
enfeksiyonları taşıyan sivrisinekler
arasında yer alır. Asya Kaplan Sivrisineği,
Batı Nil ateşi başta olmak üzere
sarıhumma, dang humması, Zika virüsü,
Chikungunya ve Dirofilarya adlı enfek-
siyon hastalıklarına neden olabiliyor.
Ülkemizde rastlanan Asya Kaplan
Sivrisineği özellikle seyahat hastalığı
olarak da bilinen ve ilk olarak Ugan-
da’da salgın hastalık meydana getiren
Batı Nil virüsünü taşıdığı için bu

sivrisineklerin ısırdığı kişilerde ateş, ishal,
kusma, eklem ağrıları, halsizlik, deri
döküntüleri meydana gelebilir. Bu semp-
tomlar ilerleyip baş ağrısı, yüksek ateş,
ense sertliği, oryantasyon bozukluğu,
koma, titremeler, nöbetler veya felç gibi
nörolojik hasarlarla ölümlere yol
açabildiğinden vakit kaybedilmeksizin te-
davi altına alınması gerekmektedir.”
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U luslararası siber silah pazarının adeta
hâkimi olan dijital casusluk yazılımı Pe-
gasus, sarsıcı iddialarla yeniden dünya

gündemine oturdu. Guardian, Washington Post,
AFP, CNN ve Reuters’ın da aralarında bulun-
duğu 16 farklı medya kuruluşunca gündeme ge-
tirilen iddialar, İsrail üretimi Pegasus’un küresel
ölçekte kimlere karşı hangi amaçla kullanıldığına
ilişkin tartışmalara neden oldu.
Pegasus’a dair söz konusu iddiaların büyük bir
kısmı esasında yıllardır dile getiriliyor. İlk olarak
2016 yılında teknik araştırma raporlarında gör-
düğümüz Pegasus’un, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Pakistan, Hindis-
tan, Sudan, Meksika, İspanya, Fransa, Macaris-
tan gibi 50’den fazla ülkede tespit
edildiği, adı geçen ülkelerde üst düzey si-
yasetçiler, gazeteciler, aktivistler, hukuk-
çular ve STK temsilcilerinin
izlendiği iddia edilmişti. Pega-
sus’un üreticisi Herzliya
merkezli firma olan NSO
Group, o dönemlerde
söz konusu iddiaların
tümünü yalanlamıştı.
2016 yılından günü-
müze kadar gelen
süreçte, Pegasus’un
Türkiye’de de tespit
edildiği ve birtakım
isimlerin hedef alındığı
iddialar arasındaydı.
Meselenin esas tartışma
konusu haline gelmesi ise
2018 yılının Ekim ayında vah-
şice katledilen Cemal Kaşıkçı’nın
Pegasus ile bir süre izlenmiş ve hedef
alınmış olmasıydı. 2019 yılında, Ka-
şıkçı’nın yakın arkadaşı Ömer Abdülaziz önce
kendisinin sonra da Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetimi
tarafından hedef alındığını çok defa dile getir-
mişti. NSO, bu iddiaların doğruluk payı olmadı-
ğını, ürünlerinin Kaşıkçı cinayetinde herhangi bir
rolünün bulunmadığını açıklamıştı.
Uluslararası basında, Pegasus yazılımının bu şe-
kilde kötüye kullanıldığına dair çıkan birçok ha-
beri yalanlayan şirket, bu söylemlerine bugün de
ısrarla devam ediyor. Özellikle uluslararası gaze-
teciler konsorsiyumu Forbidden Stories ve Ulus-
lararası Af Örgütü’nün (UAÖ) hazırlayıp 16
medya kuruluşundan 80 gazeteciyle paylaştığı
“dünya çapında 50 bin telefona Pegasus bulaştı”
iddiaları şirket tarafından peş peşe yapılan açıkla-
malarla reddediliyor. İddialara verilen cevapların
ikna edici olmadığı da uluslararası alanda tartışı-
lıyor. Peki bu iddiaların doğruluk payı nedir? Bu
soruya cevap vermeden önce NSO Group şirke-
tinden ve Pegasus casus yazılımından bahsetmek
gerekiyor.

Pegasus ile gelen kötü şöhret

İsrail’in en bilinen siber casusluk ve teknoloji şir-
keti olan NSO Group, 2010 yılında Herzliya ken-
tinde üç İsrailli tarafından kuruldu. On bir yıllık
geçmişe sahip olan şirket, küresel şöhretini ami-
ral gemisi ürünü olan Pegasus casus yazılımı sa-
yesinde kazandı. Fakat çeşitli skandallar ve insan
hakları ihlalleri gibi davalarda adı geçen NSO
için Pegasus, kötü bir şöhret getirdi.
NSO, İsrail askeri istihbarat servisi AMAN’da
teknik istihbarat faaliyetlerinde temel rolü olan

Unit8200 teşkilatından gelen üç kişi tarafından
kuruldu. Niv Carmi, Shalev Hulio ve Omri Lavie
tarafından kurulan şirketin adı, kurucularının
isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Daha
sonra Niv Carmi ekipten ayrıldı ve NSO 2019 yı-
lında İngiltere merkezli yatırım şirketi olan No-
valpina Capital tarafından satın alındı. Niv
Carmi’nin yerine Novalpina Capital geçti. Shalev
ile Omri, şirketin üst düzey yöneticileri olarak gö-
revlerine halen devam ediyorlar.
2016 yılından itibaren adını daha çok duyduğu-
muz NSO, bugün sahip olduğu değer bakımın-
dan İsrail’in en büyük siber teknoloji şirketi
olarak nitelendirilebilir. Her ne kadar çoğu yerde
Pegasus gibi siber casusluk ürünleri sağlayan bir
şirket olarak bilinse de NSO, Eclipse adını ver-
diği bir “counter-drone” sistemi de geliştiriyor.

2020 yılının başlarında şirket, yine bir
başka İsrail firması olan ve anti-drone
teknolojileri üreten Convexum adlı şirketi

60 milyon dolara satın almıştı. Bu
satın almanın ardından NSO,

sadece altı ayda tamamen
kendi ürünü olan Eclip-

se’i üretti.
Şirketin, Pegasus ve
Eclipse dışında iki
farklı ürünü daha
mevcut. Telefon
dinleme ve teknik
takip cihazı/aygıtı
olan Pixcell ve coğ-

rafi istihbarat (GE-
OINT) alanında askeri

teknolojilere örnek olan
Landmark isminde stratejik

araçlar da geliştiriyor. Pixcell ve
Landmark adlı ürünler hakkında

sadece “özel” görüşmelerde bilgi veriliyor.
NSO’nun en meşhur ve muhtemelen en

pahalı ürünü olan Pegasus, ifşa olan resmi dokü-
mana göre şirketin en stratejik ürünü olarak bili-
niyor. 2021 rakamlarına göre 45 ülkede
kullanıma sunulan Pegasus’u çoğunlukla devlet-
lerin istihbarat servisleri satın aldı. Değeri net
olarak bilinmese de çeşitli kaynaklarda 30-50
milyon dolar arası rakamlardan söz ediliyor.
Kamuoyunda kötü şöhretle anılmaya başladığı
2016 yılından itibaren NSO’ya karşı uluslararası
alanda çeşitli suç duyuruları yapıldı. Bunlardan
en bilineni, 2019 yılında WhatsApp tarafından
açılan dava. Şirket, günümüzde de çeşitli devlet-
lerin ve şirketlerin açtığı onlarca davayla müca-
dele ediyor.

Pegasus’u diğerlerinden ayıran nedir?

