
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye
Başkanı ile Muğla'ya giden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, yangınzedelerle bir araya geldi.
Afetlerde evi yıkılıp yeni evleri TOKİ
tarafından borçlandırılarak yapan 
vatandaşlara yüzde yüz destek olacak-
larını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Biz
CHP'li 11 büyükşehir belediyesi ola-
rak bu borcun tamamını karşılayaca-
ğız. Hiçbir vatandaşımız elini cebine

atmayacak. Bunu
hükümet yaparsa
mutlu oluruz.
Ama onlar yap-
mazsa biz yapa-
cağız. Biz her
zaman sizin yanı-
nızda olacağız.
Bundan şüpheniz
olmasın” dedi. 
I SAYFA 5
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Esenyurt Belediyesi,
Türkiye’nin birçok

ilinde yaşanan yangın ve sel
felaketlerinde hayatını 

kaybeden vatandaşlar ve 
şehitler ile yakın dönemde
hayata veda eden belediye
personelleri için mevlit
okuttu. Esenyurt Serhan Tirit
Merkez Camii’nde düzenle-
nen programa, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, CHP İstan-
bul Milletvekili Emine Güli-
zar Emecan, CHP Esenyurt
İlçe Başkanı Hüseyin Ergin,
CHP Esenyurt Kadın Kolları
Başkanı Emine Polat, bele-
diye başkan yardımcıları,
meclis üyeleri, birim müdür-
leri ve çok sayıda vatandaş
katıldı. I SAYFA 4
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BORÇLARI BİZ ÖDEYECEĞİZ!

Afetzedelere
söz verdi
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Beylikdüzü'nde yer alan Enver Adakan Parkı'na önceki gece kimliği belirsiz kişilerin saldırdığı
ve parkta bulanan bankları tahrip ederek, ağaçlara zarar verdiği ortaya çıktı. Olayı kınayan
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Takipçisi olacağız” derken Beylikdüzülü vatandaşlar
ise çevre düşmanlarına çok sert çıktı; “Bunları yapan insan olamaz” ifadelerini kullandı

Artan pahalılık, bitmek
tükenmek bilmeyen zamlar,

önü arkası kesilmeyen göç
dalgaları ve ekonomik

istikrarsızlık sonucu Türk
halkının son yıllarda hiç
olmadığı kadar mutsuz

olduğu ortaya çıktı. Dünya
Sağlık Enstitüsü'nün yaptığı

araştırmaya göre, Türk halkı
son on yıl içindeki en mutsuz

dönemini geçiriyor

Beylikdüzü Enver Adakan
Parkı, önceki gece şehir

magandalarının saldırısına maruz
kaldı. Parka giren kimliği belirsiz
kişiler parkın içindeki bankları ters
çevirip, kimini yakmak isterken,
ağaçlara ve çiçeklere de zarar
verdi. Yaşananlara ilişkin sosyal
medya hesabından açıklama
yapan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Dün
gece vandallar, Enver Adakan 

Parkımıza zarar verdiler. Halkın
nefes aldığı ortak yaşam alanları-
mıza yapılan bu yıkıcı hareketleri
kabul etmemiz mümkün değil.
Beylikdüzü’nde yeşilden taraf
olmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. Çalık'a
destek veren ilçe sakinleri de
paylaşımın altında yaptıkları
yorumlarla Beylikdüzü'nde
her zaman yeşile sahip 
çıkacaklarını söyledi.
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Her Zaman yeŞile saHiP ÇıKarıZ

Enver Adakan Parkı'ndaki
manzaraya ilişkin Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın
sayfası üzerinden yorumlarda 

bulunan vatandaşlar, Beylikdü-
zü'nün güvenli bir kent 
olduğunu ve huzurunun kimse
tarafından kaçırılmaması ge-
rektiğini söyledi. Erol Gürdal
isimli bir vatandaş, “Maalesef
aramızda insanlıktan yoksun
olanlar da var, parklara kamera

konması şart, daha vahim olaylar
da olabilir” dedi. Yapılanın utanç
verici olduğunu belirten Gülçin
Aslan ise “Fütursuzca kinle yapıl-
mış hareketler. Bunu yapan insan
olamaz” ifadeisini kullandı. 
Gece bölgede güvenlik önlemi 
alınması gerektiğini belirten Tülah
Şahinkaya da, “Bunu yapanlar
ahırda yaşamayı hak ediyor. Hasta
ruhlu, pis insanlar” açıklamasında
bulundu.
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Bağcılar Belediyesi tarafından
ilçenin geçmişini hatırlatmak ve

vatandaşlara dalından meyve yeme-
nin mutluluğunu yaşatmak amacıyla
hizmete sunulan üzüm bağında hasat
gerçekleşti. Nostalji Bahçeleri Proje-
si'nin ilki olan Üzüm Bağı'ndan top-
lanan üzümler, kaynatılarak pekmeze
dönüştürüldü. 500 kilo pekmez, pan-
demi sürecinde canla başla mücadele
eden sağlık çalışanları ile polislere
ikram edildi. Etkinlikte konuşan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bağcılar’da geleneksel hale
gelen bağ bozumu etkinliğini gerçek-
leştiriyoruz. Bağcılar her türlü meyve-
nin yetiştiği bir yer” dedi. I SAYFA 9
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Çağırıcı kazanın
başına geçti!

BAĞCILAR PEKMEZ YAPTI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OYNATMAYA
AZ KALDI!

İlçeye yeni sosyal donatı alanları kazan-
dırmaya devam eden Beylikdüzü Beledi-

yesi, Beylikdüzü’nün altıncı sosyal tesisi olan
Kırlangıç Kumsal Cafe’yi hizmete açtı. Açılışta
yaptığı konuşmasında iki buçuk yıllık görev süre-
sinde hayata geçirdiği hizmetlere de değinen
Başkan Çalık, “Birçok hizmeti bu kentle buluş-
turmaya söz vermiştik, verdiğimiz sözleri birer
birer yerine getiriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız
hizmetler bundan sonra yapacaklarımızın ya-
nında fragman olarak kalacak” dedi.  I SAYFA 4
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VerdiĞimiZ söZleri tutuyoruZ
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Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, bugün başlayacak olan

Silivri Yoğurt Festivali hazırlıklarında
‘tasarruf için’ geçmiş yıllarda kullanı-
lan flamaları astırma talimatı verdi.
Eski Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar’ın ‘Silivri’de Yaşamak Güzel-
dir’ sloganlı flamalarını görenler 
“Belediyenin parası boşa gitmiyor.
Demek ki Volkan Yılmaz tasarruflu
bir başkan. Helal olsun” yorumunu
yaptı. I SAYFA 9
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Tasarruflu
başkan!

ESKİ PANKARTLARI ASTIRDI

Balık sektöründe bir marka ha-
linen gelen Balıkçı Kenan Balcı,

son günlerde denizlerde palamut 
bereketi yaşandığının müjdesini verdi.
“Yakında herkes palamut yiyecek”
diyen Balcı, “Şu anda palamutlar 
denizlerde sürü halinde görülüyorlar.
Bu da hepimiz için sevindirici bir 
gelişme. Eskiden bu zamanlarda
palamut bulmakta sıkıntı çekerdik.
Neyse ki artık palamut bereketi 
yaşanıyor” diye konuştu. I SAYFA 9
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Balıkçı Kenan
müjdeyi verdi

PALAMUT BEREKETİ

HABERİn dEVAMI SAYFA 2’dE

Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatan-

daşlarla bir araya geldi. Ordu'da va-
tandaşın perişan durumda olduğunu
ve fındık üreticilerinin zulme uğradı-
ğını anlatan Akşener, “Sayın Erdoğan;
Altınordu'daki fındık üreticisi kardeş-
lerimin yaşadığı zulme seyirci kalıp 
yabancı lobileri zengin etmeyi görev
sayıyorsun. Bugüne kadar zaten halk

hariç herkesi zen-
gin ettiniz. Biraz
da halk için çalı-
şın, halka kulak
verin. Bu du-
rumda sen fındık
üreticilerimize
sahip çıkmazsan
ilk sandıkta biz
gelip gerekeni 
yapacağız” dedi.
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ERDOĞAN'A YÜKLENDİ

Halkımız hariç
herkes zengin

Meral akşener

yarısından ÇoĞu mutsuZ
Türkiye'de son yıllarda artan 
pahalılık, ekonomik istikrarsızlık, 

artarak devam eden göç sorunu gibi konu-
lar vatandaşları mutsuzluğa itti. Gelecek-
ten umutsuz olan vatandaşların sayısı her
geçen gün artarken, mutsuzların sayısı da
son 10 yılda ilk defa bu kadar yüksek bir

noktaya ulaştı. Dünya Sağlık Enstitü-
sü'nün yaptığı araştırmaya göre Türk 
halkının yüzde 52,87'si mutsuzluk içinde.
Güncel ekonomi ve politikalara güvenme-
diğini söyleyen vatandaşlar için de psiko-
loğa giden ve antidepresan kullananların
oranı ise yüzde 57'ye kadar çıktı.
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Cildinizi
domatesle koruyun

BEYLİKDÜZÜ ŞİMDİ
DENİZE DAHA YAKIN

Beylikdüzü’nün altıncı sosyal tesisi olan Kırlangıç Kumsal Cafe hizmete
açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören tesisin açılışında 

Beylikdüzü’nün hayalinin gerçekleştiğini belirten Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü şimdi denize daha yakın” dedi

önlükleri giyip eyleme katıldılar
Aile hekimleri, 1 Tem-
muz'da uygulamaya

konulan Aile Hekimliği Sözleşme
ve Ödeme Yönetmeliği'ni pro-
testo etmek için bugün ikinci 
kez iş bıraktı. Aile hekimleri,
adına konuşan Dr. Gürsel 

Özer, uğradıkları hak kayıplarını
anımsatarak “Bize yapılana ses
çıkarmazsak ileride hepimizin
başına büyük bir iş güvencesizlik
sorunu getirir. Biz bunun karşı-
sında duracağız” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 8
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Yine zam
yine zam!

Temmuz ayında elektriğe yüzde 
15 zam yapan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), sektörün
talepleri doğrultusunda yeni bir elektrik
zammını tartışıyor. Dağıtım şirketleri ku-
raklığı öne sürerek yüzde 8 ile 15 arasında
yeni zam talebinde bulundu. I SAYFA 6
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BUNLARI YAPAN
INSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZINSAN OLAMAZenver adakan 

Parkı'na yapılan 
saldırının bilinçli 
olduğu iddiasında
bulunan bazı 
vatandaşlar ise 
“beylikdüzü'ndeki 
yönetimi çekemeyip,
kötü göstermek için
böyle yapıyorlar.
Meyve veren ağaç
taşlanır. biz her 
şeyin farkındayız” 
yorumunda bulundu.

meyVe 
Veren aĞaÇ
taŞlanır

INSAN OLAMAZ

barIŞ KIŞ
haber

beyliKdüZü’nün HuZuru KaÇmasın

HALK

MUTSUZ

ESENYURTLU
acıya ortak oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta-
sında bu akşam VavaCars Fatih

Karagümrük'ü konuk edecek. Voda-
fone Park'ta 21.45'te başlayacak mü-
cadeleyi hakem Cüneyt Çakır
yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını
Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapa-
cak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den
yayınlanacak. Geçen hafta oynanan
Gaziantep maçında aniden yere 
yığılan ve sonrasında da hastaneye
kaldırılan Fabrice N'Sakala oynanacak
mücadelede forma giyemeyecek.
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istanbul’da  
mini derbi!

Küçükçekmece’de Erkan Önder
ismli baba heyecan yaşamak isteyen

kızlarına emniyet kemerini taktıktan sonra ara
sokaklarda hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini

kaybeden baba Önder, hafif ticari aracıyla önce
park halindeki otomobile çarptı, ardından bir 

apartmanın bahçesine daldı. I SAYFA 3
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Heyecan için
ölüyorlardı



nişantaşı Üniversitesi’nin üniversite-sa-
nayi iş birliği projeleri dahilinde geliştirdiği
‘NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR

Tanı Kiti’ Alzheimer’a yakalanma riskini ölçüyor. İs-
tanbul Üniversitesi içerisinde bulunan Sankara
Beyin ve Biyoteknoloji Merkezi’nden Prof. Dr. İhsan
Kara ve Dr. Mehmet Oktar Güloglu ile Nisantaşı
Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu Kır-
mızıbekmez’in çalışmalarıyla 350 bin liralık yatı-
rımla geliştirilen kitten şu anda 200 tane bulunuyor.

Yüzde 95’i yaşla gözüküyor

Alzheimer hastalığının tedavisi olmayan ve tüm
dünyada en çok görülen nörodejeneratif hastalık ol-
duğunu belirten Dr. Aynur Müdüroğlu Kırmızıbek-
mez, geliştirdikleri kit hakkında önemli bilgiler verdi.
Dr. Aynur Müdüroğlu Kırmızıbekmez, “Hastalık ai-
lesel ve sporadik Alzheimer olarak ikiye ayrılıyor. Ai-
lesel Alzheimer’ın görülme sıklığı yüzde 1 ila 5
arasında değişiyor. Sporadik yani kendiliğinden olu-
şan Alzheimer hastalığı ise yüzde 95 oranında ve
yaşla birlikte görülme oranı artıyor. 60 yaş sonrası
yüzde 15, 80 yaşından sonra da yüzde 50 oranında
görülme sıklığında artış olabiliyor. Geliştirdiğimiz
tanı kiti ile kişinin kendiliğinden gelişen Alzheimer
riskinin olup olmadığına bakıyoruz” dedi.

Yüksek riski genler

Kiti geliştirmeden önce Alzheimer’ın oluşum meka-
nizmasını da  göz önüne alarak gen seçiminde bu-
lunduklarını anlatan Dr. Kırmızıbekmez, “Beyinde
amiloid beta (Aß) protein plaklarının ve tau prote-
inlerinin birikimiyle karakterizedir. Bunları baz ala-
rak tüm uluslararası veri tabanları taranarak en
yüksek riskli 6 tane gen tespit ettik. Alzheimer hasta-
lığına neden olan ve en çok görülen 6 gen ve var-
yantlarının taramasını yapıyoruz. Kişinin dudak içi
ve dilinden bir DNA örneği alıyoruz. Bu DNA’da
bahsedilen 6 gen üzerinde inceleme yapılıyor. Buna
göre analiz ederek yüksek riskli veya düşük riskli ol-
duğunu bulabiliyoruz. Böyle bir tespiti yapmamız-
daki sebep, yapılan pekçok bilimsel çalışmanın,
çevresel etmenlerin Alzheimer hastalığını ötelediği
veya oluşumuna engel olduğunu göstermesidir”
diye konuştu.