Stratejik siber silah olarak tanımlayabileceğimiz
Pegasus casus yazılımı şahıs ya da şirketlere
değil, sadece devletlerin istihbarat servislerine ve
kolluk kuvvetlerine satılıyor. Satışlar ve diğer
bütün görüşmeler doğrudan NSO uzmanları ile
yapılıyor. Bu satışlar da İsrail Savunma Bakanlı-
ğı’nın onayından geçmek zorunda. Yani Pegasus,
yalnızca Tel Aviv yönetiminin izin verdiği devlet-
lere satılabiliyor.
Günümüzde 45 ülkede kullanımda olduğu söyle-
nen Pegasus’un, yine Tel Aviv yönetiminin tale-
biyle sadece beş ülkeye satışı yapılmıyor; ABD,
Rusya, Çin, İsrail ve İran. Hatta bir başka bilgiye
göre Pegasus, söz konusu beş ülkenin sınırlarına
girdiği anda kendini imha ediyor. Bu özellik, is-
tihbarat fonksiyonu olan bir teknoloji ürünü için
stratejik bir konu. Pegasus’un en büyük özellikle-
rinden biri de bu tip bir “self-destruction” (ken-

dini imha etme) niteliğine sahip olması. Diğer
yandan NSO şimdiye kadar 90 ülkenin Pega-
sus’u satın alma talebini reddetmiş. Burada da
Tel Aviv’in çıkarlarının göz önünde tutulduğu 
görülüyor.
Pegasus, esas olarak iki farklı metotla hedefe bu-
laşıyor. İlki, kullanıcı etkileşimi (tıklama vb.) ge-
rektirirken, diğeri ise “zero click” olarak bilinen,
WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden enfekte
olma yöntemi. Pegasus casus yazılımı, (en gü-
venli olarak bilinenler dahil) dünyada bilinen
bütün mobil cihazlara bu iki yoldan sızıp onları
tamamen kontrol edebiliyor. Sadece kamera,
mikrofon ve uygulamalara erişmekle, mesajları
okumakla kalmıyor, hedef olan cihaza tamamen
hükmedebiliyor.
Yıllar önce ifşa olan NSO dokümanından gör-
düğümüz bilgilere göre Pegasus’un sızdığı bir ci-
hazdan elde ettiği veriler şu şekilde listelenebilir:
Telefon çağrıları (görüşmeleri anlık olarak dinler
ve kayıt alır)
Kamera ve mikrofon (Anlık olarak çevreden 
ses ve görüntü alır)
Metin mesajları (SMS’lerin tamamına 
erişir, okur)
Chat uygulamaları (WhatsApp gibi 
programlardaki yazışmaları okur)
E-postalar (Gelen ve giden e-posta ve
eklerini okur)
Konum bilgileri (Anlık olarak konum takibi
yapar, gidilen yerleri kaydeder)
Cihaz özellikleri, ayarlar ve şebeke bilgileri
Rehberde kayıtlı kişiler
Web tarayıcı kayıtları (her türlü internet 
tarayıcısını anlık olarak izler)
Takvim etkinlikleri
Dosya transferleri (alınan ve gönderilen 
dosyaları okur)
Bütün bunlar Pegasus’un basit bir casus yazılım
değil, stratejik bir akılla üretilen bir siber silah ol-
duğunun göstergesi. Pegasus’un İsrailli uzman-
larca “askeri düzeyde casus yazılım” olarak
tanımlandığını da vurgulamak gerekir. Son ola-
rak, Pegasus için söylenen şu söz, onun niteliğini
özetliyor: “Pegasus cihazınıza bulaşırsa, o cihaz
artık sizin değildir.”

Pegasus, 50 bin kişiyi izledi mi?

NSO ve Pegasus’tan bahsettikten
sonra, analize konu olan esas me-
seleye geliyoruz. Geçtiğimiz
günlerde “Pegasus Project”
başlığıyla birçok yayın ku-
ruluşu tarafından eş za-
manlı olarak gündeme
taşınan haberlerdeki en
sarsıcı husus, Pega-
sus’un dünya çapında
50 bin telefona bulaş-
tığı ve muhtemelen ta-
mamını anlık olarak
izlediği iddiasıydı. Forbid-
den Stories ve UAÖ, söz
konusu iddiaların kaynağı
olarak biliniyor. Forbidden Sto-
ries ve UAÖ’nün teknik analizlerine
dayandırdığı iddiaları daha sonra diğer
uluslararası medya kuruluşları da haberleş-
tirince uluslararası kamuoyunun dikkati bir anda
bu konu üzerine odaklandı.
50 bin telefon numarasının yer aldığı listeden
bahseden söz konusu kuruluşlar, listenin nasıl ve
nereden elde edildiğini açıklamadılar. İddiaları
öne sürerken de ellerinde nasıl bir kanıt olduğuna

dair açık bilgi/veri sunmadılar.
Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Pakistan Başbakanı İmran Han gibi
onlarca üst düzey devlet görevlisinin, holding
patronlarının, gazetecilerin, aktivistlerin ve aka-
demisyenlerin bulunduğu ve 50 bin kişi içerdiği
söylenen liste, esasında potansiyel hedefler ola-
rak nitelendiriliyor. Listenin içeriğine dair bilgiler
kısıtlı olarak açıklansa da bunlara dair sunulan
teknik rapor ve ortaya konulan dokümanlar,
mevcut haliyle ikna edici olmaktan uzak kalıyor.
Bu konuda NSO’nun CEO’su ve kurucu ortağı
Shalev Hulio da iddiaları yalanlayan bir açık-
lama yaptı. Hulio, kendilerine, 50 bin kişilik liste-
nin dolaşımda olduğuna dair güvenilir yerden bir
ihbarın geldiğini ifade ediyor. NSO’nun Kıbrıs’ta
yer alan sunucularının hacklendi-
ğini ve sonrasında söz konusu lis-
tenin elde edildiğini öğrendiklerini
ancak incelemeler sonrası böyle
bir listenin varlığı konusunda her-
hangi bir bulguya ulaşmadıklarını
vurguluyor.
Burada bir noktayı da açmak gere-
kiyor: NSO’nun İsrail dışında Kıb-
rıs ve Bulgaristan’da da ofisleri
olduğu söyleniyor. İsrailli bir başka
firma olan Circles, Kıbrıs’ta faali-
yet yürüten bir siber istihbarat şir-
ketiydi. Kurucusu Tal Dilian,
Unit8200’de üst düzey yönetici ola-
rak görev yaptıktan sonra oradan ayrılıp Circles’ı
kurmuştu.
2019 yılında “Casus Panelvan” adıyla haberlere
konu olan Tal Dilian, şirketi üzerinden Kıbrıs’ta
teknik istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edi-
lince üç kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Şirketin
NSO’ya katılmasıyla birlikte faaliyetlerinin tümü
de NSO uzmanlarınca yürütülmeye başlanmıştı.
Fakat şirketin karşı karşıya kaldığı sorunlardan
sonra NSO geçen yıl tüm Circles çalışanlarının
işine son verdi ve Kıbrıs’taki ofisi de kapattı.
NSO’nun CEO’su Hulio, 50 bin kişilik listeyle il-
gili iddiaların tümünü birçok kez yalanladı.
“NSO’nun tüm geçmişini alsanız dahi, şirketin
kuruluşundan bu yana Pegasus’ta 50 bin kişi içe-

ren bir hedef listesine ulaşamazsınız,”
diyen Hulio; “Pegasus’un 45 müşterisi

var ve müşteri başına yılda yakla-
şık 100 hedef var. NSO’nun

tüm Pegasus hedeflerini
içeren bir listesi bulun-

muyor. Çünkü şirket,
müşterilerinin sis-
temi nasıl kullan-
dığını gerçek
zamanlı olarak
bilemez,” ifadele-
rini kullandı.
Hulio bu açıkla-

malara ilave olarak
şunu da belirtmişti:

“Eğer Bin Ladin gibi
bir terörist değilseniz,

Pegasus sizi hedef almaz.”
Fakat aynı zamanda Hulio’nun

açıklamalarında diğerleriyle çelişen
bir cümle de var: “Müşterilerimizin

kimleri hedef aldığını anlık olarak bilemeyiz.
Ancak soruşturma başlattıktan sonra gereken in-
celemeleri yapabiliriz. Aykırı durum olursa, sis-
temi kapatırız…” Bu ifadelerden şunu
anlayabiliriz: NSO, Pegasus operatörlerinin
(devletlerin) kimleri hedef aldığını nihayetinde

mutlaka bilir ve istediğine müdahale edip sistemi
kapatabilir.
Diğer yandan, Pegasus’un hedef aldığı iddia edi-
len 50 bin kişilik listeyi öne süren kaynaklardan
biri olan UAÖ, kendi içerisinde de çelişen açıkla-
malarda bulundu. UAÖ’nün İsrail temsilcisi, söz
konusu listeyi hiçbir şekilde NSO ile ilişkilendir-
mediklerini resmi bir belgeyle açıkladı. “İsrail
menşeli bir haber sitesinde yayınlanan bu iddiayı
Twitter’da paylaştığımızda dünya çapında ola-
ğanüstü bir reaksiyon gelişti.” UAÖ’nün uluslar-
arası ofisi NSO’yu suçlarken, İsrail ofisi aksini
söylüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, kafa ka-
rıştırıcı açıklamalar yüzünden NSO’nun gerçek-
ten toplamda 50 bin kişiyi hedef alıp almadığı
konusu tartışmalı bir mesele olarak kaldı.

(*Siber güvenlik alanında istihbarat ve devlet
destekli siber aktiviteler konularında çalışmalar
yapan Ersin Çahmutoğlu İran Araştırmaları
Merkezi (İRAM) Güvenlik Araştırmaları masa-
sında görev yapmaktadır.)
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CASUS YAZILIM: PEGASUS

Pegasus’un dünya çapında hedef aldığı
isimlere dair haberler 2016 yılından beri
teknik raporlarda açıklanıyor. Bugüne kadar
onlarca gazeteci, aktivist, avukat, siyasetçi,
suç örgütü lideri ve teröristin hedef alındığı
biliniyor. Pegasus’un sadece terörle ve ulus-
lararası suçlarla mücadele amacıyla gelişti-
rildiğini söyleyen NSO yöneticileri, muhalif
gazeteci, siyasetçi ya da diğer meslek grup-
larının neden hedef olduklarına dair ikna
edici açıklamalar yapamıyorlar.
Elli bin kişilik listeye gelince yine aynı du-
rumla karşı karşıyayız. Listede yer alan
isimlerin hiçbirinin terör örgütü/suç örgütü
üyesi olmadığı söyleniyor. Devlet başkanları,
siyasetçiler ve üst düzey bürokratların yer
aldığı listede Türkiye’den de bazı isimlerin
olduğu dile getiriliyor.
2018 yılında Cemal Kaşıkçı vahşice öldürül-
dükten sonra, Kaşıkçı’yla birlikte yakın arka-
daşı gazeteci Ömer Abdülaziz, eski eşi El Atr
ve nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonlarının
Pegasus’la hedef alındığı açıklanmıştı. Ka-
nada’da yaşayan Abdülaziz, bu iddiaları çok
defa doğrulamıştı. Hulio, diğer iddialar gibi
bunların da tamamını reddediyor.
Dünyanın konuştuğu iddialar, geçtiğimiz
günlerde ortaya atılan listedeki bazı isimle-
rin açıklanmasını takiben Türk kamuoyunun
da dikkatini çekti. Kaşıkçı cinayetini soruştu-
ran eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Danış-
manı Yasin Aktay ve gazeteci Turan Kışlakçı
listede bilinen isimler olarak öne çıktılar.
İddiaların doğru olup olmadığını net olarak
bilen tek merci NSO’nun kendisi. Ancak adı
geçen isimlerin de konu hakkında bilgisi ol-
ması muhtemel. Diğer yandan istihbarat ku-
rumlarının da Pegasus’un ülkemizdeki
aktivitelerine dair bilgiye sahip olduğu düşü-
nülüyor.
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TÜRKİYE’DEN
KİMLER VAR?

Dünya siber silah pazarının geldiği nokta ol-
dukça endişe verici. Hem bireyler ve devlet-
ler hem e şirketler ve uluslararası örgütler
bazında büyük tehlikeler söz konusu. Pega-
sus gibi siber casusluk araçlarının kimler ta-
rafından ne amaçla kullanıldığı net olarak
bilinmediği için özellikle devletler büyük teh-
dit altındalar. Ulusal güvenlik meselesi ola-
rak görülebilecek bu tür siber silahlar, iki
düşman devletin birbirine karşı kullanabile-
ceği bir silah haline gelebilir. Hatta barış dö-
nemlerinde bile devletler, pratik ve hızlı
olmaları nedeniyle bu tür “dijital casuslara”
istihbarat toplama amacıyla başvurabilir.
Buraya kadar anlattıklarımız sadece Pega-
sus değil, diğer casus yazılımlar için de ge-
çerli olabilir. Bu durum, siber silah
endüstrisinin gidişatının korkutucu boyutuna
işaret ediyor. Bu korkutucu gidişata “dur” di-
yecek olanlar ise sadece devletler.

PEGASUS VE 
BENZERLERİNİN 
GİDİŞİ NEREYE?

“

“

PEGASUS ESAS 
OLARAK İKİ FARKLI METOTLA 

HEDEFE BULAŞIYOR. İLKİ, KULLANICI
ETKİLEŞİMİ (TIKLAMA VB.) GEREKTİRİRKEN,
DİĞERİ İSE “ZERO CLİCK” OLARAK BİLİNEN,
WHATSAPP GİBİ UYGULAMALAR ÜZERİNDEN

ENFEKTE OLMA YÖNTEMİ. PEGASUS 
YAZILIMI, BİLİNEN BÜTÜN MOBİL 
CİHAZLARA BU İKİ YOLDAN SIZIP 

ONLARI TAMAMEN KONTROL
EDEBİLİR. 

“

“

DÜNYA GENELİNDE 
PEGASUS YAZILIMI TARAFINDAN

HEDEF ALINDIĞI SÖYLENEN 50 BİN 
TELEFONA İLİŞKİN LİSTENİN NASIL VE 

NEREDEN ELDE EDİLDİĞİNİN 
AÇIKLANMAMASI VE BİR KANIT OLDUĞUNA

DAİR AÇIK BİLGİ/VERİ SUNULMAMASI,
MESELENİN BÜTÜN YÖNLERİYLE
AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI

ZORLAŞTIRIYOR. 
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A nkara Nâzım Hikmet Kültür
Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi

Jose Bracho Reyes’in yanı sıra çok sayıda
Küba dostu katıldı. Küba Devrimi’ne iliş-
kin bir sinevizyon gösterimiyle başlayan
etkinlikte ilk sözü Küba Cumhuriyeti Bü-
yükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez
aldı. Emperyalizmin kışkırttığı nefret ve
şiddet yüzünden ülkelerinin zor anlardan
geçtiği bu dönemde, Küba halkına destek
sunmak için gerçekleştirilen buluşmaya
katılanlara teşekkür ederek sözlerine baş-
layan Nunez, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin finanse ettiği Küba’yı
itibarsızlaştırma kampanyasının amacının
ülkeye müdahale edilmesi için meşru
zemin yaratmak ve böylece Küba Devri-
mi’ni alaşağı etme hayalini gerçekleştir-
mek olduğunu vurguladı. Núñez, bunun
için kargaşa ve şiddet uyandıracak yalan
ve çarpıtmalara başvurulduğuna işaret
etti.

Hürmetle anıyoruz

“Devrime sahip çıkan Kübalıların kitlesel
eylemlerinin 'hükümet karşıtı ayaklanma'
gibi gösterilmesine, Genelkurmay Başka-
nımız Raúl Castro’nun güya ülkeden kaç-
tığı söylentilerine, yahut dünyanın başka

yerlerinde yaşanmış büyük toplumsal olay
ve kargaşalara ait görüntülerin Küba’da
gerçekleşmiş gibi sunulmasına öfke duy-
mamak mümkün mü?” diye soran
Núñez, sözlerine şöyle devam etti: "11
Temmuz’un öncesine bakacak olursak,
dönemin ABD Başkanı Donald Trump
Covid-19’u ülkemiz aleyhindeki soykırım
niteliğindeki ablukayı ve şiddet politikala-
rını daha da tırmandırmak için bir fırsat
olarak görmüş, halefi Biden da Küba hal-
kının nefesini kesip direncini kırmak için
bu politikayı uygulamaya devam etmiştir."

Küba dostlarına teşekkür

Núñezi "Türkiye’deki dostlarımız, halkı-
mıza destek ve dayanışma sunmak için,
ablukayı kınamak için, ve sevgili Fidel’imi-
zin Küba Devrimi’nin sosyalist karakterini
ilan ettiği 1961 tarihli konuşmasında söy-
lediği gibi 'yoksulların yoksullar için yap-
tığı bir devrim' olan Küba Devrimi’ne
güveninizi ifade etmek için gerçekleştirdi-
ğiniz çok sayıdaki buluşma ve etkinlikten
dolayı sizlere teşekkür ederim. 26 Tem-
muz 1953’ün kahramanları ve şehitlerini
bugün her zamankinden daha çok ve
daha büyük hürmetle anıyoruz. O yurtse-
ver gençleri Moncada Kışlası Baskını gibi
yürekli bir eyleme, daha sonra Granma

teknesiyle gelerek Sierra Maestra dağla-
rında savaşmaya ve ABD’nin muazzam
maddi, askeri ve siyasi desteğine sahip
olan Fulgencio Batista’nın diktatörlüğünü
devirmeye sevk eden dava, bugün halen
ayaktadır ve son derece günceldir.  26
Temmuz 1953 eylemleri, mağlubiyetin ve
olumsuz koşulların zafere dönüştürülebi-
leceğini göstermiştir. Kübalıların zaferi,
onurlu ve inançlı insanların neleri başara-
bileceğinin örneğidir" dedi. 