3 gün 45 dakika yürüyüş 

Amaçlarının erken tanı ile kişinin yaşam koşullarını
değiştirmeyi sağlamak olduğunu belirten Dr. Kırmı-
zıbekmez şöyle devam etti: “O nedenle eğer siz risk
durumunuzu erken öğrenirseniz, yaşam koşulları-
nızı değiştirebilirsiniz. Yeme-içme düzeniniz spor
yapma alışkanlıklarınızı değiştirirseniz hastalığa ya-
kalanma riskinizi öteleyebilirsiniz. Amacımız bunu
sağlamak. Prototipimiz çıktı, kitimiz şu an da çalış-
malarda herhangi bir terslik ile karşılaşmadık. Üze-
rinde birçok deneme yapıldı ve ruhsat
aşamasındayız. Şu an hemen hemen tüm hastane-
lerde ve klinikler bulunan bir cihaz ile geliştirdiği-

miz kit kullanılarak bu risk ölçülebiliyor. İsteyen
her sağlık kuruluşunda kullanılabilir. Dediğim

gibi, Alzheimer hastalığının gelişimini çev-
resel etmenlerle azaltabildiğimizi biliyo-

ruz. Haftada 3 gün 45 dakikalık
tempolu yürüyüş yapmak bunlar-

dan biri. Bunun yanı sıra yeme
düzeni, yani pek çok renkli be-

sini aynı anda yeme de etkili.
Kırmızı, mor gibi renkli

meyve ve sebzeleri
genel olarak tüket-

mek, tek yönlü bes-
lenmemek de

Alzheimer has-
talığının olu-

şumunu
engelli-

yor.”
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A ile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen
Bahçe Seminerleri, seminer dizisinin dördüncü haf-

tasında ‘Sağlıklı Cilt ve Doğal Güzelliğin Sırları’ konusuyla
katılımcılarla buluştu. Merkezefendi Parkı’nda düzenlenen
seminerde, sağlıklı güzellik ile ilgili bilinmesi gerekenleri an-
latan Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, evde cilde ve
vücuda bakım yapma yöntemleri, cilt, saç ve vücut bakımı
için doğal reçetelerin püf noktaları hakkında bilgi verdi.

En güzel domates maskesi

Evde yapılabilecek en güzel doğal bakım ürününün domates
maskesi olduğunu belirten Bulgak, yapımı ve faydalarıyla il-
gili bilgi verdi. Bulgak, “Domatesin mevsimi. Ben şu an do-

mates sosu hazırlıyorum. Onu hazırlarken
maskesini de yapıyorum. Çok basit

bir yapımı var. 1 yemek
kaşığı domates

suyu-

nun içerisine 1 çay kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı sandal ağacı
yağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp, göze çok yaklaş-
madan tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanabilir. Cilde
sürdükten sonra 15 dakika kadar beklemek yeterli. Biraz ısı-
nıyor, hafif bir karıncalanma hissi yaratıyor. Son olarak ılık
suyla durulanıyor. Bu haftada 1 yapılabilir. Hem cildin leke-
lenmesini önler hem yeni oluşan lekeyi açar hem de göze-
nekleri temizler. Siyah nokta oluşumunu da engeller.
Yüzeysel siyah noktaları da giderir. Maskeyi uygulamak için
belli bir yaş sınırı yok, herkes kullanabilir. Sadece hamilelerin
bu tip doğal maskeleri yaparken biraz daha dikkatli olması
gerektiğini düşünürüm” dedi.

Cilde ve saç köküne avakado maskesi

Evde yapılabilecek maskelerden birinin de avokado maskesi
olduğunu söyleyen Bulgak, maskenin yapılışını anlatırken,
uygulanırken dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşarak,
“Avokado maskesi, bir C vitamini maskesi. Avokadoyu yer-
ken ya da herhangi bir amaçla kullanırken 1 yemek kaşığı ka-
darını ayırırsanız onun içerisine bir tatlı kaşığı sızma
zeytinyağını, ezdiğiniz avokadoya yavaş yavaş karıştırın.
Eğer varsa, 1 damla kadar kuşburnu yağı da kullanabilirsi-

niz. Kuşburnu yağı yoksa adaçayı yağı da ilave edile-
bilir. Güzelce karıştırın. Mümkünse evde

yaparken ellerinizle karıştırın, böylece
tırnaklar da beslenmiş olur. Göz

çevresine çok girmeden,
masaj yaparak tüm

cilde masaj
uygula-

yabilirsiniz. Tırnaklamadan, kan dolaşımını hızlandıracak
şekilde masaj yaptıktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin.
Malzeme artacaktır. Artan malzemeyi hemen saç köklerine
sürün. Hiçbir şeyi israf etmeyin. Çünkü kan dolaşımını sağ-
layacağı için saç köklerinde de aynı etkiyi yaratacaktır. Son-
rasında yüzdekini ılık suyla, saçtakini önce soğuk suyla
akıtarak şampuanlamanızı öneririm” diye konuştu. Çok
yağlı cilde sahip olanların avokado maskesinden kaçınmaları
gerektiğinin altını çizen Bulgak, şöyle konuştu: “Avokadoyu
çok yağlı ciltlere önermiyorum. Özellikle akne ve sivilce
varsa hiç önermiyorum. Çünkü doğal C vitamini maskesini
yaparken masaj yapmayı öneriyorum. Sivilce ve akne varsa,
derinin altında bir bakteri var demektir. Her ellemede bakteri
hareket edecektir ve oksijenlenip daha başka bir yere bulaşa-
caktır. Akne ve sivilceli ciltler, yağ içeren avokado maskesini
yapmamalılar.”

Sivrisineklere ıtırlı yağ

Yaz aylarında birçok kişinin şikayetçi olduğu karasinek ve
sivrisineklerden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren
Bulgak, “Itırlı yağlar kullanmakta fayda var. Bunu hazırlayıp
saklayabilirsiniz. Okaliptüs, nane, fesleğen ve adaçayı gibi
bitki yağları olabilir. Her bitki yağından birer ölçek olabilir.
Tabii elinizdeki cam şişenin büyüklüğüne de bağlı. Kara si-
nekler ve sivrisinekler akşam üstü harekete geçmeden önce
ya da uykudan önce tüm vücudunuza sıkabilirsiniz. Koku
ağır geliyorsa, terlenen noktalara; bilek, dirsek içi, koltuk altı,
diz kapağı arkası, ayak bileği gibi bölgelere küçük dokunuş-
larla sürerseniz sinekleri 2-2,5 saat uzak tutabilirsiniz. Vücu-
dunuza bir şey süremiyorsanız ya da daha geniş bir
ortamda sivrisinek mücadeleniz varsa adaçayı ve lavanta ya-
kabilirsiniz. Onların kokusundan da pek hoşlanmazlar”

dedi.Bebeklerin de bitki yağı karışımlarıyla sivrisinek ısı-
rıklarından korunabileceğini kaydeden Bulgak,

“Doğal yağ karışımlarını, 6 ay ve üzeri bebek-
lere de sürebilirsiniz. Minik minik yastı-

ğına damlatıp ya da ayak bileklerine
sürerek test edip kullanabilirsiniz.

Çocukları da sivrisineklerden
ve kara sineklerden koru-

makta fayda var”
önerisinde bulu-

narak sözle-
rine son

verdi.

AKDEM tarafından düzenlenen Bahçe
Seminerleri dizisinin dördüncü
haftasında sağlıklı güzellik ile ilgili 
bilinmesi gerekenleri anlatan Biyolog ve
Kozmetolog Pervin Bulgak, cilde ve
vücuda bakım yapma yöntemlerinde
kullanılan doğal reçetelerin tariflerini ve
uygulamadaki püf noktalarını paylaştı.
Bulgak, özellikle de yaz mevsiminde,
domates maskesinin cildi aknelerden ve
lekelerden koruğunu kaydetti

NEŞE MERT

Cildinizi 
domatesle 
koruyun

Kanser 
pandemİ dİnlemez
Pandemi dönemi, pek çok zorluğu beraberinde getirirken bu dönemin şartlarından en çok etkilenen grupların
başında kanser hastaları geliyor. Onkoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Selçuk Cemil Öztürk kanserin pandemiyi
dinlemeyeceğini söyledi ve erken teşhisin önemine dikkat çekerek taramaların zamanında yapılması gerektiğini söyledi
Kanser hastalığı hem Türkiye’de hem de
dünyada insanların hayatını kaybetmesine
neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda
yer alıyor. Günümüzde kanser tedavisinde
geçmişe göre oldukça başarılı sonuçlar alındı-
ğını vurgulayan Uzm. Dr. Selçuk Cemil Öz-
türk, “Kanser alanındaki bilgilerimizin
artması, tanı ve tedavi imkanlarının gelişme-

siyle artık kanser giderek daha az korkutucu
bir hastalık olmaya başladı. Ancak tıp 
dünyası olarak hâlâ istediğimiz noktada 
değiliz. Biz kimsenin kanser nedeniyle 
hayatını kaybetmediği, sağlık problemi 
yaşamadığı, hastanede yatmadığı bir dönemi
hedefliyoruz. Bu hedefimize geçmişe göre 
çok daha yakınız ama hâlâ kat edilecek 

çok yol var” diye konuştu.

Erken teşhiş önemli

Kanser tedavisinde başarıyı getiren en önemli
faktörlerden birinin erken teşhis olduğuna
dikkat çeken Uzm. Dr. Öztürk, “Kanseri
erken teşhis edebilmek bize daha etkin bir te-
davi uygulama şansı tanıyor. Pek çok kanser

türü erken evredeyken
cerrahi ve cerrahiye ek
kemoterapi, radyoterapi
gibi uygulamalarla başa-
rılı bir şekilde tedavi edi-
liyor. Ancak kanser ileri
evrelerde fark edilirse
birden çok dokuya, or-
gana sıçramış oluyor ve
bu bizim cerrahi yapma
şansımızı düşürüyor.
Asıl tümör kitlesini çıka-
ramayınca da kemote-
rapi ve radyoterapinin
de etkinliği azalıyor ve
maalesef hastalarımızda
hızlı bir kötüleşme görü-
yoruz” açıklamasında
bulundu. Kanser hasta-
larının tedavi verildikten
sonra sıkı bir şekilde
takip edilmesi gerektiğini
hatırlatan Uzm. Dr. Sel-
çuk Cemil Öztürk,
“Kanser, tedavisini ver-

dim bitti
gitti diyebi-
leceğimiz bir
hastalık değil ne
yazık ki. Hastanın te-
daviden sonra tedavinin
etkinliği, hastalık nüksü, ilaç
yan etkisi gibi pek çok konuda
yakinen takip edilmesi gerekiyor”
dedi.

Taramalar azaldı

Normal şartlarda belirli bir düzen içerisinde
ilerleyen kanser tanısı sürecinin pandemi ne-
deniyle sekteye uğradığını söyleyen Uzm. Dr.
Öztürk, “Pandemi döneminde insanlar has-
taneye gitmekten çekindi, sağlık hizmetlerinde
aksamalar oluştu. Gerek tarama gerek tedavi
gerek de tedavi sonrası hasta kontrollerinde
ciddi bir azalma meydana geldi. Bu durum
sadece ülkemize has değil. Farklı ülkelerde ya-
pılan çalışmalar sonucunda özellikle pande-
minin başlarında önceki yıllara göre kanser
taramalarında %85’e varan azalmaların oldu-
ğunu ortaya koydu. Yine tedavi veya kontrol
için onkoloji bölümüne başvuran hastaların
sayısında yüzde 25-30’luk azalmalar göz-
lendi. Bu bilgiler ışığında pandeminin kanser
tanı ve tedavisini olumsuz etkilediği çok açık
bir şekilde görünüyor” ifadelerini kullandı.
Kanserin pandemi dinlemeyeceğini söyleyen
Dr. Selçuk Cemil Öztürk, “Kanser hastaları
aşı için öncelikli grupta yer alıyor. Zaten artık 

hemen
herkese
aşı hakkı
tanımlanmış
durumda. Ha-
liyle insanlarımı-
zın tarama, teşhis
veya tedavi amacıyla
hastaneye gitmelerinde
bir sakınca bulunmuyor.
Hatta asıl sorun gitmezlerse
oluşuyor. Bu nedenle tüm va-
tandaşlarımızın kanserle ilgili iş-
lemleri için gerekli önlemleri alarak,
vakit kaybetmeden sağlık merkezlerine
başvurmalarını tavsiye ediyorum” diye-
rek sözlerini noktaladı.

Alzheimer
riskini ölçen kit
Üniversite-sanayi iş birliği, Sankara Beyin ve
Biyoteknoloji Merkezi desteğiyle geliştirilen
“NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı
Kiti” kişinin Alzheimer hastalığına yakalanma
riskini ölçüyor. Kiti geliştiren ekipte yer alan 
Dr. Aynur Müdüroğlu Kırmızıbekmez, 
“Dudak içi ve dilden DNA örneği alarak 
6 genin taramasını yapıyoruz” dedi
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Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler
ilçelerinde 15 Ağustos ile 22 Ağustos
arasında yapılan hırsızlıklar üzerine

polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin
Emin Y.(24), Batuhan A.(24) ve Ali R.(24) oldu-
ğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri dün şüphelileri Maltepe Ay-
dınevler Mahallesi'nde bir sokakta hırsızlık yap-
mak üzereyken suçüstü yakalayarak gözaltına
aldı. Şüpheliler gözaltına alınırken polis ekiplerine
zorluk çıkardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri gözaltına alınan şüphelilerden Emin
Y.'nin 60, Batuhan A.'nın 6, Ali R.'nin ise 67 suç
kaydının olduğu öğrenildi.

Suçüstü
yakalandılar

Olay Sultan Murat Mahallesi, 6.
Menekşe Sokak'ta yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre , Erkan Önder

dün sabah 16 ve 12 yaşlarındaki kızlarını
alarak evden çıktı. Hız yapıp heyecan yaşa-
mak isteyen Önder, kızlarına emniyet ke-
merlerini taktırdıktan sonra ara sokaklarda
hız yaptı. 6. Menekşe Sokak'ta kullandığı
hafif ticari aracın direksiyon hâkimiyetini
kaybeden Önder, önce park halindeki bir
otomobile çarptı ardından, apartmanın
bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Kazada
yaralanan olmazken, araçlarda ve bahçe

duvarında hasar oluştu.

Heyecan yaşayım dedik

Yaşananları anlatan Erkan Önder, "İşe gi-
diyordum kalktım çocukları da aldım, ço-
cuklarla biraz heyecan yaşayalım dedik.
Kemerlerini taktırdım. Biraz hızlı gelirken,
nasıl olduysa bir anlık dalgınlıkla çarptım.
Döneceğim yerde duvara çarptım. Ben yıl-
lardır İstanbul'da araba kullanıyorum
böyle bir hayat yaşamadım. Yaralı yok. İki
kızım ve ben vardım. Allah'tan kemerleri
takılıydı" diye konuştu.

İstanbul'da Maltepe, Büyük-
çekmece ve Bahçelievler il-
çelerinde bir hafta içerisinde
hırsızlık yapan şüpheliler
suçüstü yakalandı. Şüpheli-
lerin yakalanma anları gü-
venlik kameralarına yansıdı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür-
lüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Mü-

dürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Baş-
kanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sa-
rıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Ekipleri, Sarıyer
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Sahil
Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlı-
ğına bağlı bot ve toplam 23 personelle Sarıyer sahil
şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik
denetim yapıldı. Yapılan denetimde 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye
toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi. Denetimde bir
araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekip-
manlarına da el konuldu. Kompresör ve ekipman-
lar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için
yediemin limanına teslim edildi. Denetim yakala-
nan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı ol-
dukları için denize bırakıldı.

1 ton midye
ele geçirildi

Sarıyer'de kaçak avlanan 1
ton midye ele geçirildi. Canlı
oldukları belirtilen midyeler
denize bırakılırken, 3 kişiye
11 bin 885 lira ceza kesildi

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ai-
lenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesi Bürosu, sosyal

medya fenomeni Cemile Nazlı Hama-
rat'ın çocuğunun babası iş insanı Gaffar
Aydın hakkında bulunduğu suç duyuru-
sunu inceledi. Savcılık, 6 Haziran 2020
günü saat 21.30 sıralarında Aydın'ın al-
kollü bir şekilde Hamarat'la tartıştığını,
hakaret ettiğini ve eline aldığı meyve bı-
çağıyla Hamarat'ın üzerine yürüyerek
Hamarat'ı elinden yaraladığı iddiasıyla
müştekinin şikayetçi olduğunu kararında
belirtti.

Hayatın olağan akışına aykırı

Gaffar Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı
kabul etmediği hatırlatılan kararda, yapı-
lan soruşturma sonucunda Hamarat'ın
olaya ilişkin darp raporu almadığı, tanık
olarak dinlenen kişinin beyanlarında ta-
rafsızlık hususunda şüphe bulunduğuna
kanaat getirilerek tanık beyanlarına itibar
edilmediği vurgulandı. Olaya ilişkin gö-
rüntü izleme tutanağında da Aydın'ın
Hamarat'ı yaraladığına, tehdit ve hakaret
ettiğine dair bir tespitin bulunmadığı be-
lirtilirken Hamarat'ın olay tarihinden 5
ay sonra Aydın hakkında şikayetçi olma-
sının hayatın olağan akışına uygun bu-
lunmadığı kaydedildi.

Yeterli delil bulunamadı

Savcılık bu nedenle Aydın'ın savunma-
sına itibar edildiğini kararında vurgula-
yarak "Şüphelinin üzerine atılı suçları
işlediğine dair ve hakkında kamu davası

açmaya yeterli şüphe oluşturacak baş-
kaca delil elde edilmediği tüm soruş-
turma evrakı kapsamından anlaşılmakta"
şeklinde değerlendirme yaptı. Savcılık,
bu gerekçelerle Gaffar Aydın hakkında
takipsizlik kararı verdi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı
Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Ay-
dın'ın kendisini 6 Haziran 2020 günü bı-

çakla yaraladığını, hakaret ettiğini iddia
ederek savcılığa suç duyurusunda bulun-
muştu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şi-
kayetçi olan eski sevgililere, "tehdit",
"şantaj" ve "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir
dava da açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat,
Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı
iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın
da Nazlı Hamarat'ın kendisine, "Eski ko-
camın sonunu biliyorsun, senin de sonun
ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını

iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ayrıca
Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı
Hamarat'ın çok fazla alkol aldığını ve
müşterek çocuklarıyla ilgilenecek du-
rumda olmadığını öne sürerek çocuğu-
nun kendisiyle yaşaması için Avukatı
Deniz Alp İmamoğlu aracılığıyla velayet
davası açmıştı. Mahkeme dava dilekçesini
incelerken sosyal medya fenomeni Ha-
marat'ın 3 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki
içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. DHA

OLAY GORUNTULERE
TAKIPSIZLIK CIKTI

Heyecan için ölüyorlardı
Küçükçekmece’de Erkan Önder ismli baba heyecan yaşamak isteyen kız-
larına emniyet kemerini taktıktan sonra ara sokaklarda hız yaptı. Direk-
siyon hakimiyetini kaybeden baba Önder, hafif ticari aracıyla önce park
halindeki otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine daldı

‘Yan baktın’ cinayetiBeyoğlu’nda A
Halil Talha Ertuğ-

rul(19) kaldığı
otelin önünde otu-

rurken yoldan 
geçenlerle yaşa-
dığı 'yan bakma' 
tartışması sonucu 
silahla vurularak
öldürüldü. Olaya
karışan 5 şüpheli
gözaltına alınır-

ken, olay anı 
güvenlik kamera-

sına yansıdı

Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hama-
rat'ın çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın hakkında bulunduğu suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi

Olay geçtiğimiz Karaköy'de
meydana geldi. İddiaya
göre, Halil Talha Ertuğrul

çalışmak için geldiği İstanbul'da arka-
daşı Süleyman Zafer Köker(21) ile
Karaköy'de otelde kalmaya başladı.
İkili otel önündeki kafede otururken
geçen iki şüphelinin 'niye yan yan ba-
kıyorsun' demesi üzerine aralarında
tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın
ardından şüpheliler olay yerinden ay-
rıldı. Daha sonra arkadaşlarını da
toplayıp tekrar olay yerine gelen şüp-
heliler Halil Talha Ertuğrul'u silahla
vurarak, arkadaşı Köker'i ise darbede-
rek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Halil Talha Er-
tuğrul hayatını kaybetti. Yaralı arka-
daşı Süleyman Zafer Köker'in ise
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-

nildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili
çalışma başlattı. Polis Karaköy'deki
işyerlerinin ve çevre dükkanların gü-
venlik kameralarını inceledi, şüphelile-
rin Fethat E. (26), Ümeyir E.(26),
Yavuz E.(23), Baran D.(21) ve Abdul-
menaf D.(45) olduklarını tespit etti.
Şüphelilerden 3'ünün il dışına çıktık-
ları belirlendi. Dün eş zamanlı olarak
İstanbul ve Çanakkale'de operasyon
düzenledi. Ümeyir E. ve Yavuz E.
olayda kullanılan silahla İstanbul'da
gözaltına alınırken, Fethat E., Baran
D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale
Gelibolu ilçesinde ekiplerin takibi sıra-
sında bulundukları araçta gözaltına
alındı.  Şüpheliler emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan cinayet anı kameralara
yansıdı. DHA

Olay, Beylikdüzü Barış
Mahallesi, Ali Çebi Cad-
desi üzerinde bulunan bir

restoranın önünde gerçekleşti. Edi-
nilen bilgiye göre, restoranda gar-
son olarak çalışan H.Ç., iş
yerindeki aşçılaryla bilinmeyen bir
nedenle tartıştı. 2 aşçı molaya çık-
tığı sırada peşlerinden giden H.Ç.,
yanında getirdiği silahla ateş et-
meye başladı. Tabancadan çıkan

mermiler, aşçıların bacağına isabet
ederken saldırgan olay yerinden
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri, 2 aşçıyı yaptık-
ları ilk müdahalenin ardından Ba-
kırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne
kaldırdı. Polis ekipleri de yaptıkları
incelemenin ardından saldırganı
yakalamak için çalışma başlattı. Ya-
ralıların ambulansa taşındığı anlar
ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde garson olarak çalışan
H.Ç., aynı restoranda tartıştığı 2 aşçıyı
molada oldukları sırada silahla yara-
layıp kayıplara karıştı. Yaralıların 
durumunun iyi olduğu öğrenilirken,
polisin saldırganı yakalamak için 
başlattığı çalışmalar devam ediyor

Restoranda
silahlı
kavga
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Esenyurt acıya
ortak oldu

Süleymanpaşa
final yaptı

Esenyurt Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinde
yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını
kaybeden vatandaşlar ve şehitler ile yakın dö-
nemde hayata veda eden belediye personel-
leri için mevlit okuttu. Esenyurt Serhan Tirit
Merkez Camii’nde düzenlenen programa,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, CHP İstanbul Milletvekili Emine
Gülizar Emecan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı
Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları
Başkanı Emine Polat, belediye başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i
Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından
dualar edildi. Program sonunda Başkan
Bozkurt, vatandaşlara mevlit şekeri ikra-
mında bulundu.

Kaybettiğimiz canlar için

Son aylarda Türkiye’nin ciddi felaketlerin
eşiğinden geçtiğini söyleyen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yan-
gınlar, sel felaketleri ülkemizin her bir
bölgesinde; Akdeniz’den, Karadeniz’den,
Doğu Anadolu’dan birçok vatandaşımızın
yaşamını sonlandırdı. Herkes, bu sürede
elinden geldiğince bu acıların bir an önce
giderilmesi için emek verdi. Bizler de kay-
bettiğimiz canlarımızı yâd etmek ve ruhları-
nın şad olması için Kur’an-ı Kerim okuttuk.
Yine çok değerli iki personelimizi kaybettik,
ilçemizden bir şehidimiz vardı. Allah rah-
met etsin. Onlarla beraber olduğumuzu bil-
meleri ve ruhlarının şad olması için biz de
elimizden geldiğince Kur’an-ı Kerim okuya-
rak Allah’a dualar ettik” dedi.
ZEHRA ÇELİK

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçek-
leştirilen 2021 Yaz Okulu kapanış töreni,
aynı zamanda çocuklar için bir şenlik hava-
sında yapıldı. Kapanış töreninde çocuklar,
yüz boyama ve sosis balon atölyeleri, kukla
tiyatrosu, bilim atölyeleri, parkur oyunları
ve daha birçok oyun ve eğlenceli etkinlikle
okulların başlamasından önce keyifli bir
gün geçirdiler.

20 farklı dalda eğitim

Gün boyu süren etkinlikler devam ederken,
2021 Yaz Okulunda 8 hafta boyunca 20
farklı branşta eğitim alan çocuklara mezu-
niyet belgeleri törenle takdim edildi. Süley-
manpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
törende çocuklara mezuniyet belgesi ve ma-
dalya vererek tebrik etti. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunması ile başlayan
törende konuşan Başkan Yüksel, “Gençleri-
mize verdiğimiz önemi ve desteği icraatları-
mızla ortaya koyuyoruz. Bu yıl Yaz
Okulumuzda 2 binden fazla öğrencimize,
şehrimizin yedi farklı noktasında, müzikten
resme, akıl oyunlarından İngilizceye, yüz-
meden okçuluğa kadar 20 farklı dalda 2 ay
boyunca eğitim verdik. Şimdiden kış okulu-
muz için de çalışmalarımıza başladık. 2 bin
olan öğrenci sayımızı 5 bine kadar çıkar-
mayı hedefliyoruz. Yaz Okulumuzda eğitim
alan çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik
ediyor, kendilerini geliştirmeye devam etme-
leri için belediye olarak her zaman yanla-
rında olduğumuzu belirtmek istiyorum,”
ifadelerini kullandı.

A çılışta yaptığı konuşmasında iki
buçuk yıllık görev süresinde hayata
geçirdiği hizmetlere de değinen

Başkan Çalık, “Birçok hizmeti bu kentle bu-
luşturmaya söz vermiştik, verdiğimiz sözleri
birer birer yerine getiriyoruz. Şu ana kadar
yaptığımız hizmetler bundan sonra yapa-
caklarımızın yanında fragman olarak kala-
cak.” dedi. İlçeye yeni sosyal donatı alanları
kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Be-
lediyesi, Beylikdüzü’nün altıncı sosyal tesisi
olan Kırlangıç Kumsal Cafe’yi hizmete açtı.
Vatandaşların sosyal hayatına katkıda bulu-
nacak tesisin açılışına; Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Bey-
likdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapı-
nar, meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.
Sahil Mahallesi Marmara Caddesi’nde 3
bin 500 m2 üzerine konumlanan 250 kişi
kapasiteli tesis; yeme-içme, dinlenme ve
plaj hizmeti verecek. İçerisinde; soyunma
kabinleri, tuvalet, duş, şemsiye ve şezlong
gibi fonksiyonları barındıran tesis de aynı
zamanda güvenlik, cankurtaran ve oto-
park hizmeti de olacak.

Yaşam Vadisi denizle buluştu

Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören
tesisin açılışında Beylikdüzü’nün hayalinin
gerçekleştiğini belirten Mehmet Murat
Çalık, “Beylikdüzü denize sırtını değil, yü-
zünü dönecek demiştik, bugün o hayalimi-
zin ilk adımını atıyoruz, 13 km’lik sahil
bandına sahip Beylikdüzü’nü denizle bu-
luşturuyoruz. Komşularımıza, Ağustos ayı
itibariyle Yaşam Vadisi’ni denizle buluştura-
cağımızın sözünü vermiştim. Bu kentten
elini emeğini, gözünü kulağını hiçbir zaman
çekmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte
Yaşam Vadisi’ni söz verdiğimiz gibi denizle
buluşturduk. Ufak tefek eksikleri var ama
şimdi o eksikleri tamamlama zamanı. İn-
şallah birkaç ay içerisinde Yaşam Vadisi’ni
büyük bir oranda, bütün yatırımlarını ve
alt-üstyapılarını bitirmiş bir hale geleceğiz.”
ifadelerini kullandı.

Yapılanlar fragman olarak kalacak

Açılışta yaptığı konuşmasında iki buçuk yıl-
lık görev süresinde hayata geçirdiği hizmet-
lerden de söz eden Başkan Çalık, “Pandemi
dönemi elbette hepimizi çok etkiledi. Ama 

biz Beylikdüzü’nde hep ‘Umutlu bir yıl için
sebebimiz çok’ dedik. Bu süreçte de çok
fazla icraat yaptık. 60 adet parkı bu kentin
kullanımına hazır hale getirdik. Toplam 725
bin 668 metrekare yeşil alanı bu kentin en-
vanterine kaydettik. Her bölgede 365 bin
vatandaşımıza hizmet etmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Birçok hizmeti bu kentle
buluşturmaya söz vermiştik, verdiğimiz
sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Şu  ana
kadar yaptığımız hizmetler bundan sonra
yapacaklarımızın yanında fragman olarak
kalacak. Altyapı hizmetleri ve yaptığımız
tüm hizmetlerle birlikte bu kentin 50 yılına
müdahale ettik. Şimdi ise üniversitelerle
yaptığımız iş birlikleri ve alacağımız bazı
yatırım kararlarıyla bu kentin 200 senesini
hep birlikte planlayacağız.” dedi.

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü’nün altıncı sosyal tesisi olan Kırlangıç Kumsal Cafe hizmete açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun
ilgi gören tesisin açılışında Beylikdüzü’nün hayalinin gerçekleştiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü denize sırtını değil, yüzünü dönecek demiştik, bugün o hayalimizin ilk
adımını atıyoruz, 13 km’lik sahil bandına sahip Beylikdüzü’nü denizle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı

6 Eylül’de başlayacak
olan 2021-2022 eğitim
öğretim yılı öncesi
Küçükçekmece Belediyesi,
ilçedeki tüm okullarda
dezenfeksiyon ve ilaçlama
çalışması başlattı

Esenyurt Belediyesi,
Türkiye’de yaşanan
yangın ve sel felaketinde
hayatını kaybeden
vatandaşlar, şehitler ve
yakın dönemde kaybe-
dilen belediye personel-
leri için mevlit programı
düzenledi

BEYLIKDUZU YUZUNU
SAHILE DONUYOR

Bir sosyal tesis
müjdesi daha
Beylikdüzü’ne yeni bir sosyal tesisin daha ka-
zandırılacağı müjdesini veren Başkan Çalık,
“Arkadaşlarımız burada çok güzel bir iş çıkardı
ve Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla ka-
liteli, uygun fiyatlı ve üst düzeyde bir hizmeti
buluşturdu. Şimdi ise ilk hedefimiz bu sahili
Yaşam Vadisi’nin Kavaklı Mahallesi’nde de-
nizle buluştuğu yerle buluşturmak. Şu an pro-
jelerini yapıyoruz. Bu projenin de yaklaşık 250
metre ilerisinde bir alanı daha sosyal tesis ola-
rak düzenliyoruz. Yel Değirmeni Sosyal Tesisi
olacak oranın adı da. Onun da çalışmalarını

devam ettiriyoruz. Zemin etütleri
bitti, projeleri hazır. İnşallah en
kısa sürede de onun imalatına
başlayacağız. Umudu yeşerten bir
anlayışla Beylikdüzü sadece kendi
sınırlarına değil, sınırlarını aşarak
nefes olmaya devam edecek. Çok
güzel işleri bu kentin hayatına
sokmaya devam edeceğiz.” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğrenci-
lerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimle-
rini sürdürebilmesi amacıyla Küçükçekmece
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, 2 hafta sonra açılacak olan okulları
baştan sona dezenfekte edip ilaçlayarak hazır
hale getiriyor. Çalışma, Sağlık Bakanlığı
onaylı, hedefi dışında hiçbir canlıya zarar ver-
meyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Küçükçek-
mece’deki 165 okul baştan sona özel bir
solüsyonla hem korona virüse hem böceklere
karşı dezenfekte edilmeye başladı. Dezenfek-
siyon çalışmasının üçüncü gününde 65 tane
okul; sınıflarından tuvaletlerine, asansörün-
den merdiven trabzanlarına, koltuklardan ko-
ridor kenarlarına kadar özenle temizlendi.