Kursaklarında bırakacağız

"Bugün, Moncada Kışlası Baskını’nın ve
aynı zamanda Küba Devrimi’nin önderi
olan Fidel’in fikirleri bize yol göstermeye
devam ediyor. O her zaman, olumsuz ve
zorlu koşulları zaferlere dönüştürmemiz
için bizlere çağrıda bulunmuştur" diyen
Núñez, "İşte bu ruhla, ABD Hüküme-
ti’nin son süreçte tırmandırdığı saldırgan-
lığa karşı durmaya devam edeceğiz ve
Devrim düşmanlarının bir ABD askeri
müdahalesi için uygun koşulları yaratma
heveslerini kursaklarında bırakacağız. Fi-
del’in, vatanımızın kahramanları ve şehit-
lerinin, tüm dünyada var olan ve Küba
Devrimi’ne güvenen kardeşlerimizin inan-
cını boşa çıkarmayacağız, bundan şüphe-
niz olmasın" ifadelerini kullandı. 
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EVRENSEL BİLGİNİN 
KAPILARINI ARALAYIN

BedeNİN yakıtı ve spiritüel
dönüşüm için vazgeçilmez
bir araç olan nefes, ruhsal

titreşimimize etki ederek bir titreşimler
denizi olan dünyayla uyumlanmamızı
sağlayan ses ve hem dolaşım, hem sağ-
lık, hem de trans halinde olabilme açı-
sından mucizelere neden olan hareket
gündelik yaşamın kaygıları içinde öne-

mini fark edemediğimiz mucizelerdir.
Şimdiye kadar ancak dış etkenlerle ak-
tive edilebildiği sanılan dmt hormonu-
nun aslında doğru ses, nefes ve
hareketle etkinleştirilebildiğini anlatan
“Cenk Yüksel”, bu yolla ilahi bilgiye açı-
lan kapıyı nasıl aralayabileceğimizi ve
evrenle bütün olmak için yapılması ge-
rekenleri de açıklıyor. 2006-2009 seneleri

arasında Tarkan’ın yurtiçi ve yurtdışı
konserlerine vokal olarak eşlik eden
Cenk Yüksel; diğer yandan profesyonel
müzik ve akademik kariyerine devam
ederken yeni şarkılarını da çok yakında
müzikseverlerle buluşturacak.
Cenk Yüksel'in yazdığı Nefes-Ses-Hare-
ket ve Kutsal Dönüşüm Destek Yayınla-
rı’ndan çıktı.

Cenk Yüksel, Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm adlı kitabında mucizevi araçları doğru 
kullanarak yaşamımızı nasıl değiştirebileceğimiz konusunda yeni kitabıyla bizlere rehberlik ediyor
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Küba Devrimi'nin en önemli dönemeçlerinden birisi
olan Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıldönümünde
Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós

Núñez ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın
katılımıyla "26 Temmuz'dan Bugüne Yaşasın Devrimci

Küba" başlıklı bir etkinlik düzenlendi. 

KÜBA 
DOSTLARI 

BULUŞTULAR!
Núñez'İN ardından TKP Genel Sekre-
teri Kemal Okuyan konuşmasını ger-
çekleştirdi. "Az önce Küba’nın
Türkiye’deki temsilcisi, dostumuz Bü-
yükelçi sosyalist Küba’ya duyduğumuz
güven ve onunla yürüttüğümüz daya-
nışma için bize teşekkür etti ve alkışla-
dık bu dayanışmayı, ben şimdi bir
düzeltme yapmak istiyorum, asıl alkışı
1953’ten bugüne aynı idealleri, devri-
min ideallerini yaşatmak ve korumak
için mücadele eden Küba’nın bütün
evlatlarına, Küba Komünist Partisi’ne
teşekkür etmek istiyorum, asıl alkışı
onlar hak ediyor” diyerek sözlerine
başlayan Okuyan, bugünün dünya-
sında yaşayan, devrimci Küba’nın özel
bir önemi olduğunu vurguladı.
ABD’nin dibinde Küba’nın nasıl
ayakta kaldığı sorusunu sormak gerek-
tiğini dile getiren Okuyan, bu soruya
yanıt vermek için Moncada kışlasın-
dan bu yana Kübalı devrimcilerin gös-
terdiği gelişkin ahlak ve adalet
duygusuna bakmak gerektiğine dikkat
çekti. Bu iki duygunun gelişkin bir eşit-
lik ve özgürlük inancıyla bir arada ge-
liştiğini söyleyen Okuyan, “Küba
halkının adalet anlayışı yalana ihtiyaç
duymadığı için güçlüdür. İdeallerimiz
var, eşitlik için mücadele ediyoruz bu
mücadelenin yalana ihtiyacı yok, arka-
mızda sadece gerçekler var” dedi.
Küba Devrimi’nden sonra Küba’daki
iktidarın bilerek, isteyerek halkına söy-
lediği tek bir yalan olmadığına işaret
eden Okuyan, Küba’daki devrimci ikti-
darın sadece gerçeklerden hareket etti-
ğini dile getirdi.

ALKIŞI ONLAR 
HAK EDİYOR

550 yılık cami tehlike altında
Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid döneminde vezirlik yapan Kasımpaşa tarafından Edirne'nin
gerdanlığı Tunca Nehri kenarında yaptırılan 5,5 asırlık Kasımpaşa Camisi, bakımsızlıktan yok olma durumuna geldi

OsmANlı Devleti'nde,
dönemin önemli vezirle-
rinden Kasımpaşa tara-

fından 1478 yılında Tunca Nehri
kıyısına yaptırılan Edirne'deki Kasım-
paşa Camisi'nin uzun süredir restore
edilmesi bekleniyor. Son 1 asırdır kul-
lanılamaz hale gelen ve minaresinin
yarısı yok olan caminin duvarlarına
yazılan yazılar ise görenlerin tepkisini
çekiyor. İç cephesi madde bağımlıla-
rın yuvası haline gelen camiye saray-
dan kayıklar yoluyla ibadet için
gelindiği bilinirken, zamanla yapılan
sedde ile nehir arasında kalan tarihi
yapı, taşkınlarla yıprandı. Vakıflar
Genel Müdürlüğü'nün 3 yıl önce res-
torasyon kapsamına alarak 3 metre

yükseltmesini planladığı caminin res-
torasyon projesinin ise gelecek yıl ya-
tırım planına alınması bekleniyor.

Eski günlerine dönebilir

Edirneli tarih araştırmacısı Kutalmış
Bayraktar, tarihi caminin 19'uncu
yüzyılın sonlarına doğru yıpranmaya
başlayarak kullanımının durduğunu
söyledi. Bayraktar, "Bu yapı aslında
geçmişte unuttuğumuz Tunca elitiz-
minin göstergesidir. Bizim öncelikle
bu yapıyı korumak için çok ciddi tar-
tışmamız lazım. Mimari olarak çok
önemli istisnaları yok fakat burasını
önemli kılan tarafı yapıldığı yerle ala-
kalı çünkü su dünyası ile kara dünya-
sına bir sınır teşkil edilen bu yalı cami,

aslında Osmanlı su uygarlığında
doğa ile mimarinin hem buluştuğu
hem de birbirine meydan okuduğu
yerde. Tunca Nehri, Saraçhane Köp-
rüsü'nden Kasımpaşa burnuna kadar
çok güzel yalıları bünyesinde barın-
dırmış. Bu yalıların da hiçbir tanesi
günümüze taşınmamış. Bu cami
halen ayaktaysa şunu anlamalıyız ki
aslında tekrar bir Tunca elitizmi yara-
tılabilir ve harika günlerine dönebilir"
diye konuştu.

Restorasyon şart

Yapının hem mimari hem de peyzaj
açısından örnek olduğunu belirten
Bayraktar, "Dolayısıyla bizim mevzu-
muz sadece cami değil bu ekolojik de

bir problem. Aynı zamanda Edirne
kent mirası ile de alakalı bir problem.
Meriç ve Tunca'nın ticaret nehri de
olduğunu söylemeliyiz. Ticaret de
'şahtur' dediğimiz bir başka yelkenli
ve kürekli kayıklarla yapılır. Dolayı-
sıyla burası su yoluna da ait bir iba-
dethane. Öyle güzel ki sanki cemaati
suyun içinden çıkıp da karaya ulaşa-
cakmış gibi bir izlenim verir. Mimari
bir öge, çok güzel bir peyzaj yarat-
maktadır" dedi. Yapının restorasyon
ve konservasyonunun olabildiğince
dikkatli yapılması gerektiğini belirten
Bayraktar, "Burasının restorasyon ve
konservasyonu, olabildiğince istisnai
durumlar teşkil ediyor çünkü yer al-
dığı alan bir yarımada. Dolayısıyla

bunun öncelikle bütün kamuoyunda
heyecan yaratması, popüler bir konu
haline gelmesi ve bu konularla ilgile-
nen bilim adamlarının daha heye-
canlı bir şekilde tartışması lazım" diye
konuştu. DHA

Sorunlardan 
uzaklaşın!
Genç yazar Arda Erel; sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve
barış temalarını işlediği deneme türündeki yeni kitabı
“Konuşamadığımız Ne Varsa” ile tüm okurlarını ve
herkesi günümüz dünyasının sorunlarından
uzaklaştırarak bir arada olmaya çağırıyor.

FArklı fikir ve görüşe mensup herkesi bir-
leştiren ve renklerle barıştıran bir misyona
sahip yeni kitabı Konuşamadığımız Ne Var-

sa’da buluşturan Arda Erel, zihinsel ve mekânsal olarak
ikiye bölünmüş zıt kutupları hoşgörüyle karşılıyor. İnkı-
lâp Kitabevi etiketliyle raflarda yer alan yeni kitabına
dair “Siyasetin gidişatı herkesi daha çok uçlara savur-
mak istiyor; çoğu insan bugün buna uyumlanmış du-
rumda da. Ben siyasetten biraz olsun özgürleşmeye
çalışarak, bu farklılıkların farklı oluşlarını da koruyup,
onları aynılaştırmadan, asimile etmeden bir araya, yan
yana getirmeye çalışıyorum” diyen Erel, sayfalar ara-
sında toplumda konuşulmayan birçok konuyu özgürce
sorgulamaya açtığını belirtiyor. 

500 adet özel kitap

Yazdığı kitaplarla genç yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi
başaran Arda Erel, okurlarına anlamlı bir sürpriz yapa-
rak yeni kitabı “Konuşamadığımız Ne Varsa”nın 500
adedini imzaladı ve bu özel kitaplar inkilap.com ve
D&R’ın internet platformu dr.com.tr’da satışa sunuldu.
Dört yıl aradan sonra okurlarıyla buluşturduğu ilk de-
nemesi Konuşamadığımız Ne Varsa’da sorgulamalar
içinde olduğunu da her fırsatta dile getiren Arda Erel,
sorgulamayı sevenlerin, çözümlerin basit yerlerde değil,
daha derin yerlerde saklı olduğuna inananların ve en
önemlisi kutuplaşmalardan uzak sevgi temelinde buluş-
mak isteyenlerin kitapta kendilerinden bir şey bulacağı-
nın altını çiziyor. Toplumun farklı kesimlerine dokunan
yapısı, hassas konulara hümanist bir bakış açısıyla deği-
nen anlatımı ve hayatın her rengini kabul eden felsefe-
siyle edebiyatseverleri özlediği bir anlatımla buluşturan
Erel, “Toplumun her bireyi birbiri içine karışıyor ve hiç-
birimiz apayrı insanlar değiliz” anlayışıyla da kitabının
sayfalarını herkese açıyor.

GAİN’İN yepyeni mini belgesel serisi “Ah
Sanal Dünya”, internetle birlikte hayatımıza
giren kavramları, ses getirecek özel konuklar

ve uzman yorumlarıyla birlikte mercek altına alıyor.
GAİN, yepyeni mini belgesel serisi  “Ah Sanal Dünya”
ile internet aleminin sanal derinliklerine dalıyor. Platfor-
mun çok ses getiren yapımları Beni Kendimden Koru
ve Beyaz Yaka’nın yaratıcıları tarafından hazırlanan
dört bölümlük yeni bir belgesel serisi Gain’de yayına
girdi.  “Ah Sanal Dünya”, yalan haber haber mağduru
İlyas Salman’dan linç kurbanı Pucca’ya, ilk fenomen
İnternet Mahir’den Tiktok fenomenlerine her bölüme
özel konuklar ve uzman yorumlarıyla sanal dünyanın
“gerçeklerini” ortaya koyuyor. İster her dakikasını “on-
line” geçirsin ister nadiren internete girsin, günümüz
kültürünün izlerini sürmeye meraklı herkesi ekran karşı-
sına kilitleyecek.

Ah sanal dünya!
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misli.com Sultanlar Ligi'ni 5'nci sırada bitirerek
Türkiye'yi Avrupa'da CEV Chalange Cup'ta tem-
sil etmeye hazırlanan Nilüfer Belediyespor, trans-
fer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve yabancı
transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam
eden mavi yeşil beyazlı ekip, son olarak orta
oyuncu mevkiine takviye yaptı. Nilüfer Belediyes-
por, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta So-
bolska'yı renklerine bağladı. 30 yaşında ve 1,87
cm boyundaki Belçikalı Milli sporcu kariyerine,
ülkesinin Volley de Haan Takımı'nda başladı. Ar-
dından ülkesinde Belgische SMS formasını giyen
orta oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü Polon-
ya'da geçirdi. Sırasıyla Polonya Ligi'nde  Gwar-
dia Wroclaw, Chemik Police, MKS Dabrowa
Gornicza, Bielsko Biala formalarını giydi. İtal-
ya'da Promoball Flero ve Filonttrono Pallavolo,
Türkiye'de de Çanakkale Belediyespor ve Aydın
Büyükşehir Belediyespor formaları ile mücadele
eden Sobolska, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi
ekiplerinden CSM Targovişte de oynadı. 

Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağ-
ladığı Sacha Boey, "Burada olmak muh-
teşem bir duygu. Açıkçası kendimi
yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
dedi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi
Sacha Boey, Florya Metin Oktay Tesisle-

ri'ndeki imza töreninin ardından duygu-
larını kulüp televizyonunda dile getirdi.
20 yaşındaki Fransız sağ bek, şu ifadeleri
kullandı: "Karşılama için çok teşekkür
ederim. Transfer, olması gerektiği gibi
oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulü-

büne başvurdu sonrasında da transferim
gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir
duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğ-
muş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın
gurur duyması için elimden gelenin en
iyisini sahada göstereceğim."

Marta Sobolska
yeşil beyazlı oldu

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda 3'üncü tura yükseldi. 2020
Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Yasemin
Ecem Anagöz, kadınlar bireysel mücadelesi ilk tu-
runda Kanada’dan Stephanie Barrett’i 6-2, 2'nci
turda Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaolei Yang’i
6-2 yenerek 3'üncü tura yükseldi. Milli okçu Yase-
min Ecem Anagöz, 3'üncü tur ve finaller için 30
Temmuz’da madalya mücadelesi verecek.

Milli okçu Anagöz
3'üncü tura yükseldi

69 kiloda ilk tur maçında Polonyalı Karolina Kos-
zewska’yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükse-
len Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko
oldu. Sürmeneli, çeyrek final müsabakasını ise 30
Temmuz Cuma günü oynayacak. Busenaz Sür-
meneli'nin elde ettiği bu galibiyet, Türkiye'nin
olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda ka-
zandığı ilk galibiyet oldu.

Sürmeneli’den 
tarihi galibiyet

COK UZUN BIR 
YOL OLACAK!
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, "Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük
bir takım. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem karakter hem
de oyuncu olarak çok iyi insanlar" dedi. Önümüzdeki sezonun zorlu geçeceğini ve sıkı çalıştıklarının altını çizen
Nwakaeme, "Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak. Bunun için de sıkı çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Y eni sezon hazırlıklarını TFF Riva
Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tes-
isleri'nde sürdüren Trabzonspor'da

Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme,
sabah antrenmanı öncesi basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Kampın
gayet iyi geçtiğini söyleyen Nwakaeme,
"Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor.
Sezon öncesi kampları kolay değildir
ancak plan doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu zamana kadar her şeyin
gayet iyi gittiğini söyleyebilirim" diye ko-
nuştu.

Hedefe doğru ilerliyoruz

Trabzonspor'un şampiyonluk için müca-
dele ettiğinin altını çizen Nijeryalı oyuncu,
"Trabzonspor, şampiyonluklar için müca-
dele eden büyük bir takım. Biz de bu doğ-
rultuda ilerliyoruz. Yeni katılan
arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem
karakter hem de oyuncu olarak çok iyi in-
sanlar. Onları da aramıza katabilmek ve
tecrübelerinden faydalanabilmek için çok
sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Tek odak
noktamız, hedefimize doğru ilerlemek ve
bu doğrultuda sıkı çalışmaya devam ede-
ceğiz" ifadelerini kullandı. Haziran
2022'de bitecek olan sözleşmesiyle ilgili
olarak gelen soruya ise 32 yaşındaki
oyuncu, "Türkiye'de ve Trabzonspor'da ol-
maktan dolayı mutluyum. Herhangi bir
sorun yok. Yönetimimiz beni ne zaman
arar ve gelecek hakkında görüşlerimi so-
rarsa karşılıklı oturur konuşuruz. Burada
mutlu olduğumu ifade etmem gerekir" ce-
vabını verdi.