Eğitim her şeyden önemli

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Fur-
kan Coşkun, “Eğitim öğretim dönemi başla-
madan önce ilçemiz genelindeki, anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve liselerde Covid-19 önlem-
leri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını
gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak da vek-
törle mücadele kapsamında ilaçlama çalış-
ması yapmaktayız. Okulların açılmasına 2
hafa kala biz bu süreci başlattık. 6 Eylül’e
kadar,  toplam da 165 okulda bu çalışmaları
tamamlayacağız” dedi. YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece
okulları ilaçladı

Dezenfeksiyon çalışmasının üçüncü gününde 65 tane okul; 
sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına,
koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle temizlendi.

Küçükçekmece Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, 2 hafta sonra
açılacak olan okulları baştan
sona dezenfekte edip ilaçla-
yarak hazır hale getiriyor. 



C umhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Mil-
letvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlar ile

Muğla’da Temmuz ayı sonunda başlayan ve kısa sü-
rede birçok noktaya yayılan yangın bölgelerini ziyaret
etti. Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır
bulundu.

Zeytin varlığı yok oldu

Heyetin ilk durağı Mazı’daki koordinasyon mer-
kezi oldu. Bodrum Belediye Başkanı Aras yangın
ve etkilediği alanlarla ilgili heyete kısa bir sunum
yaptı. Aras, 8 bin 656 Hektar alanın yangından
etkilendiğini belirterek, “Yangınların başlamasıyla
beraber de kriz yönetimi masamızı, hemen yöne-
tim merkezimizi teşkil ettik ve çalışmalara başla-
dık. Yaklaşık on iki mahallemiz, bu yangından
etkilendi. Bu bölgedeki bütün orman varlığı zey-
tin varlığı ve diğer bütün bitki örtüsü şu anda tah-
rip olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları en
önemlisiydi. Yangından etkilenen 352 konutu tek
tek ziyaret ettik. Burada 780 vatandaşla ve 28 iş-
letmeyle de birebir görüştük ve onların hasarlarını
tespit ettik.  Daha sonra yangınla ilgili taleplerini
aldık. 20 bin 750 zeytin ağacımızı maalesef kay-
bettik bölgede. Zeytin varlığı yüzde 95 oranında

yok oldu” dedi.

Felaketi el birliğiyle aşarız

Muhtarlardan köylerdeki durum hakkında bilgi
alan CHP Lideri, 11 Büyükşehir Belediye Başka-
nı’nın yaraları sarmak için hazır olduklarını ifade
ederek, “Sizlere geçmiş olsun diyoruz. Biz kendi ül-
kemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ormanlar
bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyo-
ruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir
huzur yaşıyoruz. O nedenle Türkiye büyük bir fela-
ket yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşal-
lah aşarız. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar, sadece
sizin sıkıntılarınız olmanın ötesinde Türkiye'de ya-
şayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü
buradaydı, yüreği buradaydı, kalbi buradaydı. İnşal-
lah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar edi-
yorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk.
Dolayısıyla tekrar size geçmiş olsun diyoruz. Eli-
mizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sar-
maya da çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.

Vatandaş talepleri not edildi

Kılıçdaroğlu önderliğindeki heyetin bir sonraki ad-
resleri Yukarı Mazı, Gökbelen, Bozalan, Milas Tür-
kevleri Mahalleleri oldu. Tüm noktalarda
vatandaşların talebini soran Kılıçdaroğlu, “Yanan
arazilerin imara açılmaması”, “olası yangınlara
daha hızlı müdahale edilebilmesi için yangın sön-
dürme helikopteri ve uçaklarının her an müdahaleye
hazır olarak bekletilmesi”, “Yanan zeytin ağaçları-
nın yerine dikilebilecek farklı türde bitkilerin hibe
edilmesi” , “Yanan mezarlık alanlarının düzenlen-
mesi” gibi taleplerde bulundu.

NERGİZ DEMİRKAYA
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FELAKETI BIRLIKTE
ASACAGIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir
Belediye Başkanı ile Muğla’da yangından etkilenen 

köyleri ziyaret etti. Tek tek köylülerin sorunlarını 
dinleyerek not eden Kılıçdaroğlu, “Ormanlar bizim

akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. 
Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir 

huzur yaşıyoruz. O nedenle Türkiye büyük 
bir felaket yaşadı. Felaketi el birliğiyle, 

gönül birliğiyle inşallah aşarız.” dedi

Vatandaşları yoğun ilgisi altında gerçek-
leşen ziyaretler sırasında İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da yangından etkilenen
vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini
sundu. Ziyaretler sırasında bir vatandaş
İmamoğlu’na gönderdiği itfaiyelerin kah-
ramanca görev yaptığını belirterek hiz-
metleri için teşekkür etti. 11 Büyükşehir
Belediyesi olarak desteklerini sürdürece-
ğini kaydeden İmamoğlu, “Şu anki durum
kabus gibi tabii. Allah korusun umarım
yanmadan tedbirleri nasıl alırız da yoğun-
laşmak? Ama biz bugün burada hem on

bir Büyükşehir Belediyemiz olarak, Genel
Başkanımızla beraber bu yaralar nasıl
sarılacak ona bakacağız. Endişe olmasın
ki hem devletimiz hem bizim gibi beledi-
yeler vatandaşımızın yarasını hep birlikte
sararız. Can kaybı olmasın yeter ki; ama
bir yandan da tekrar söyleyeyim; yanma-
dan nasıl tedbirler alınmalı, kısmı bana
göre çok çok önemli. Yoksa şu manzara-
lar insanın tüylerini diken diken ediyor.
Hala gözleri yaşlı insanlar var. Kolay
değil. Geçmiş olsun güzel yöremiz. Geç-
miş olsun” diye konuştu.

Yaraları birlikte sararız

Gündüz 200 bin
kişi gece 12 kişi

Fatih ilçe merkezine 3 kilo-
metre, İstanbul kent merke-
zine ise yaklaşık 2 kilometre

mesafede olan Sarıdemir Mahalle-
si'nin nüfusu gündüz 150-200 binlere
çıkarken, gece ise 12 kişiye düşüyor.
Fatih'e bağlı 57 mahalleden biri olan
ve tarihi yarımada ile Haliç kıyısında
yer alan mahallede birçok dükkan,
restoran ve imalathane bulunuyor.
Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kan-
tarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii
gibi tarihi eserler de yer alırken ma-
halle ise havadan görüntülendi. Sarı-
demir Mahallesi'nde yaşayan ve
esnaflık yapan Mustafa Bala, “Bu-
rada, Sarıdemir Mahallesi'nde yaşıyo-
rum. Küçük Pazar'da burada esnaflık
yapıyorum. Gündüzü ile gecesi ol-
dukça farklı bir muhit burası. Burada
gündüz belki 150-200 bin insan geçer
bizim dükkanımızın önünden ve mu-
hitten ama akşam olduğunda burada
çok az sayıda insan bulursunuz, belki
3-5 kişi. Soğuk havalarda, yağmurlu
havalarda, uzun gecelerde buralarda
kimseleri bulamazsınız. Mahalleyi se-
viyorum, mahalle güzel bir mahalle,
tarihi dokusu ve tarihi geçmiş fazla
olan bir mahalle. Burada çok entere-
san insanlar yetişmiş. Akademisyen-
ler, edebiyatçılar yetişmiş. Zamanında
şehzadeler oturmuş” dedi.

Gece güvenli bir yer değil

Mahallede gece çok az insan kaldığını
belirten Erhan Azan, “Burası saat
20:00 olduktan sonra tenhalaşıyor.
Pandemi insanların azalmasına
neden oldu. İnsanlar evlerinden çık-
mıyor. Gece nüfusu buranın pek yok
yani. Buradaki esnafların hepsi deği-
şik semtlerde oturuyor. Saat 20.00
olunca herkes dükkanları kapatıyor
evlerine gidiyor. Nüfus gündüzleri
ise 100-150 bin vardır” diye 
konuştu.

İnsanlar kalıcı değil

Gündüzleri kalabalık olma-
sının esnafa fayda sağladı-

ğını söyleyen Şeref Turgut ise, “Burası
Fatih ilçesinin alan olarak en büyük
mahallesi. Ticaretin çok olduğu,
metronun, kıyıda turizm tekneleri-
nin olduğu bir yer. Ticaret olarak
kalabalık olması buranın 
esnafına yarıyor. Gündüz
hareketliliği gelip geçen
insanlar kalıcı olan 
insanlar değil. Akşamle-
yin tabii ki herkes kendi
ikametgahına gidiyor.
Alipaşa Hanı, 
Kantarcılar Camii
ve Ahi Çelebi
Camii gibi ta-
rihi eserleri-
miz var”
ifadelerini
kul-
landı.

Fatih ilçesinin gündüz en kalabalık mahallesi olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gece 12 kişiye
düşerken, mahalle bu nüfusuyla hem Fatih'in, hem de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi oldu

Kartal yeni döneme hazırlanıyor
Kartal'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Kartal Belediyesi de

ilçe genelindeki okullarda boya, tadilat, temizlik, asfalt ve peyzaj çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 31 Ağustos Salı günü itibariyle

başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalar titizlikle sürdürülüyor

Kartal Bele-
diyesi ekipleri de

bu kapsamda ilçe
genelindeki ilkokul,

ortaokul ve liselerin
bahçelerini periyodik

olarak temizlik ve dezen-
fekte çalışmalarına hız

verdi. Okul bahçeleri tazyikli
su makineleriyle yıkanarak

dezenfekte edildi. Okul bahçe-
lerinin düzenlemesi yapılarak as-

falt döküldü. Okullarda yapılan
peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra

bank, çöp kovası, basketbol potası ve
çocuk oyun grubu gibi ihtiyaçların da

giderilmesine destek olundu. Ayrıca Kar-
tal Belediyesi tarafından okullarda gerçek-

leştirilen dezenfekte çalışmaları, yeni eğitim

döneminin başlamasıyla periyodik olarak
devam edecek.

Heyecanlara ortak oldu

İlçe genelinde çalışmaların yapıldığı okulları
ziyaret ederek okul
müdürlerinden ve
ekiplerden bilgi alan
Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yük-
sel, "Çocuklarımız
uzun süredir evle-
rinden eğitimlerini
sürdürüyorlardı.
Onlar içinde pan-
demi süreci oldukça
zorlu geçti. Kartal
Belediyesi olarak
öğrencilerin okulla-
rına gittiklerinde hij-
yen ve güvenlik
açısından herhangi

bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı
yaptık. Okullarımızın tüm taleplerine karşılık
vermek için de var gücümüz ile çalışıyoruz.
Ebeveynlerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla
okullara gönderebilirler" açıklamasında bu-

lundu. Başkan Gök-
han Yüksel'in, Kartal
Belediyesi tarafından
yapılan çalışmaları
yerinde inceleyerek
bilgi aldığı okullar-
dan birisi de kendisi-
nin eğitim gördüğü
Ergenekon İbrahim
Şakir İlkokulu oldu.
Başkan Yüksel, eği-
tim zili çalmasına bir-
kaç gün kala okulunu
görmeye gelen bir öğ-
rencinin heyecanına
ortak oldu. 
FATİH POLAT

Barış KIŞ
SON SAYFA

barısgercek1@gmail.com 

S u hayattır diye klişe bir deyim vardır. Hatta öyle ki
bu deyim içme suyu markasına reklam sloganı dahi
olmuştur. Bu denli vurucu bir klişe tabirin varlığı

ise önemiyle ilişkili. Zira su gerçekten de önemli. Çevre
için önemli dünya için önemli ama bir de insan sağlığı için
önemli. Nihayetinde bir çevre uzmanı değilim ama doktor
bir arkadaşımın insan sağlığı açısından suyun önemine
ilişkin bana sunduğu bazı anekdotrları sizlerle de 
paylaşmak istedim...

Su, oksijenden sonra insan yaşamında en önemli yere
sahip olan maddedir. Dünya üzerindeki bütün canlıların
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli iki temel unsur bu-
lunmaktadır; oksijen ve su. Bu bakımdan su, biyolojik ya-
şamın sürdürülmesini sağlayan temel bir unsur olarak
tanımlanabilmektedir.

Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık olarak
%50-70’ini su oluşturmaktadır. Bu oran, yaşa, kiloya, boy
uzunluğuna ve kişinin fiziksel etkinliğinin derecesine bağlı
olarak değişim gösterebilmektedir. Ortalama olarak, er-
keklerde vücut ağırlığının %60’ını, kadınlarda vücut ağır-
lığının %50’sini ve çocuklarda vücut ağırlığının
%65-75’ini su oluşturmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle bir-
likte vücuttaki su oranında azalma meydana gelmekte ve
aynı doğrultuda yağ oranı artış göstermektedir. Bu ba-
kımdan vücutta meydana gelen yaşlanma etkilerinde de
suyun önemi oldukça fazladır.

İnsan vücudu ve su

İnsan vücudunda bulunan kas dokuları, yağ dokuların-
dan daha fazla oranda su içermektedir. Vücudumuzda bu-
lunan suyun, 2/3’ü hücrelerin içinde yer almakta, geri
kalanı ise damarlarda, dokular arasında, sindirim siste-
minde ve vücut boşluklarında bulunmaktadır. Hayati nite-
likte pek çok fonksiyona sahip olan vücut sıvılarının (kan,
mide salgısı, tükürük, gebelikte oluşan amniyotik sıvı,
idrar) büyük kısmını su oluşturmaktadır. Su, besinler ve
içecekler yoluyla vücuda alınmakta, alınan su sindirim sis-
teminde emildikten sonra kana karışmaktadır. Kan dola-
şımı ile vücuda dağılan su, kılcal damarlardan çıkarak
doku sıvısını oluşturmaktadır. Hücre içerisinde bazı kim-
yasal tepkimelere katılan su, tekrar hücre dışına çıkarak
doku sıvısına dönüşmekte ve dokular yoluyla kan dolaşı-
mına katılmaktadır. Kan dolaşımı aracılığıyla böbreklere
gelen suyun büyük bir kısmı idrar olarak vücut dışına atıl-
maktadır. Bir kısmı ise, deri, solunum ve sindirim sistemi
tarafından kullanılarak vücuttan atılmaktadır. Vücutta su
tutulumu, vazopressin adı verilen hormon yoluyla sağlan-
maktadır. Beyin, hipotalamusta sentezlenen vazopress
hormonu ile, vücuttaki su tutulumunu düzenlemektedir.
Vücutta suyun azaldığını ve susama hissini oluşturan algı-
layıcı ve uyarıcı hücreler de vücutta beyin kısmında 
bulunmaktadır.

Su vücut için çok değerli

Su, beyin, omurilik ve diğer organların dış etkenlerden
korunmasını sağlamaktadır.

Ağız, burun ve göz dokularının nemlendirmektedir. -
Akciğerdeki hava, vücuttaki su yardımıyla nemlendiril-
mekte, bu durum solunuma yardımcı olmaktadır.Su,
vücut ısısının dengede tutulmasını sağlamaktadır. -Günlük
yeterli su tüketimi, metabolizmayı hızlandırmaktadır. 

Besinlerin sindirilmesinde ve enerjiye dönüştürülme-
sinde su önemli bir yere sahiptir. Su, atık ve toksik mad-
delerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Kan hacmi ve basıncı, su ile dengelenmektedir. Kanın
vücuttaki akışkanlığını su sağlamaktadır.

Su, oksijen ve besin öğelerini hücrelere taşıyarak, hüc-
relerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilme-
leri için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini
sağlamaktadır.

Kasların dengesi ve eklemlerin kayganlığı su ile sağlan-
maktadır.Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında su önemli
bir rol oynamaktadır.

Günlük Su Tüketimi ve Vücut Dengesi
Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak

2500 ml kadardır. Ancak bu miktar, sadece su olarak tü-
ketilmesi gereken ihtiyacı oluşturmaktadır. Çay, kahve,
meyve suyu gibi sıvı içeceklerin bazıları vücuttan su atıl-
masını arttırabileceği için, sadece su tüketiminin gerçek-
leştirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Vücutta, suyun vücuda alımı ve vücuttan atılması belli
bir denge içinde gerçekleştirilmektedir. Temel olarak vü-
cutta bulunan normal sıvı hacmi söz konusudur ve günlük
olarak tüketilen suyun, vücuttaki sıvı hacmini koruması
gerekmektedir.

Vücutta bulunan sıvı hacminin korunması için, günlük
sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit şekilde gerçekleşmesi
gerekmektedir. Vücutta bulunan bu temel sıvı dengesinin
bozulması durumunda ise, birtakım rahatsızlıklar ortaya
çıkmaktadır.

Vücut için yeterli miktarda ve nitelikte su tüketilmesi
durumunda, vücudun ihtiyacı olan iz elementlerinin çoğu
karşılanabilmektedir. Bu durum cildin güzelleşmesi ve ba-
ğışıklık sisteminin güçlenmesi olarak vücuda yansımakta-
dır. Yeterli ve nitelikli su tüketimi yoluyla; soğuk algınlığı,
idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kan-
seri oluşma riski düşmektedir.

Su tüketimi eksikliği nelere yol açar?

Hafif ve Orta Derece Su Eksikliği Bulguları
Ağız ve mukozada kuruluk
Ateş
İdrar çıkışının azalmasıKas güçsüzlüğü
Baş ağrısı ya da bazı durumlarda baş dönmesi
Kısa ve uzun süreli hafızada zayıflık
Algıların zayıflaması
Uyku hali, hafif sersemlik ve yorgunluk
Aritmetik yeteneğin zayıflaması durumu
Taşikardi
Ortostatik hipotansiyon
Göz yaşında azalma
İleri Derecede Su Eksikliği Bulguları
Aşırı susama
Ağız, cilt ve mukozada aşırı kuruma
Hipertermi
Terlemenin azalması
Hipotansiyon
Koyu sarı ya da kehribar rengi idrar gelmesi
İdrarın az gelmesi ya da hiç olmaması
Göz kürelerinde çökme meydana gelmesi
Bilinç kaybı
Sinirlilik
Vücuttaki su dengesinin aşırı derecede bozulması so-

nucu; konfüzyon, aritmi, deliryum, turgor tonüs azalması
gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Su akar gider 
deme gitmesin!
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TüRkiye iş Bankası Yönetim Kurulu’nun 26
Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Başkent
Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel’in, Ban-

kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bil-
dirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben
Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanma-
sına karar verildi.

Can Yücel kimdir?

1978 yılında Ankara'da doğan Can Yücel, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.Yücel,
1999'da Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008'de
KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde, 2009'da Kurumsal
Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı görevle-
rine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı Bölümde Proje Fi-
nansmanı Birim Müdürü, 2016'da da Kurumsal Krediler
Tahsis Müdürü oldu. Can Yücel, 30 Ocak 2020'de Baş-
kent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atandı.
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ekonomik güven endeksi
Temmuz ayında 100,1 iken,
Ağustos ayında %0,7 ora-

nında artarak 100,8 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel
kesim (imalat sanayi), hizmet, pera-
kende ticaret ve inşaat sektörü güven
endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya
göre Ağustos ayında %0,1 oranında ar-
tarak 112,2 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,2 oranında artarak

116,1 değerini, perakende ticaret sek-
törü güven endeksi %0,6 oranında arta-
rak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 de-
ğerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6
oranında azalarak 78,2 değerini aldı.

100’ün üzerinde

Ekonomik güven endeksinin 100’den
büyük olması genel ekonomik duruma
ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması
ise genel ekonomik duruma ilişkin kö-

tümserliği gösteriyor.
Endeks geçen ay 100 eşik
değerini aşmıştı. Bundan
önce ise en son Mayıs
2018’de ekonomik duruma
ilişkin iyimserliği yansıtan
100 değerinin üzeri görülm-
üştü. TÜİK bu endeksin
ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer
ekonomik göstergelere kıyasla daha
erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir
gösterge olduğunu belirtiyor. Ekonomik

güven endeksi corona virüsü endişele-
riyle Nisan 2020’de sert düşüşlerle 58.4
değerini almış ve endeks tarihinin en
düşük seviyesine gerilemişti

İş Bankası genel müdür yardımcılığı
görevine, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'na gerekli 
bildirimlerin yapılması ve izinlerin
alınmasını takiben Can Yücel'in
atanmasına karar verildiği duyuruldu

TÜİK: Ekonomiye güven arttı

E lektrik dağıtım şirketleri, önümüzdeki
Ekim ayında ve ardından da 2022
Ocak aylarını kapsayacak şekilde yeni

zam ihtiyacı oluştuğunu belirtirken, "Banka-
lara döviz üzerinden olan borçlar birikiyor.
Kuraklıkla da maliyetler iki katına çıktı" ge-
rekçesiyle yüzde 8 ile 15 arasında zam tale-
binde bulundu. T24'ün haberine göre;
vatandaş, Temmuz ayında elektrik faturasına
gelen yüzde 15 oranındaki zammın şokunu
yaşarken elektrik dağıtım şirketlerinin şimdi-
den yeni zamlar için EPDK’nın kapısını çal-
dığı öğrenildi. Enerji sektörü kaynaklarından
edinilen bilgiye göre, zam talebine gerekçe
olarak, döviz üzerinden borçlanan şirketlerin
bankalara olan borç yükleri ile piyasa takas
fiyatı (PTF) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
maliyetlerindeki artış gösterildi.

2 katı olmalıydı
Dağıtım bedellerinin son üç yılda yaklaşık iki
kat arttığını ve söz konusu maliyetin ek mali-
yet dağıtım bedeli olarak faturalara yansıtıl-
ması gerektiğini öne süren şirket temsilcileri,
kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidro-
elektrik santrallerinin düşen payına da dikkat
çekti.Bu şekilde yaklaşık yüzde 10'un üze-
rinde bir kayıp yaşandığını ifade eden elektrik
dağıtım şirketi temsilcileri, "5 sene önce sant-
ral fizibiliteleri yapılırken elektriğin kilowatt
saatinin 10 centten satılacağı hesaplanmıştı.
Ancak şu anda 5 cent.
Şu anki fiyatlar en az 2 katı olmalıydı. Dola-
yısıyla Ekim ayında en az yüzde 8 ile 15
arası, Ocak ayında da aynı şekilde artışa gi-
dilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bu-
lundu. EPDK, her 3 ayda bir geçerli olacak
şekilde elektrik tarifelerini güncellerken, son
yapılan yüzde 15’lik zam 1 Temmuz itibariyle
yürürlüğe girmişti. Şimdi de alınacak bir zam
kararı 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini
açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100.1 iken, ağustosta aylık
bazda yüzde 0.7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100.8'e yükseldi

ELEKTIRIGE YINE
ZAM ISTIYORLAR
Temmuz ayında elektriğe yüzde 15 zam yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sektörün talepleri doğrultusunda
yeni bir elektrik zammını tartışıyor. Dağıtım şirketleri kuraklığı öne sürerek yüzde 8 ile 15 arasında yeni zam talebinde bulundu

2001 krizinden

daha kötü!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IMF'den 6,3 milyar ABD doları tahsis
edildiğini açıklaması üzerine İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır,
“Milli varlıklarımızı satıp, sağa sola dağıtan hükümet bizi 2001 
krizinden daha da kötü bir duruma sürüklüyor” açıklamasında bulundu

CUmhURbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
IMF’den borç olarak gelen

6,3 milyar doları IMF’nin adını an-
madan “Süreci tamamlanan işlem-
lerle önümüzdeki günlerde TCMB
rezervi 115 milyar doların üzerine çı-
kacak” cümlesiyle duyurmasının ar-
dından, Hazine ve Maliye
Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Ba-
kanlık, “Türkiye'ye, IMF'deki kota pa-
yına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar
ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile
bu konuda bir anlaşma imzalanma-

mış ya da program ilişkisine girilme-
miştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin
kullanımına açılmış bir kaynaktır”
açıklamasında bulundu.

Hazine tamamen boşalmış

Gelişmeyi değerlendiren İYİ Parti
Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır,
“Milli varlıklarımızı satıp, sağa sola
dağıtan hükümet bizi 2001 krizinden
daha da kötü bir duruma sürüklüyor.
IMF'e borç verdiklerini iddia ederken
hazine tamamen boşalmış, borç ara-
yacak duruma getirdiler” dedi.

Türkiye otomotiv
İhracında 
1 numara

UlUdağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) verilerin-

den derlenen bilgilere göre, ocak-
temmuz döneminde 100'den fazla
ülke, özerk bölge ve serbest böl-
geye binek otomobil
gönderildi.Binek otomobil
ihracatı, bu dönemde 16 milyar
376 milyon 691 bin dolarlık oto-
motiv endüstrisinin dış satımından
yüzde 33,7 pay aldı. Geçen yıl
ocak-temmuz döneminde 5 milyar
103 milyon 420 bin dolar olan dış
satım tutarı, bu senenin aynı döne-
minde yüzde 8 artışla 5 milyar 514
milyon 97 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya 1 milyar dolara 
yakın binek otomobil
ihracatı

Binek otomobil ihracatında ilk sı-
rada Türkiye'nin otomotiv sektö-
ründe ikinci ana pazarı olan
Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-
temmuz dönemindeki dış satım,
geçen yılın 7 ayına kıyasla yüzde
18,5 artarak 829 milyon 836 bin
dolardan 983 milyon 608 bin do-
lara çıktı. En fazla binek otomobil
ihracatı yapılan ikinci ülke ise
İtalya oldu. Geçen yılın ocak-tem-
muz döneminde 434 milyon 168
bin dolarlık binek otomobil gönde-
rilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı
aylarında yüzde 24,4 yükselişle 540
milyon 95 bin dolara ulaştı.
Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise
binek otomobil ihracatı, 2020'nin
aynı dönemine göre yüzde 0,17
düşüşle 511 milyon 764 bin dolar-
dan 510 milyon 869 bin dolara ge-
riledi. Yılın 7 ayında Fransa, İtalya
ve Almanya'ya bu alanda ihracat,
toplam binek otomobil dış satımı-
nın yüzde 36,89'unu oluşturdu. İh-
racatta, İspanya 470 milyon 680
bin dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık
460 milyon 582 bin dolarla 5'inci,
Polonya 284 milyon 589 bin do-
larla 6'ncı, Mısır 234 milyon 787
bin dolarla 7'nci, Slovenya 197
milyon 374 bin dolarla 8'inci, ABD
179 milyon 600 bin dolarla 9'uncu,
Belçika da 176 milyon 132 bin do-
larla 10'uncu sırada bulunuyor.

İş Bankası üst
yönetiminde
değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer
alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması

için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31
Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.
Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı
Kanunlarda
Değişiklik Ya-
pılmasına İliş-
kin Kanun
kapsamında
yer alan; bazı
vergi ve vergi
cezaları, ge-
cikme faizi
ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi,
emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeni-
den yapılandırılmasını kapsıyor.

Yapılandırma 
1 ay uzatıldı
Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını
düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 
31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk
taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı



HDP Eş Genel Baş-
kanları Mithat Sancar
ve Pervin Buldan New

Palas Otel'de düzenlenen il baş-
kanları toplantısına katıldı.San-
car, burada yaptığı konuşmada,
iki ay önce yeni bir program uy-
gulamaya başladıklarını, bu sü-
reçte eş başkanlar, partinin her
kademesindeki yöneticiler ile mil-
letvekillerinin sahada her kesimle
buluşmaya çalıştığını söyledi.

Halkımız HDP’ye 
sahip çıkıyor

Çok başarılı bir çalışma dönemi
geçirdiklerini ve bu sürecin en
büyük yükünü eş başkanlar ve il,
ilçe yöneticilerinin omuzladığını
belirten Sancar, süreçte emeği ge-
çenlere teşekkür etti.
Sancar, "Gördük ki halkımız
HDP'ye inançla, kararlılıkla sahip
çıkıyor. Moral yüksek, kararlılık
sağlam. Bu da bizim siyasi gücü-
müzün, değişim idealimizin, he-
deflerimize yürümemizin en
güçlü kaynağıdır." dedi.Gelecek
dönemde neler yapacaklarını tar-
tışırken, "ülkenin temel sorunla-
rına yaklaşım", "acil meselelere
çözüm önerisi" ve "özel gündem-
lere dair tutum" olmak üzere üç
ana başlık belirlediklerini aktaran
Sancar, meydanlarda bu başlık-

larla ilgili veriler tuttuklarını,
şimdi bunları karara dönüştüre-
ceklerini ifade etti.

Deklarasyon
yayınlayacaklar

Sancar, seçimlerle ilgili tutumları-
nın temelinde "yeni bir başlangıç
yapma hedefi" yattığını ifade ede-
rek şunları kaydetti:"Sahadaki
buluşmalarımızdan şunu büyük
bir memnuniyetle gördük; bizim
halkımız, seçim ne zaman yapı-
lırsa yapılsın, hangi şartlar al-
tında gerçekleştirilirse
gerçekleştirilsin buna hazırdır.
Kapatma davası bizim gündemi-

mizde bu açıdan yoktur. Yani ka-
patma davasının, siyasi gücü-
müzü Türkiye'nin geleceğini
belirleme konusunda kullanma-
mıza engel olması söz konusu
değildir."Bundan sonraki süreçte
Parti Meclisini, Kadın Meclisini
toplayacaklarını, Merkez Yü-
rütme Kurulu toplantısını yapa-
caklarını aktaran Sancar, "Elbette
Meclis grubuyla da bir araya ge-
leceğiz, böylece istişareleri ta-
mamlayıp, kararlarımızı, bu
başlıklarla ilgili temel yaklaşımı-
mızı bir metne dökeceğiz, bir
deklarasyon yayınlayacağız."
dedi.