Benim için özel bir duygu

Yeni sezonda taraftarların tekrar statlara
döneceğinden dolayı heyecanlı olduğunu
vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Koronavi-
rüs sürecinde birlikte olamadık. Belki ben,
onların beni özlediğin daha fazla onları
özledim. Onlarla beraber olmak benim
için çok özel bir duyguydu. Tam kapasite
olmasa da yarı kapasite, hiç kimsenin ol-
mamasından daha iyi olacak. Onların dö-
neceği günü dört gözle bekliyorum" diye
konuştu. Genç oyunculara da tavsiyelerde
bulunan Anthony Nwakaeme, "Buraya
geldiğim ilk andan itibaren çok yetenekli
genç oyuncularımız olduğunu görmüş-
tüm. Onlara söylememiz gereken bu işi bı-
rakmamaları. Yaptığı işe en iyi şekilde
sarılmaya devam etmeliler çünkü o fırsat
bir gün gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kolay olmayacak

Önümüzdeki sezonun zorlu geçeceğini ve
sıkı çalıştıklarının altını çizen Nwakaeme,
"Bu 3 yılda iyi sezonlar geçirdiğimiz ve et-

kili performanslar ortaya koyduğumuzu
söyleyebilirim. Geçen sezon, hocamızın
katılışıyla takımımızın ne kadar yukarı git-
tiğini ve ne kadar gelişim gösterdiğini siz
de fark etmişsinizdir. Bu sezonki hedefi-
miz iyi başlamak ve bunun yanında iyi bi-
tirebilmek. Uzun bir yol olacak, kolay
olmayacak. Bunun için de sıkı çalışıyoruz"
açıklamasında bulundu. Trabzonspor'da
kaptanlığa layık görülürse bunu en iyi şe-
kilde yapmaya çalışacağını söyleyen Nijer-
yalı oyuncu, "Kaptan olmak beraberinde
birçok sorumluluk getiriyor. Böyle büyük
potansiyelli bir takımın kaptanlığını size
veriyorlarsa, size de bunu en iyi şekilde
yapmak düşer. Hoca eğer böyle bir karar
verirse ben de bundan mutlu olurum ve
en iyi şekilde yapmaya çalışırım" dedi. Öte
yandan Nijeryalı oyuncu, futbol kariyerini
bitirmeden önce iki şeyi gerçekleştirmek
istediğini vurguladı. Nijeryalı oyuncu,
""Abime karşı oynamak isterdim. Ayrıca
Ronaldinho'ya karşı bir maçta forma giy-
mek isterdim. Futbolu bu iki şeyi yapma-
dan bitirirsem içimde bir burukluk kalır"
diyerek sözlerini noktaladı. DHA

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da, Bod-
rum Beşiktaşlılar Derneği tarafından şampiyon-
luk ve kulübün 118'inci yıl kutlaması
düzenlendi. Bodrum Marina'daki bir resto-
randa düzenlenen geceye Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve ta-
raftarlar katıldı. Başkan Çebi, yaptığı konuş-
mada transferler için sabır istedi.

Kulübümüze zarar verir

Siyah-beyazlı taraftarlar, Çebi'nin konuşması sı-
rasında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer
alan Alex Teixeira'yı kastederek, 'Başkan bize
Alex'i getir' şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Çebi ise bu tezahüratlar karşısında, "Sevgili Be-
şiktaşlılar hepinizi burada görmek ayrı bir keyif.
Şampiyon olduğumuz için bu geceyi kutladığı-

nızı biliyorum. İnşallah seneye de yine burada
aynı niyetle toplanırız. Transferler ile ilgili tabii ki
bir süreç yaşanıyor. Ben dışarda gezerken dola-
şırken bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece trans-
fer soruyor. Adam yanıma gelip, 'Başkan
Alex'den ne haber' diyor. Diyorum ki önce bir
selam ver. Bir günaydın de. Biz de Alex'den
aşağı değiliz. Biliyorum hepiniz transfer diyor-
sunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün
açıklanır. Transferin daha önce konuşulması ku-
lübümüze zarar verir. Transfer konusunda
bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Birlik olmak zorundayız

Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların eğle-
nirken sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen

Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluklar ve başarı-
lar... İki kupanın ardından kadınlarımızın aldığı
kupa da benim için çok değerli ve önemli. Onun
için buradaki kadınlarımıza teşekkür ediyorum.
Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan
gelmiyor. Ne hoca ne futbolcu ne de yönetici.
Ancak hepimiz bir araya geldiğinde bunu başa-
rabiliriz. Buradan bu başarıyı bizlere sağlayan
başta Sergen Yalçın hocamıza, teknik kadro-
muza, yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum. Programa geciktiğim için
sizlerden çok özür diliyorum. Bodrum'da ger-
çekten akıl almaz bir trafik var. Ben böyle bir şey
görmedim. Konuşmamı, 'Şampiyon sensin, se-
neye de inşallah şampiyon olacaksın, sen taraf-
tar, sen Beşiktaş'sın' diyerek bitiriyorum.
Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi. DHA

Transferler gizli yapılır!

KASIMPAŞA FIRTINAYA TUTULDU
Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki
4'üncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile
karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip,
mücadeleye; Uğurcan Çakır, Bruno
Peres, Ie, Hugo, Trondsen, Berat Özde-
mir, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme,
Gervinho ve Djaniny 11 ile çıktı. Kasım-
paşa ise Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıl-
dırım, Tarkan Serbest, Brecka,
Ouannes, Travnik, Hajradinovic, Doğu-
can Haspolat, Yusuf Erdoğan,  Ahmet
Engin ve Umut Bozok 11'i ile sahada yer
aldı. Karşılaşmanın hemen başında Ka-
sımpaşa öne geçti. 6'ncı dakikada
Ahmet Engin'in asistinde Umut Bozok
takımını 1-0 öne geçirdi. Bordo-mavili
ekip, bu gole 23'üncü dakikada Nwakae-
me'nin golüyle karşılık verdi. Bakase-
tas'ın asistinde ağları sarsan
Nwakaeme, skora denge getirdi ve mü-
cadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ta-
kımda da oyuncu değişiklikleri gerçek-
leşti. Bordo-mavili ekip, 78'inci dakikada
Gervinho'nun golüyle 2-1 öne geçti.
Yunus Mallı'nın pası sonrasında ceza
sahası içi sağ çaprazda topla buluşan
Gervinho, Brecka'dan sıyrıldıktan sonra
yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve
mücadelenin skorunu belirledi: 2-1.

Abdülkadir devam edemedi

Öte yandan karşılaşmanın 46'ncı daki-
kasında Nwakaeme'nin yerine oyuna
dahil olan Abdülkadir Ömür, 56'ncı da-
kikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Ben Ouanes'in müdahalesiyle yerde
kalan Abdülkadir Ömür, 60'ıncı daki-
kada yerini Yunus Mallı'ya bıraktı. 
Abdülkadir'in sakatlık yaşadığı pozisyo-
nun ardından iki takım arasında kısa
süreli bir gerginlik yaşandı. 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur
Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar

Derneği tarafından düzenlenen
şampiyonluk ve kulübün 118'inci

yılı kutlamasında, taraftarların
'Başkan bize Alex'i getir'

tezahüratına karşılık, "Sevgili
Beşiktaşlılar, transferlerle ilgili

tabii ki bir süreç yaşanıyor. Biliy-
orum hepiniz transfer diyorsunuz

ama transferler gizli yapılır,
bittiği gün açıklanır" dedi.
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S erdar Dursun ve Caulker’a imza attırdık-
tan sonra sessizliğe bürünen Fenerbahçe
’de transfer harekâtı bir kez daha başlıyor.

Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda sağ bek
ve forvete öncelik verildi, her mevki için de iki-
şer aday ön plana çıktı. Savunmanın sağı için
boştaki Vidal’e teklif yapıldı, Buta için de girişim
başladı. Forvette ise Muriç ve Niang listede...

AlternAtifi ButA

Vitor Pereira, bu sezon 3 stoper temelli taktikler
üzerinde duruyor. Bu sistemin iyi işlemesi için
özellikle kenar oyuncularının kalitesi büyük
önem teşkil ediyor. Solda Caner ve Novak var.
Sağda ise Gökhan’ın ayrılması sonrası sadece
Nazım Sangare kaldı. Pereira, bu bölgeye ener-
jik, hızlı ve hücum gücü yüksek bir oyuncu alın-
masını istedi. Yönetim ilk olarak Aleix Vidal’in
kapısını çaldı. Bonservisi elinde olan İspanyol
yıldıza 2.5 milyon Euro maaşla 2+1 yıllık söz-
leşme teklif edildi. 31 yaşındaki oyuncudan
haber bekleyen Fenerbahçe, alternatif olarak
daha önce de gündeme gelen Aurelio Buta için
girişimlere başladı. İskoç ekibi Celtic’in de iste-
diği Buta’nın şartları soruldu. Antwerp kapıyı 5
milyon Euro’dan açtı. Bu nedenle sağ bek için
favori Vidal ancak 24 yaşındaki Buta için de
şartlar zorlanabilir.