C umhurbaşkanı ve AKP
Recep Tayyip Erdoğan,
Bosna Hersek ziyareti ön-

cesi İstanbul Atatürk Havalima-
nı'nda yaptığı basın
açıklamasında muhalefiti hedef
aldı. Muhalefeti göçmen sorunu
ve Merkez Bankası rezervleri ko-
nusunda yalancılıkla suçlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

ise CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
Kılıçdaroğlu Twiteter hesabından
CHP Genel Merkezi’nin ‘Euro'ya
mahalleleri satanların hazin hal-
leri…’ başlığıyla yayınladığı bir vi-
deoyu paylaşarak “Erdoğan
ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz
trolleri yetmemiş olacak ki, ken-
disi bir trol gibi konuşmuş. Ben

Erdoğan ve hakaretlerini elbette
ciddiye almıyorum ancak ülkem
için kaygılıyım. Erdoğan'ın öfke
nöbetleri alarm veriyor; söyledik-
lerine azami ihtiyatla yaklaşmak
gerekir.” notunu düştü.

Erdoğan yalanlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın
toplantısında şu ifadeleri kullan-

mıştı: “Siz bu muhalefetin bu tür
yalanlarda, iftiralarda hiçbir
zaman bir geri dönüş yaparak
özür dilediğini duydunuz mu?
Bunların karakterinde böyle bir
şey yok. Her şeyleri yalan. Kalktı-
lar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi
yalanlar uydurdular. Döviz rezervi
Merkez Bankası'nın bakın nere-
lere çıktı, her şey ortada. Bunların

özür dilemesi söz konusu mu? Bu
yıl sonu itibarıyla Merkez Bankası
döviz rezervi 115 milyar dolarları
bulacak. Bulmuşlar bir kadın
yalan makinası televizyona çıkar-
tıyorlar, ona bol bol yalan söyleti-
yorlar. BBC'nin yalan
söylemesinin normal karşılarım
da bunları böyle görmek 
istemezdik.”

anilboduc@gmail.com

STATİk fİkİR

Anıl BODUÇ
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B aşlıktaki soruyu inanın bütün kalbimle soruyo-
rum. Öyle laf olsun diye değil. Köşe yazalım da
bir yer dolduralım diye de değil. Sahiden dert-

leşmek mahiyetinde soruyorum; Türkiye'de yaşamaktan
mutlu olan var mı?

Evet 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkemiz var. Az gü-
neye iniyorsun cennetten koylar, masmavi deniz kenar-
ları, ilkçağ ve orta çağ medeniyetlerinden kalıntılar; her
zerresinde saklı bir tarih. Öyle ki Antalya'ya bu ay dahi
gitseniz bir yanda Phaselis'de denize girer diğer yanda
Saklıkent'te kayak yapabilirsiniz. Sonra sadece güney
mi? Yoo. Az da kuzeye çıkın. Alabildiğine yeşillik. Yem-
yeşil ormanlar. Serin serin Karadeniz yaylaları. Yağmu-
run yakıştığı kentler. Sonra biraz doğuya gidin; uçsuz
bucaksız ovalar, biçimli biçimli dağlar. Kars var mesela
tarihi ayrı gastronomisi ayrı güzelliği ayrı. Az güneydo-
ğuya iniyorsun Gaziantep, Şanlıurfa her birini anlatmak
epey zaman alır. Ülkenin batısı sonra. Ege, Marmara.
Güzelim Kaz Dağları, sahil boyları ve tarihi caddelerde
yürüyen telaşlı insan kalabalıkları...

Şu denli güzelliğe sahip kaç ülke var? Belki epeyce
vardır ama bizimki gibi olan epeyce de yoktur! Eh
tamam da bu cennetin içinde nasıl oluyor da biz cehen-
nemi yaşıyoruz? Aslında cevabı biliyoruz veya bir 
kısmımız biliyor;

E çünk bu cennettin içinde çok kötü yönetiliyoruz!
Bu hafta daha memur zamları gündem oldu. 2022

ve 2023 yıllarında memurun alacağı zam oranları tartı-
şıldı, konuşuldu. Ortaya bazı rakamlar çıktı. Kimi yüzde
7 artı 5 dedi kimi yüzde 7 artı 4 artı enflasyon farkı
dedi. Sonuç olarak; yönetenler, hükmedenler ve sendika
başkanı hariç hiç kimse bu zam oranından memnun ol-
madı! Lafı getireceğim yer geçimsizlik işte.. Sadece
memur mu?

İşçi memnun mu? Değil. Çiftçi memnun mu? O da
değil. Hepsini geç öğrencisi bile memnun değil. Boğazi-
çi'de, ODTÜ'de, Ege'de eğitim gören çok sayıda geleceği
parlak üniversite talebesinin en büyük hayali; Amerika
Birleşik Devetleri'nin herhangi bir eyaletine gidip ama
garson ama pompacı ama taksi şoförü olarak yaşayıp,
hayatını idame ettirebilmek! Gençlik bile bu denli 
umutsuz yani...

Bakıyorsun pahalılık almış başını gitmiş. 1 ekmek 2
lira. Pazara çıkıyorsun yeşil fasülyenin kilosu 15 lira.
Bu konuda da geçenler Twitter'da birisi epey eğlenceli
bir tespit yapıp; “Aslında fasülyenin kilosu 15 lira ol-
madı bizim 15 liramız, 1 buçuk lira oldu” demişti... Ez-
cümle Türk Lirası'ndaki değer kaybı.

Düşünün 100 lira. 100 liralık bir banknot. Ortalama
3 kişilik bir ailenin bir günlük mutfak masrafını dahi
karşılayamacak düzeyde. Et vs hayal ediyorsanız zaten
hiç karşılayamaz halde. Ne paranın kıymeti var ne eme-
ğin kıymeti var kim nasıl mutlu olabilir?

Ülkede eskiden yerleşik olan “orta sınıf” bugün yok
olmuş durumda. Çevremde ay sonunu getirme telaşın-
dan; yaşama sevincini kaybeden onlarca insan görüyo-
rum. Ama ev kirası ama sürekli zamlanan elektrik
faturaları, kış geldiğinde doğalgaz faturaları ve daha bir
sürü şey. Hepsinin de ziyadesiyle hormonlu olması! Yani
zamlı oluşu! Bu pahalılıkta mutluluk mümkün mü? 
Elbette değil.

Bütün bu hengameye batarken ve cennet içinde
maruz kaldığımız cehennemi izlerken İbrahim Tatlıses
kederli kederli bir şarkı söylüyor sanki aklımın içinde;

Yaşamak bu değil...

Türkiye'de yaşamaktan 
mutlu olan var mı?

Muhalefeti yalancılıkla suçlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Küfürbaz trolleri
yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi
konuşmuş. Erdoğan’ın öfke nöbetleri
alarm veriyor; söylediklerine azami 
ihtiyatla yaklaşmak gerekir" dedi

TROL GIBI 
KONUSUYOR!
TROL GIBI 
KONUSUYOR!
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KONUSUYOR!
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TROL GIBI 
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CHP Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sert ifadeler kullandı;

Halkımız sahip

Cıkıyor!
HDP Eş Genel Başkanı 
Mithat Sancar, partilerine
yönelik kapatma 
davasının gündemlerinde
olmadığını belirterek
"Halkımız HDP’ye 
inançla ve kararlılıkla
sahip çıkıyor. Kapatma
davasının, siyasi gücümüzü
Türkiye'nin geleceğini 
belirleme konusunda
kullanmamıza engel
olması söz konusu
değildir” dedi

Burası
göçmen
kampı
değil
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Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
göçmen
kampı
değil

Burası
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, Afgan göçmen tartışmaları için, 
"Ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni
yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has
birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları
konuşmaları da kınıyoruz ve kendilerine geri
iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil" dedi

Bir dizi temas-
larda bulunmak
için Malatya'ya

gelen AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Özhaseki, partisi-
nin Malatya İl Başkanlığı'nı
ziyaret etti. Ziyarette Özhase-
ki'nin yanı sıra milletvekilleri
ile parti üyeleri de hazır 
bulundu. 
Burada Özhaseki, İstanbul'da
25 sene içerisinde borçlanma
rakamlarının 23 milyar lira
olduğunu belirterek, şunları

söyledi: "Senede 1 milyar lira
bile değil. 2 senede İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin
borçlanma olarak Meclis'ten
aldığı karar; 20 milyar lira ci-
varındadır, 2 senede. Bu ne
iştir böyle? İş yapma kabili-
yetlerinin ve becerilerinin ol-
madığını da hepimiz
biliyoruz. Bunların hepsi za-
manı geldiğinde çok daha dil-
lendirilir ve seçimlerde de bir
hesaplaşma elbette olur ve
orada da bütün tıraşları göz-

lerinin önüne dökülür. Mil-
let evvelki yönetimler ile
yeni yönetimin neler yaptı-
ğını da kıyaslayarak oyunu
kullanır. Allah'a hamdol-
sun altını çizerek söylüyo-
rum; belediyecilikte
rakibimiz yok arkadaşlar. 
Belediyecilik bizim işimiz,
hizmet bizim işimiz.
Çünkü biz medeniyetimize
karşı, tarihe karşı, insanla-
rımıza karşı bir sorumlulu-
ğumuzun olduğuna
inanıyoruz. Bir vebal duy-
gusu ile hareket ediyoruz

ve bizim birinci işimiz,
amacımız hizmet. Onun
dışında başka bir düşünce
elbette taşıyamayız. 
Eğer iyi niyetle yola çıkmış-
sanız, gayret ediyorsanız,
uğraşıyorsanız, çabalıyor-
sanız emin olun cenabı
Allah size yardım ediyor.
Biz iyi niyetle belediyecilik
için yola çıkıyoruz, gayret
ediyoruz ve Allah bize yar-
dım ettiği için başarılı olu-
yoruz. İnşallah bundan
sonra da aynı istikamette
devam edeceğiz."

Burası
göçmen
kampı
değil

Özdağ yola çıkıyor!
Bağımsız İstanbul
Milletvekili Ümit
Özdağ, ismini ve lo-

gosunu açıkladığı Zafer Parti-

si'nin kuruluş belgesini İçişleri
Bakanlığı'ndan teslim aldı. Ba-
ğımsız İstanbul Milletvekili
Ümit Özdağ ve beraberindeki

heyet, Zafer Partisi"nin kuruluş
dilekçesini vermek üzere İçişleri
Bakanlığı'na geldi. 
Evrakı teslim etmeden önce
basın mensuplarına açıkla-
mada bulunan Özdağ, "Ben ve
dava arkadaşlarım, Zafer Par-
tisi"nin kuruluş işlemlerinin hu-
kuki boyutunu tamamlamak
için İçişleri Bakanlığı'na geldik. 
Evraklarımızı sabah arkadaşla-
rım ilettiler. Gerekli incelemeler
tamamlandı ve şimdi içeri gire-
rek gereken belgeleri alacağız.
Kurucularımızla buluşmak için
buradan ayrılacağız. 
Zafer Partisi 19 Mayıs 2021'de
Anıtkabir'i ziyaret ederek başla-
dığımız yürüyüşle yola çıktı"
dedi. Özdağ daha sonra ba-
kanlığa geçerek Zafer Parti-
si'nin kuruluş belgesini teslim
aldı. 

TROL GIBI 
KONUSUYOR!

Kemal 
Kılıçdaroğlu



B urada açıklamada bulunan
Aile Hekimliği Çalışanları
Sendikası (AHESEN) Baş-

kan Dr. Gürsel Özer , "1 Temmuz
2021'de yürürlüğe giren Aile He-
kimliği Sözleşme ve Ödeme Yönet-
meliği maalesef aile hekimliği
uygulamasının sürdürülebilirliğini
yok etmiştir. Bu yönetmelik kalk-
madığı sürece biz kendi geleceği-

mizden ve bu hizmeti alacak ço-
cuklarımızın geleceğinden endişe
ediyoruz. Bize yapılana ses çıkar-
mazsak ileride hepimizin başına
büyük bir iş güvencesizlik sorunu
getirir. Biz bunun karşısında dura-
cağız" dedi.

Birçok ceza maddesi var

İstanbul Aile Hekimliği Derneği

(İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan
Özbakış ise, "16 Ağustos tarihinde
iş bıraktık. Bugün ikinci kere tüm
aile hekimleri çalışanları olarak yine
iş bırakıyoruz. Aile hekimliği 2010
yılında uygulamaya konuldu. Geç-
tiğimiz yıllar içerisinde aile hekim-
leri çalışanlarının birçok sorunları
oldu. Biz bu sorunlarımızın çözül-
mesini beklerken 30 Haziran günü

bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik
bizim sorunlarımızı çözmek dı-
şında, sorunlarımıza sorun ekledi.
Bu yönetmelik birçok ceza madde-
sini içeriyor. Biz bir an önce bu yö-
netmeliğin geri çekilmesini
istiyoruz. Aile hekimlerinin kronik-
leşmiş sorunlarını bir an önce yeni
yönetmelik çıkarılarak düzeltilme-
sini istiyoruz" diye konuştu. DHA
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4 KISIM TIBBİ SARF MALZEME
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KISIM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/505577
1-İdarenin
a) Adresi : Zeynep Kamil Mah. Dr. Burhanettin Üstünel sok. 

No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163910680 - 2163913476
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@zeynepkamil.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEMEAyrıntılı 

bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Depo Birimi

c) Teslim tarihi : Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale 
dokümanı içerisinde yer alan malzeme listesi dahilinde 
aylık periyotlar halinde yapılacak olup, hastane idaresi 
tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye 
tebliğinden itibaren (posta, faks veya e-mail), 10 (on) 
takvim günü içerisinde sağlık tesisinin ilgili deposuna 
mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Sözleşmeye ek 
olarak yüklenici firmaya işe başlama yazısı 
gönderilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. 
Burhanettin Üstünel Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 21.09.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm
isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yuka-
rıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren
dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa
ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait
UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı
verilmelidir.
3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçaları-
nın da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
b) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-

şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden
istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini
ihale dosyasında sunmalıdırlar.
c) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut 
Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin
kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
d) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut 
Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin
bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler; ihale dosyasında 
sunacaktır.
e) TITUBB/ÜTS mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici
beyanı ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair
belgeleri ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
f) 4. kısıma teklif veren istekliler teklif verilen ürünlere ait orjinal katoloğu ihale dosyasında
sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kap-
samındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapıla-
cak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
İhalede SGK tarafından bedeli karsılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin 
TİTUBB/ÜTS kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere
ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste 
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri
tarafından teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek 
görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığına, hastaya
uygunluğuna, sağlık personeli tarafından ergonomik olup olmadığına (kullanım kolaylığı) göre
karar verecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar
ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.Numune teslim etmeyen is-
teklinin ilgili kalemi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihaleye katılan istekliler teklif
ettikleri ürünlere ait marka ve UBB barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında su-
nacaklardır.  Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit nu-
mune olarak idarede tutulacaktır. İsteklilerin uhdesinde kalmayan malzemeler (1 veya 2. avantajlı
teklif olarak belirlenmeyen tekliflere ait numuneler), komisyon kararının isteklilere bildirilmesinden
itibaren 20 gün içerisinde geri alınmadığı takdirde, söz konusu numunelerden idaremiz sorumlu 
olmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi - Satın Alma Birimi - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Cad. No:10 
Üsküdar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Aile hekimleri, 1 Temmuz'da uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve
Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için bugün ikinci kez iş bıraktı. Aile 
hekimleri, Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi

AILE HEKIMLERI
EYLEM YAPTI

Beylikdüzü’nde
satrancın gelişmesi

için ter türlü desteğin
verildiğini 

belirten Beylikdüzü
Belediye Başkanı 

Mehmet Murat Çalık,
“Çocukların fiziki ve 
zihinsel gelişimlerini

artırmak adında 
yapılacak her

çalışmaya
imkânımız dâhilinde

destek vermeye
çalışıyoruz. 

Beylikdüzü’nde
evlatlarımız için

inşallah çok daha
güzel işleri hep 

birlikte yapacağız.”
dedi

Beylikdüzü Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından

gerçekleştirilen “Satranç Turnuvası”
renkli görüntülere sahne oldu. Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün Yaz Spor Okulları’ndaki
satranç branşında eğitim alan öğren-
ciler aldıkları eğitimlerin sonunda sat-
ranç turnuvasında kıyasıya mücadele
etti. Pandemi kurallarına uygun ola-
rak düzenlenen turnuvaya Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, başkan yardımcıları, birim mü-
dürleri, belediye meclis üyeleriyle bir-
likte Türkiye Satranç Federasyonu
(TSF) Beylikdüzü ve Büyükçekmece
ilçe temsilcileri katıldı. Düzenlenen
turnuvada sporcular Beylikdüzü Bele-
diyesi tarafından madalya ile ödüllen-
dirildi. Vatandaşlar tarafından da
büyük ilgi gören turnuvada mücadele
eden tüm sporculara birer satranç ta-

kımı hediye edildi. 

Tüm mücadelemiz sizler için

Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimle-
rini artırmak adına yapılacak her çalış-
maya imkân dâhilinde destek vermeye
çalıştıklarını belirten Başkan Çalık,
“Pandemi sürecinde evlatlarımız çok
sıkıldılar. Bu etkinliğin düzenlenmesi
bizim için çok önemli. Bugün müca-
dele eden evlatlarımız inşallah ilerde
memleket için çok daha güzel işlere
imza atacaklar. Enerjileriyle bu kente
değer katan Beylikdüzü’nün güzel
minik evlatları iyi ki varsınız. Bizler, siz-
lerin daha güzel bir Türkiye’ye adım
atması için mücadele ediyoruz. Sizin
için parklar, bahçeler, spor alanları,
teknoloji alanları oluşturuyoruz. Tüm
bunları geleceğimiz olan evlatlarımız
için yapıyor ve onlar için çalışıyoruz.
İnşallah daha güzel işleri de hep bir-
likte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü çocukların

YANINDA
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BARIŞ KIŞ

D enizlerde bu yıl aralıklarla 6 ayı
aşkın süredir devam eden av-
lanma yasağının kalkmasına sayılı

günlere kala kıyı kesimlerde yapılan araştır-
malarda palamut ve hamsi bolluğu görül-
mesi balıkçıların şimdiden yüzünü
güldürdü. Her bölgede özellikle palamut ve
hamsi sürülerinin gözükmesi balık severleri
de heyecanlandırdı. Beylikdüzü'nde bulu-
nan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuru-
cusu Balıkçı Kenan Balcı, yeni sezona hazır
olduklarını ifade etti. Balcı, bir ay önce pa-

lamut boylarının ufak ve hafif olduğunu
ancak şimdi ise yaklaşık 300 gram kadar
ağırlıklarının geldiğini belirterek, “ Palamut
ağırlıkları ayın birinden sonra yarım kiloya
çıkacak. Daha sonra büyümesi biraz daha
yavaşlayacaktır yavaş yavaş büyüyecektir.
Civciv yumurtadan 50 gram çıkıyor bir
buçuk ay sonra 700 grama çıkıyor. Daha
sonra tavuk olmaya başlayınca yavaş yavaş
büyüyor. Palamut'ta kısa zamanda yarım
kiloya ulaşıyor. Palamutta aynen böyledir.
Tüm cins balıkları bol bol göreceğiz bu
sezon. Palamut'un anlamı göç balığıdır. 2
ay buradadır 2 ay sonra da yavaş yavaş

Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'nde ok-
yanuslara açılacaktır” dedi.

6 buçuk aydır bekliyorduk

Balcı, avlanma sezonunun geç açılacağı
spekülasyonları ile ilgili de konuşarak,
“Balık o kadar büyük ki bu duruma engel
olmamak lazım. Balık yavruları annesinden
doğar ve bir zamanı vardır. Tutarsanız tu-
tarsınız tutmazsanız da yok olur gider. 2 ay
önce Palamut'u hiç kimse göremiyordu de-
nizlerde derin sulardadır. 2 ay sonra Pala-
mut yol almaya başlar. 2 ay sonra kaybolur
gider sularımızdan. Eğer tutarsanız tutarsı-

nız tutmazsanız komşu ülke sularına gider.
Sezonun açılması lazım zaten balıkçı ca-
miası 4 buçuk ay yasak görüyordu. Bir de
bu sene müsilaj sorunu nedeniyle erken ka-
panma oldu. Balıkçı camiası zaten 6 buçuk
aydır bu günü bekliyor. Onları mevzu
etmek bile yanlış olur hata olur. Palamut 10
gramdır terazi bile tartmıyordu bugün 230
grama ulaştı. Uzmanlarımız senelerin araş-
tırması sonucunda Nisan 15'ten 9'uncu
ayın 1'ine kadar balıkların yumurtlama 
döneminde avlanma yasağını uygun 
görmüştür. Bunlar kendiliğinden konulan
yasaklar değildir” diye konuştu.

Renkli görüntülere ev
sahipliği yapacak Si-
livri 59. Geleneksel

Yoğurt Festivali ve 17. Yenici
Mehmet Yağlı güreşleri için ta-
nıtım ve davet programı dün
Eminönü Meydanında başladı.
Meydana kurulan stantta İstan-
bullulara Silivri’nin yöresel yiye-
cekleri ikram edildi. Silivri Halk
Oyunları da gün boyu Trakya
yöresine ait folklor gösterilerini
sundu.

Göremeyenler şaşırdı

Festival için ilçede de hazırlıklar
tamamlandı. Sokaklar festival
flamaları ile süslendi. İlçenin
merkezi ve mahallelerine CHP’li
belediye başkanı Özcan Işık-
lar’ın ‘Silivri’de yaşamak güzel-

dir’ sloganlarının yazılı olduğu
festival flamaları asıldı. ‘Mutlu
Silivri’ sloganı yerine eski slo-
ganlı flamaları görenler yanlışlık
olduğunu düşünürken işin rengi
sonradan anlaşıldı.

200 bin lira kar

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın eski flamaları beledi-
yenin deposundan çıkarttığı, ye-
nisinin tasarruf tedbirleri
nedeniyle sipariş edilmediği be-
lirtildi. Yeni siparişlerin yaklaşık
150-200 bin TL tutacağı öğre-
nildi. Yılmaz’ın bu tutumu il-
çede ‘Tasarruflu başkan
belediyenin parasını boşuna
harcamıyor’ yorumlarına 
neden oldu. 
Müge CESUR ÖZMEN

ZAYİLER
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Şermin Pişken.

TASF.HAL.LİNK.HOME GAYRİMENGUL YATR.İNŞ.BİNA
YÖNT.TİC.VE SAN. A.Ş.'ye ait 2600 ile 2650 arası gider
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Aşure yemeyen
kalmadı

Bugün Sultangazi’de Cuma namazı
çıkışında vatandaşa aşure dağıtıldı.
Vatandaşa aşure dağıtan Sultangazi

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
“Aşure, muharrem ayının farklı günlerinde dağıtı-
lıyor. Biz de özellikle Cuma namazı çıkışı dağıt-
mak istedik. Muharrem ayı birlik, beraberlik,
sevgi ve kardeşliğin bolca yaşandığı esasında da
insanların birbiriyle kavga etmesini, çatışmasını
önlemeyi amaçlamaktadır. İşte biz de burada bir-
lik ve beraberliği, kardeşliği yaşatıp yaymaya çalı-
şıyoruz” dedi. Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı
Süleyman Yiğitoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe Başkanı Yusuf Özel de katıldı.

Kardeşliğin değerini bilelim

Bazı yerlerde çatışma ve savaşların olduğunu be-
lirten Başkan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye
olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini
vurguladı. Kardeşliğin ve sevginin değerini bilmek
gerektiğini söyleyen Başkan Dursun, “Muharrem
ayında da bu birlik beraberliği sağlamak önemli.
Bu aylarda birlik ve beraberlik içinde olmayı sağ-
lamalıyız. Nice bolluk ve bereketin olduğu aşure
günlerinde birleşmek üzere” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu haftasonu başlayacak olan Silivri Yoğurt Festivali hazırlıklarında ‘tasar-
ruf için’ geçmiş yıllarda kullanılan flamaları kullanma talimatı verdi. Silivri Eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın
‘Silivri’de Yaşamak Güzeldir’ sloganlı flamaları görenler “Belediyenin parası boşa gitmiyor” yorumu yaptı

Tasarruflu baskan!

Sultangazi Belediyesi,
vatandaşlara ‘Muharrem ayı’
vesilesi ile aşure dağıttı. Sul-
tangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yaptı

Eminönü'nde taksicilere yönelik
yapılan denetimde, kurallara uy-
mayanlara ceza kesildi. Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik ekipleri, taksilere yönelik
denetimlerini sürdürüyor. Ekipler,
Eminönü Reşadiye Caddesi'nde
taksilere binerek kısa mesafe ve
taksimetre kontrolü yaptı

Açık denizlerde av-
lanma yasağının bitme-

sine sayılı günler kala
ön araştırma yapan ba-
lıkçılar kıyılarda hamsi
ve palamut bolluğuna

rastlarken Türkiye
Deniz Canlıları Müzesi

Kurucusu Balıkçı Kenan
Balcı, “Balıkçı camiası

zaten 6 buçuk aydır bu
günü bekliyor” dedi

Balıkların yumurtalama sayılarına da dikkat
çeken Balcı, “Bir lüfer 1 milyon adet yumurta
yapar. Bir palamut 1 milyon adet yumurta
yapar. Bir bölümü denizdeki balıkları besler
bir bölümü de karadaki insanları besler. Al-
lah'a şükürler olsun o kadar belirgin ki 2 ay

önce denizde palamut bulamazdık özellikle
arardık bulamazdık. Yeni doğmuş oldukları
için 1 ay önce 10 gramdı 1 ay sonra 230
grama ulaştı. Bu balıklarda denizdeki bir
büyük olanları besler. Büyük balık küçük ba-
lığı besler karada da insanları besler” dedi.

Arardık
bulamazdık

Bağcılar Belediyesi tarafından
ilçenin geçmişini hatırlatmak
ve vatandaşlara dalından

meyve yemenin mutluluğunu yaşatmak
amacıyla hizmete sunulan üzüm ba-
ğında hasat gerçekleşti. Nostalji Bahçe-
leri Projesi'nin ilki olan Üzüm Bağı'ndan
toplanan üzümler, kaynatılarak pek-
meze dönüştürüldü. 500 kilo pekmez,
pandemi sürecinde canla başla müca-
dele eden sağlık çalışanları ile polislere
ikram edildi. Etkinlikte konuşan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
"Bağcılar’da geleneksel hale gelen bağ
bozumu etkinliğini gerçekleştiriyoruz. İl-
çenin tarihine bakıldığında yeşilliklerin
ve bağların bol olduğu bir yer. Bağcılar

her türlü meyvenin yetiştiği bir yer" ifa-
delerini kullandı.
Üzüm ticareti yapılırdı

İlçede hayata geçirdikleri Nostalji Bah-
çeleri hakkında bilgi veren Başkan Çağı-
rıcı sözlerine şöyle devam etti:
"Çocukluğumuzda Bağcılar’da üzüm ti-
careti yapıldığını biliyoruz. Bağcılar
özellikle bamya ve bakla ticaretinin de
meşhur olduğu bir yerdi. İlçede park
bahçe inşa ederken 'nostalji amaçlı bu
bölgeye üzüm bağı inşa edelim' dedik.
Üzüm bağını yaptık ve çok güzel mah-
sul veriyor. Her şeyden önce ilçedeki va-
tandaşlarımızın nefes alabileceği bir
ortam oluştu. Meyveleri halkımızla bir-

likte böyle güzel ortamda hasat ediyo-
ruz. Bir nostalji yaşıyor olmak farklı bir
duygu ve his. Hemşerilerimiz çocuklu-
ğuna ve gençliğine gitti. Geçen sene ha-
sadımızı filyasyon ekibi ve sağlık
çalışanlarımız içindi. Bu sene ise sağlık
çalışanları filyasyon ekibi ve emniyet
mensuplarımız için olacak. Koronavirüs
nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalı-

şanlarımıza bir kez daha rahmet diliyo-
rum." 2 bin 400 metrekare üzerine ku-
rulu bahçede 50 metrekarelik bir bağ evi
bulunuyor. Bahçede; Çavuş, İtalyan,
Trakya İlkeren,Yalova İncisi, Haliya, Ra-
zaki, Flames, Horoz Karası ve Barış
cinsinden 220 adet üzüm ağacı bulunu-
yor. 220 üzüm ağacından 500 kilo 
pekmez elde edildi. ARİF ELMAS

Bağcılar'da eskiyi yaşatmak amacıyla hizmete sunulan Nostalji Bahçeleri'nin üzümleri bu
yıl sağlık ve emniyet personeli için toplandı. Üzümlerden 500 kilo pekmez elde edildi

Bağcılar pekmez yaptı

Taksiler tek tek
denetlendi

Taksici Doğu Yıldız, "Kısa mesafe
daha karlı. Ben 30 yıldır bu işi yapıyo-
rum. Bizim de çok sorunlarımız var

ama arayıp soran yok. Herkes taksicilere saldırı-
yor. İsterdik ki belediye başkanımızla bir çay
kahve içebilelim, sorunlarımızı giderelim. Bunları
hiç kimse ele almıyor. Hep taksiciler suçlanıyor.
Ben öyle değilim, bu işi 30 yıldır yapıyorum. Biz
isterdik ki sorunları hep beraber çözelim. Bu işin
bir çözümü olsun. Her mesleğin içinde olduğu
gibi çürükler de var. Temizlenecek inşallah." dedi.
Daha önce kısa mesafe sorunu yaşamadığını
ifade eden bir yolcu ise, "Ben her bindiğimde iste-
diğim yere gidebiliyorum, sorun yok. Hepsi çalışı-
yor. Aralarında bir iki tane çıkar ama önemli
değil. On parmağın onu bir değil. On tane taksici-
nin içinde bir iki tane kısa mesafe için almayan çı-
kabiliyor. Yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

DENIZLERDE PALAMUT
BEREKETI VAR
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de
bulunan Hamid Karzai Uluslar-
arası Havalimanı yakınında art

arda patlamalar oldu. Kaosun yaşandığı
kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 60,
yaralıların sayısının ise 140 olduğu belir-
tildi. Bombalı saldırıyı sosyal medya he-
sabı üzerinden açıklama yapan terör
örgütü IŞİD üstlendi.