Önce Muriç sonrA nıAng

Kosovalı oyuncunun İtalyan ekibi Lazio’da kal-
ması zor görünüyor. Simone İnzaghi döneminde
çift forvetle oynayan Lazio, Sarri ile birlikte tek
santrfora dönüş yaptı. İmmobile ve Caicedo ile
rekabette geride kalan Muriç’in gönderilme ihti-
mali yüksek. Fenerbahçe, geçen sezon 18.5 mil-
yon Euro’ya sattığı golcü oyuncuyu kiralık olarak
yeniden kadrosuna katmak için Lazio’nun vere-
ceği kararı bekliyor. Muriç de ayrılması halinde
Sarı- Lacivertliler’e dönmek istiyor. Bu bölge
için diğer aday ise Mbaye Niang. Rennes’le yol-
larını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki hücum

oyuncusuna Venezia da talip. Niang’ın ise önce-
liği Fenerbahçe. Bu nedenle Senegalli oyuncu,
Venezia’nın teklifini bekletiyor. Fransız oyuncuyu
kadroda düşünmeyen kulübü Rennes ise yıldız
futbolcunun ayrılması konusunda her türlü ko-
laylığı sağlamaya hazır. DHA

Fenerbahçe'de 
teknik direktör 
Vitor Pereira yönetimden
transfer bekliyor. 
Sarı lacivertli takımda
öncelik ise sağ bek ve
forvet transferine 
verildi. Bu doğrultuda
çalışmalarını sürdüren
Kanarya'da gündeme
Vidal, Buta, Muriç ve
Niang geldi

FENERBAHCE’DE 
OPERASYON!

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen an-
trenmanda, Gençlerbirliği ile oynanan hazır-
lık maçında 60 dakikanın üzerinde forma
giyen oyuncular rejenerasyon çalışması
yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabuk-
luk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup
halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması
yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam
eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalış-

malarla sona erdi. Fenerbahçe'de bugün
gerçekleştirilen antrenmanda Serdar Aziz,
Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte
çalıştı. Ayrıca dün Gençlerbirliği ile oynanan
hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelen
Mbwana Samatta'nın durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Tanzanyalı oyuncu, birkaç
gün salonda çalıştıktan sonra takımla bir-
likte çalışmalara başlayacak. Öte yandan

geçtiğimiz sezonu Danimarka'nın Kopen-
hag takımında kiralık olarak geçiren Zanka,
İstanbul'a geldi. Tecrübeli savunmacı, sağlık
kontrollerinin ardından bireysel antrenman-
lara başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, yeni
sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat
19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hol-
landa’nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık
maçında karşılaşacak.

TOP KAPMA ÇALIŞMASI

Adım adım Galatasaray’a 
Galatasaray'ın kadro yenileme ve gençleştirme operasyonu kapsamında çok önem verdiği Morutan
transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Rumen yıldızın menaceri, "Oyuncum, Galatasaray gibi büyük
bir kulüpte oynamak istiyor" derken, Morutan da Galatasaray'a giderse mutlu olacağını söyledi.
GeçTiğimiz günlerde 10 numara pozisyonuna
24 yaşındaki Cicaldau'yu, sağ beke de 20 yaşın-
daki Boey'i transfer eden Sarı- Kırmızılılar, gen-
çleştirme operasyonuna devam edecek gibi
görünüyor. Bir süredir Galatasaray 'ın günde-
minde olan Olimpiu Morutan konusunda
önemli gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki
Rumen yıldızın menaceri Vulturar, "Galatasa-
ray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru.
Teklifler var ama bunları açıklayamam. Oyun-
cum Morutan, Galatasaray gibi büyük bir ku-
lüpte oynamayı istiyor. Bu yaz takımdan
ayrılacak ancak bu doğru rakamlar karşılığında
olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bilerek kötü oynadım!

Morutan da son kazandıkları Craiova (Cical-

dau'nun eski takımı) maçının ardından transfe-
riyle ilgili kritik sözler sarf etti. 4-1 sona eren kar-
şılaşmada golünü atan genç yıldız, "Daha ucuza
transfer olabilmek adına ilk iki maçta kötü oyna-
dım! Şaka yapıyorum... 
Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum
ama şu an transferim için bir şey söyleyemem.
Neler olacağını göreceğiz. Cicaldau'yu Galatasa-
ray'a transferi için tebrik etmek istiyorum ve ona
iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın parası var

Morutan'ın formasını giydiği, eski adıyla Steaua
Bükreş, sonradan değişen adıyla FCSB'nin baş-
kanı Gigi Becali de transferle ilgili açıklamalar
yaparken, "Morutan'ın takımdaki yerini kaybet-
mesi muhtemel görünüyor. Açıkçası onun yaptığı

açıklamalara şaşırdım. Galatasaray'dan resmi bir
teklif aldığımızı söyleyemem. Sadece Cicaldau'yu
almadan önce Darius Olaru'yu sordular, 10 mil-
yon Euro istedim ve konu kapandı. Morutan'ı da
15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayız. Galatasa-
ray'ın onu alacak parası var" ifadelerini kullandı.

Son teklif 8 milyon Euro

Becali'nin bu sözlerine rağmen, Rumen bası-
nında Galatasaray ile FCSB arasında pazarlıkla-
rın devam ettiği ve Galatasaray'ın genç
oyuncuyla daha önceden el sıkıştığı ileri sürüldü.
İddiaya göre, Becali bu transfere 10 milyon Euro
karşılığında onay verecek. Ancak Sarı-Kırmızılı-
lar maksimum 8 milyon Euro'ya kadar çıkıyor.
Aradaki farktan bağımsız olarak, görüşmelerin
olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.

YOLLAR AYRILDI
Turkish Airlines EuroLeague'deki 
temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç
Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığı resmen
açıklandı. Igor Kokoskov'un NBA ekiplerinden
Dallas Mavericks'ten aldığı teklif nedeniyle
takımdan ayrıldığı belirtildi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden
Fenerbahçe Beko'da NBA ekiplerinden Dallas Mave-
ricks'ten teklif alan koç Igor Kokoskov ile yolların ayrıl-
dığı resmen açıklandı. Ayrılma isteğinin Dallas
Mavericks teklifi sonrası Igor Kokoskov'dan geldiği ve
bunun da Sarı-Lacivertli kulüp tarafından saygıyla kar-
şılandığı belirtildi. Daha önce NBA'de Los Angeles
Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Ca-
valiers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento
Kings'te çalışan Igor Kokoskov; Temmuz 2020'de Fener-
bahçe Beko ile anlaşarak Avrupa'ya dönmüştü. 

Şampiyonluğu kaçırmıştı

Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe, Basketbol Süper
Ligi'nde normal sezonu 22 galibiyet - 8 mağlubiyet ile
ikinci sırada tamamlamış Play-Off final serisinde ise
Anadolu Efes'e 3-0 kaybederek şampiyonluğu kaçır-
mıştı. Turkish Airlines EuroLeague'de ise Igor Kokoskov
yönetimindeki Fenerbahçe Beko, normal sezonu 20 gali-
biyet - 14 mağlubiyet ile yedinci sırada bitirmiş Play-Off
serisinde ise CSKA Moskova'ya 3-0 kaybederek Final
Four şansını yitirmişti. 

Başarılar diliyoruz

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kulla-
nıldı: "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek
Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor
Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır.
Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro ya-
pılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok
önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölü-
münü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır. Yöne-
tim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm
kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023
sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor
Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre
yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil
olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın
ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine
göre şekillendirmiştir. Kamuoyunda da yer aldığı şekilde
Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA ta-
kımlarından Dallas Mavericks’in teknik ekibine katıl-
ması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan
görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA’e dönme
görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Ameri-
ka’da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Ku-
lübümüz, bu noktada Igor Kokoskov’un ayrılma
isteğine saygı göstermiştir. Igor Kokoskov’a, Takımımıza
yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni dö-
neminde başarılar diliyoruz."
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Sırtımda
BardaK
Kırdılar!
Ünlü sunucu Ece Erken ve 
eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu,
önceki gün Bodrum’da Yıldız
Tilbe’nin sahne aldığı bir me-
kânda yemek yedi. Hem servis-
ten hem de gelen 19 bin 250
TL hesaptan rahatsız olan Mah-
mutyazıcıoğlu , ödemeyi yap-
tıktan sonra işletmeciye “Bu
milleti dolandırmak değil mi”
diye sitem edince gerginlik
çıktı. Erken, ‘Beyaz Magazin’de
yaşananlarla ilgili açıklama
yaptı. "2 bin 500 TL fiks menü
ile bilgimiz dahilinde mekâna
gittik" diyen Erken, "Saat
20.00’de gittiğimiz mekânda,
23.00’te yemek servisi yapıldı.
23.30 civarı da tüm masalarda
gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin
250 TL değerindeki faturayı
görünce ‘Bu dolandırıcılık
değil mi?’ dedi. Faturayı
ödedik. Fakat ardından ya-
şanan arbedede arkadaşı-
mın kafasında ve benim
sırtımda bardak kırdılar.
Bunlar üzerine işletme-
den şikâyetçi olduk"
ifadelerini kulandı. 

Hesaba itiraz 
ettikleri için 

şiddete maruz
kaldıklarını belir-

ten Erken şikayetçi
olduklarını belirtti

DHA

K urban Bayramı'nda İstanbullular
tatillerini şehir dışında geçirmeyi
tercih etti. İstanbul'da kalanlar ise

yeşil alanlarda tatilin keyfini çıkardı.
Yeşil alanlara gelenlerin bazılarıysa,
çöplerini buraya bıraktı. Tam kapanma-
nın ardından vardiyalı olarak 24 saat
çalışan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiple-
rinin de iş yoğunluğu arttı. Vatandaşla-
rın yoğun olarak kullandığı yeşil
alanlarda temizlikler geceden itibaren
başlıyor. Sabah da yoğunluğa göre
devam ediyor.  Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin
verilerine göre normal günlerde topla-
nan çöp miktarlarında, kurban bayramı
ve hafta sonunda yüzde yüzden fazla
artış yaşandı. 1068 mahalde yeşil alan
sulaması, çim biçme,temizlik gibi alan-
larda faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj
A.Ş, 6 günlük periyotta 817 ton çöp
topladı. İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa
Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra
Turhan 77 milyon metreküp yeşil
alanda faaliyet gösterdiklerini söylerken;

"İstanbul'daki bütün yeşil alanlarda te-
mizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram
tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde
Anadolu Yakası toplamda 315 tondan
fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla
çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha ön-
ceki haftalara baktığımızda yüzde 100
artışı göstermektedir" dedi. 

Yüzde 100 artış var

İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası
Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan
"Toplamda Avrupa Yakası'nda 34 mil-
yon, Anadolu Yakası'nda 23 milyon
metreküp alanda temizlik ve bakım ça-
lışmalarını sürdürmekteyiz. Yeşil alanlar
dahil olmak üzere, korular, yaşam va-
disi, kent içi ormanlar olmak üzere İs-
tanbul'daki bütün yeşil alanlarda
temizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram
tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde
Anadolu Yakası toplamda 315 tondan 
fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla
çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha ön-
ceki haftalara baktığımızda yüzde 100
artışı göstermektedir" dedi. 

24 saat çalışıyoruz

Zehra Turhan "Sahil kesimlerimiz 
perşembeden başlamak üzere 
büyük bir kullanım artışına uğradı. 
Normalde 8-5 çalışmakla yükümlü 
olduğumuz alanlarda artık 24 saat 
vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Mobil
ekip ve temizlik elemanlarımızı arttırdık.
Bayram öncesi hafta Anadolu Yakası ve
Avrupa yakası toplamda 230-250 tona
kadar çıkan bir haftalık veri bayramda
yüzde 100 arttı biz 815-820 tonları bul-
duk.Biz temizlik yapmadığımız durum-
larda bizim çöplerimiz denizlere, yollara
ve sahillere gitmekte" diye konuştu.
Kazlıçeşme Parkı'nda yürüyüş yapan
İlayda Yıldırım "İnsanlar atıyor, çöpleri
hep yere atıyorlar. Biz hiç atmadık atan-
ları uyarıyoruz, uyardık diye ağır tepki-
ler alıyoruz. Bize 'Size ne oluyor? 
Siz kimsiniz, karışamazsınız, biz 
özgürüz' diyorlar. Ben mesela çöpe
ulaşana kadar, elimde taşıyorum, 
yere atmamam gerektiğini biliyorum
açıklamalarında bulundu.

817 tOn COP 
tOPlandı!
İstanbullular özellikle pandemi döneminde yeşil alanları sıkça tercih ediyor. Normal
günlerde yeşil alanlarda bir haftada ortalama 230 ile 250 ton çöp toplanırken 4 günlük
Kurban Bayramı ve hafta sonunda İstanbul'daki yeşil alanlarda 817 ton çöp toplandı

KüçüK Frida ile 
tanışma zamanı

Dünyaca ünlü Meksikalı res-
sam Frida Kahlo’dan esinlene-
rek hazırlanan “Küçük Frida:
Ailemle Güzel Bir Gün” kitabı,
Leylek Çocuk Kitapları etike-
tiyle raflarda yerini aldı. Yaşamı
boyunca yaptığı resimler, ha-
yata bakışı ve verdiği yaşam
mücadelesiyle popüler bir ikon
haline gelen Frida Kahlo’yu ai-
lelerin küçük yaşlardaki çocuk-
larıyla tanıştırması amacıyla
hazırlanan Küçük Frida: Ai-
lemle Güzel Bir Gün kitabı,
Leylek Çocuk Kitapları’ndan
çıktı.

Minikler eşlik edecek

Alonzo Mercado ve Ricardo
Sańchez Riancho’nun
yazdığı, Carlos Vélez’in resimle-
diği, Gizem Toy çevirisiyle ya-
yımlanan Küçük Frida: Ailemle
Güzel Bir Gün kitabında, aile-
siyle keyifli bir gün geçiren
küçük Frida’ya minik okurları
eşlik edecek. Küçük Frida: Ai-
lemle Güzel Bir Gün Kitabı,
kuşe kâğıda baskılı, büyülü çi-
zimleriyle küçük yaştaki çocuk-
ların görsel zekâsını geliştirirken
çocukların kitaplarla bağ kur-
masına yardımcı oluyor. Ayrıca
çocuklara zarar vermeyecek şe-
kilde kenarlarda yuvarlak kesim
kullanılması ve yumuşak kapak
dokusu sayesinde 0-3 yaş ço-
cuklar bu kitapla keyifle ve gü-
venle zaman geçirebilir. 

BİLİNCİ ARTTIRMAK LAZIM

Bymehmet Çankaya’da
BYMEHMET Moda Evi
Ankara Çankaya'da ikinci şu-
besini açtı. Kişiye özel elbise-
den, cekete kadar bütün
tasarımların terziliğini özel
yaptıklarını söyleyen
BYMEHMET Moda Evi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Demirel, "Kişiye
özel takım elbise, gömlek,
ceket aklınıza ne geliyorsa di-
kimini yapıyoruz. Bizim bir
farkımız var oda şudur; kişiye
terzilikte özel çalışıyoruz. Ta-
dilattan kuru temizlemeye
kadar her şeyini yapıyoruz.
Her kesimden müşterimiz
var. İlgi böyle yoğun olunca
bizde yeni şubemizi açtık.
Beni yalnız borakmayan her-
kese teşekkür ederim" dedi.

İstanbul'da etkili
olan sıcak havadan
bunalanlar, serinle-
mek için Cadde-
bostan Halk Plajı'nı
tercih etti. Bazıları
denize girerken, ba-
zıları ise yatarak
güneşlendi. Burada
denize giren Erkan
Altınöz, "Eşim ve
çocuklarımla serin-
lemeye geldik.
Hafta sonu kalaba-
lık oluyor diye hafta
içi geldik" dedi. İb-
rahim Karaman ise
"Arkadaşlarla serin-
lemek için geldik.
Deniz oldukça
güzel, eğleniyoruz.
Bizim için senenin
ilk denizi oldu" 
diye konuştu.

Kazlıçeşme Parkı'nda vakit geçi-
ren Vedat Arıkan "Biz de pikniğe
gidince görüyoruz, maalasef in-
sanlarımız, yediklerini içtiklerini
çöp tenekesine atmak yerine ol-
dukları yere bırakıyorlar. Yani bu
insanın kendisiyle alakalı, ben or-
taokula giderken, kağıt parçaları
gezdirirdim cebimde bir çöp bula-
yım da atayım diye. Bilinç önemli
çalışma oluyor, kamyonlar çalışı-
yor, sokaklar temizleniyor ama in-
sanımızdaki bilinci arttırmak
lazım" şeklinde konuştu.

Bunalanlar denize girdi