Yüreklerimiz acıyla dolu

Kanlı saldırı sonrası ABD Başkanı Biden,
açıklamalarda bulundu. Saldırının bedelini
ödeteceklerini ifade eden Biden, şunları
söyledi: Saldırıyı IŞİD’in Horasan grubu-
nun yaptığını düşünüyoruz. Washing-
ton’daki komutanlarım en ince detayına
kadar bu konuyu incelediler.  Yaşamlarını
feda eden Amerikan askerlerinin hepsi kah-

raman. Son derece tehlikeli bir görev yapı-
yorlardı. Tarihte görülmemiş büyüklükte
bir tahliye operasyonunun parçasıydılar.
Dünyanın en başarılı, en fedakar ve en
güçlü ordusunun parçasıydılar. Ameri-
ka’nın omurgası diyorum ben onlara. Yü-
reklerimiz acıyla dolu. Sevdiklerini
kaybeden Afganlar da üzüntü içerisinde.
Bu kahramanların ailelerin yaşadıklarını
hissedebiliyoruz. Göğsümüzde bir kara
delik varmış gibi ancak şunu bilin ki bizim
kutsal bir sorumluluğumuz var. Kaybettiği-
miz yaşamlar özgürlüğe, güvenliğimize
adanmış hayatlardı”

Sizi avlayacağız

Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla
affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Kendi
belirleyeceğimiz yer ve zamanda sizi avla-
yacağız, bedelini ödeteceğiz. Afganis-
tan’dan 70 binden fazla kişiyi tahliye ettik.
Sürekli bir saldırı tehdidi altında çalıştık.
Baştan beri bunu biliyorduk. Sahadaki ko-
mutanlarımızla sürekli iletişim halindeydik.
Teröristler bizi yolumuzdan alıkoyamazlar.

Bizi korkutamazlar, tahliyeye devam 
edeceğiz.”

Emri verenin yerini biliyoruz

Bieden saldırı emrini verenin yerini de bil-
diklerini söyledi ve Amerikalıları Afganis-
tan’dan çıkarmak için herşeyi yapacaklarını
söyledi: Saldırı emrini veren IŞİD liderleri-
nin nerede olduğunu biliyoruz. Komutan-
larıma IŞİD’in Horasan grubunun
liderlerine saldırı emri verdim. Yapacak çok
işimiz var ve bunu yapacak kapasiteye sa-
hibiz. Kararlı duracağız, görevimizi ta-
mamlayacağız ve askerlerimiz çekildikten
sonra da Amerikalıları Afganistan’dan çı-
karmak için gereken her şeyi yapacağız. Ta-
liban ile IŞİD arasında ilişki olduğu bilgisi
gelmedi. Taliban’la aramızdaki güven
değil, karşılıklı çıkarlar meselesidir. Bizimle
iş birliği yapmanın Taliban’ın çıkarına ol-
duğunu düşünüyorum. Yeni bir saldırı ola-
bileceğinin bilinciyle tahliye
operasyonlarına devam ediyoruz. Ben her
şeyin sorumluluğunu taşıyorum. Çekilme
kararımın arkasındayım.”

A fganistan’daki yabancı güçle-
rin çıkması, Kâbil Havaa-
lanı’ndaki tahliyelerin

sonlanması için belirlenen son tarih
olan 31 Ağustos için geri sayım sürer-
ken dün bölge art arda gerçekleşen
saldırılarla sarsıldı. IŞİD’in sorumlu
tutulduğu iki saldırıda onlarca sivilin
yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belir-
tildi. BBC can kaybının en az 60 ol-
duğu iddiasını aktardı. ABD,
saldırıların intihar eylemi olduğunu,
12 askerinin öldüğünü, 15’inin yara-
landığını duyurdu. 

Gelmeyin çağrısı

Havaalanı içi ve çevresinde dün de
kaos hâkimdi. Taliban’dan kaçmak is-
teyen siviller, yabancı pasaport ve vi-
zeleri olanların akın ettiği bölgeye
yönelik ise dün ciddi IŞİD saldırısı
tehdidi olduğu uyarıları peş peşe
geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı böl-
gede bulunan herkese “hemen uzakla-
şarak güvenli bir alana geçme ve bir
sonraki öneriye kadar orada bekleme”

tavsiyesi yaptı. ABD’nin Kâbil Büyük-
elçiliği de havaalanındaki üç kapıda
bulunan vatandaşlarının hızla uzak-
laşması, havaalanına gitmeyi düşünen
Amerikan vatandaşlarının da buradan
uzak durması uyarısında bulundu.

Ölü sayısı fazla olabilir

Kâbil’deki bazı hastane kaynakları ise
saldırılarda en az 60 kişinin yaşamını
yitirdiğini, 140 yaralının olduğunu
iddia etti. Yaralılar arasında Taliban
savaşçılarının da olduğu kaydedildi. 
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birli-
ğinde herhangi bir hasar, zayiat olma-
dığını bildirdi. Türkiye,
Afganistan’daki terör saldırılarını en
güçlü şekilde kınadı. Uluslararası top-
lumdan saldırılara tepki yükseldi. An-
kara, Kâbil’deki terör saldırılarını en
güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Tali-
ban da saldırıyı “güçlü şekilde” kına-
dıklarını ve olayın “ABD güçleri
tarafından güvenliğin sağlandığı
alanda” meydana geldiği 
açıklaması yaptı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1438682)

BETON ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR
MALTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Beton Elemanları Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/507102
1-İdarenin
a) Adresi :FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. 292 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163521304 - 2163997531
c) Elektronik Posta Adresi :lale.guven@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 Kalem Beton Elemanı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Yol Yapım Amirliği Şantiye Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip izleyen 60 gün
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292 Maltepe / İST.
b) Tarihi ve saati :23.09.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da ser-
best muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edi-
lir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına 
düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
İsteklinin yetkili satıcı belgesi sunması halinde bu belgeyi veren firmanın imalatçı olduğunu gösteren
belgelerden birini sunması zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar  numunelerini en geç ihale saatine kadar idareye teslim edecektir. Söz konusu numune-
ler bir tutanak ile teslim edilecek, alınacak tutanağın bir sureti isteklilere verilecektir. Teslim tutanakları-
nın ihale teklif zarfında sunulması zorunludur. 
Teslim edilecek olan numuneler teknik şartnamenin 5. maddesinde belirtilmiştir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekli firmalar alıma konu ürünlerden ihtiyaç listesindeki 1,3,6,7,8 numaralı kalemlerin numunelerini en
geç ihale saatine kadar idareye teslim edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre Her Türlü Beton Elemanları Satmış Olmak
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292 Maltepe / İST.
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Afganistan’ın başkenti Kâbil’de Taliban’dan
kaçmak isteyenlerle dolup taşan havaalanı
bölgesi dün IŞİD saldırılarının hedefi oldu.
Onlarca sivilin yaşamını yitirdiği belirtilirken
ABD, en az 12 askerinin öldüğünü açıkladı

IŞİD’in sorumlu tutulduğu iki saldırıda onlarca sivilin yaşamını yitirdiği ve
yaralandığı belirtildi. BBC can kaybının en az 60 olduğu iddiasını aktardı. 

KABIL PATLADI!

Afganistan'ın Kabil kentinde
gerçekleştirilen saldırıyla ilgili
açıklama yapan ABD Başkanı

Biden, "Amerika'yı hiçbir şe-
kilde korkutamayacaklar. Bunu
affetmeyeceğiz, bunun bedelini
ödeteceğiz" dedi. Biden, saldırı

emrini veren IŞİD liderinin 
yerini bildiklerini ve gerekli

talimatı verdiğini aktardı

Bedelini ödeteceğiz!
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"Bize boğazın kenarında şarkı söyleme imkanı verdikleri
için Poll Production’a ve Polat Yağcı’ya teşekkür ediyo-
rum. En büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Hoş geldiniz

sefalar getirdiniz" diyerek konsere başlayan Koray Avcı, ‘Sarhoş
Gibiyim’ şarkısını seslendirdi. Türk Müziğinin unutulmaz eserle-
rine repertuvarında yer veren Avcı, söylediği şarkılarla Kuruçeş-
me'de müzik şölenine imza attı. ‘Bu akşam özel misafirlerimiz var.
Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış
Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif,
Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal’ diyerek Türk müziğinin efsane isim-
lerini şarkılarıyla sahnesinde andı.

Böyle sahneler heyecanlandırıyor

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray
Avcı, "Heyecanlıyım, ilk kez burada sahneye çıkacağım. Burada
daha önce çok konser olmuş ama bize kısmet olmamıştı. 6’ncı yılı-
mızda ilk sahnemiz. Umarım çok güzel olur ve bir daha sahne alı-
rız. Kuruçeşme Açıkhava’ya geldiğimde instagram için bir video
çektim. Ve şöyle söyledim; deniz kenarında şarkı söyleyeceğim. O
kadar inanamıyorum ki boğazın kenarında, köprünün altında şarkı
söylüyorum. Her çıktığım sahnede heyecanlıyım ama böyle büyük
sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Mahzuni ile düet

Avcı, konserin sonuna doğru Aşık Mahzuni’nin torunu Yiğit Mahzu-
ni’yi sahnesine aldı. İkili birlikte ‘Dokunma Keyfine, Mevlam İki Göz
Vermiş ve Zalım’ şarkısını seslendirdi. Avcı ve Mahzuni’nin perfor-
mansı Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverlerden büyük alkış aldı.

İstanbul Cocktail Festival
2021, 5 Eylül Pazar günü Kü-
çükÇiftlik Park’ta kapılarını

aralıyor.Dördüncü kez düzenlenecek
olan İstanbul Cocktail Festival’i, birçok
aktiviteye ev sahipliği yapacak. Kokteyl
kültürünün her seviyeden meraklılarını
bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul
Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene

de sahnesinde birçok ismi ağırlayacak.

Sahne  alacak isimler

Büyük Ev Ablukada, Ozbi, Aybüke Al-
bere, Baran Bayraktar, Hend!,  Manitas,
Tan Güner.Aktivite ve atölyeler
Kokteyl & Yemek Eşleşmesi, Evde Yapı-
labilecek Basit Kokteyller,  Kendi Kok-
teylini Yarat,Popüler Kokteyller.

B ursalı fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin,
ünlü ressamların Bursa resimlerini, çizildikleri
mekânlarda, dönemin kıyafetlerini giyen mo-

dellerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını
çekiyor. Çetin, bugüne dek Osman Hamdi Bey’in
“Kaplumbağa Terbiyecisi”, Fransız ressam Jean Leon
Gerome’nin “Prayer at The Sultans Tomb”, İngiliz
ressam John Frederick Lewis’in “Entrance to Tomb
of Sultan Mehmet”, Avusturyalı ressam Rudolf
Ernst’in “The Beggar”, Polonyalı ressam Stanislaw
Chlebowski’nin “Turkish Lady Praying The Green
Mosque” gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu
eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.

3 yılda tamamladı
Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler
diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da
marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer
modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin’in Resmi-
mekan adlı 50 fotoğraftan oluşan projesi 3 yılda ta-
mamlandı.

Yurt dışına taşımak istiyor
Fotoğraf sanatıyla 15 yıldır uğraştığını ifade eden Nesli-
han Sağır Çetin, “Resmimekan adlı projem 2016 yılında
Yeşil Cami’yi gezerken kaplumbağa terbiyecisi resminin
burada yapıldığını öğrenmemle kafamda oluştu. Daha 

sonra resmin yapıldığı mekânda o dönem bulunan her
şeyi tekrar canlandırarak fotoğraflarını çektim. Derken
karşıma daha farklı resimler çıktı, Bursa’da çizilen tarihî
resimlerin, yapıldığı mekanlarda aynı ortamı oluşturup
fotoğraflarını çektim. 50 tane fotoğrafı 3 yıllık çalışma
sonucunda çekmeyi başardım. Çektiğim bu resimleri
söz konusu ressamların ülkelerine götürüp sergi açmayı
hedefliyorum” dedi. DHA

koray avcı kuruçeşme’deydi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda
gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Koray Avcı sahne aldı 

Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü İstanbul
Cocktail Festival’i bir yıllık aranın ardından kaldığı yer-
den devam ediyor. Festival 5 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta
başlıyor. Festivalde birçok şarkıcı da sahne alacak.

aÇık havada
‘Zengİn mutFağı’

domİnİC dİ tomasso 
İnteraktİF sİtede

ÇoCuk İskeletlerİ bulundu

Turkcell Vadi Açıkhava Tiyatro Günleri,
Şener Şen'i tiyatro seyircisiyle tekrar buluş-
turan 'Zengin Mutfağı' ile başladı. Anadolu

Efes'in katkılarıyla, DasDas prodüksiyonu ve Atlantis
Yapım organizasyonuyla sahnelenen oyunda Şen,
Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda aşçı 'Lütfü
Usta'yı canlandırdı. Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay
Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti.

Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz
yerleşik hayat sürülen Küllüoba'da, 350
metre boyunda, 150 metre enindeki hö-
yükte 1996'dan bu yana, tarihin gün ışı-
ğına çıkarılmasına yönelik çalışma
yapılıyor. Kazıda bu sene, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğünde
Hacettepe ve Batman üniversitelerinden
öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 35
kişilik ekip görev yapıyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğ-
rultusunda süren kazıda Tunç Çağı izlerini

arayan ekip, bir mezarlık alanı tespit etti.
Bölgedeki kazıda, 5 bin yıl öncesine ait ol-
duğu tahmin edilen ve çocuk mezarı ol-
duğu belirlenen küp şeklinde 25 mezar
ortaya çıkarıldı. Bunların içlerinde çocuk
iskeletlerinin yanı sıra mühür, saç halkaları
ve takılara rastlandı. 

Cenin pozisyonunda

Kazı başkanı ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki,
2021 yılı kazısına bu ay başladıklarını söy-
ledi. Çalışmalarının, 5 bin yıl öncesine ait

mezarlık alanında sürdüğünü belirten
Türkteki, şu bilgileri paylaştı: "Gömü gele-
nekleri içinde çömlek mezarın yaygın ol-
duğunu tespit ettik. 30'un üzerinde mezar
saptadık. Bunların 25'i çocuklara ait. Bu
çömlek mezarların bazılarında 'ölü hedi-
yesi' dediğimiz bulgulara rastladık. Milat-
tan önce 3 bin yıllarına ait çocuk
mezarları, çoğunlukla çömlek içine anne
karnındaki pozisyonda yerleştirilmiş"Türk-
teki, mezarlardaki kemiklerin Hacettepe
Üniversitesi Antik DNA Laboratuvarı'nda
inceleneceğini bildirdi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlan-
tis Yapım işbirliği ile tiyatro oyunları-
nın sahneleneceği Turkcell Vadi
Açıkhava Tiyatro Günleri, Şener Şen'i
tiyatro seyircisiyle tekrar buluşturan
'Zengin Mutfağı' ile başladı

Eskişehir'de, Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Küllüoba
Höyüğü kazısında, küp şeklinde 25 çocuk mezarı ve içlerinde iskeletler bulundu

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü ressamların resimle-
rini, çizildikleri mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen model-
lerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını çekiyor

UNLU RESIMLER
CAN BULDU
UNLU RESIMLER
CAN BULDU
UNLU RESIMLER
CAN BULDU
UNLU RESIMLER
CAN BULDU
UNLU RESIMLER
CAN BULDU
UNLU RESIMLER
CAN BULDU

Avcı, söylediği şarkılarla
Kuruçeşme'de müzik 

şölenine imza attı.

İstanbul CoCktaİl Festİval başlıyor
Parkur sporcusu sporcusu Dominic Di Tom-
maso ve Türkiye’nin uluslararası arenada ba-
şarıya ulaşan ilk kadın parkur sporcusu Hazal

Nehir’in Kapalıçarşı serüveni interaktif siteye taşındı. İki
Red Bull sporcusundan birini seçerek başlayan eşsiz de-
neyimde sporcuların hangi hareketlerle hangi yöne gide-
ceğini kullanıcılar belirliyor. Red Bull’un “Grand Maze”
olarak adlandırılan video projesi için İstanbul’a gelen
Red Bull parkur sporcusu sporcusu Dominic Di Tom-
maso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keş-
fettiği dünya turundaki İstanbul ziyareti interaktif
platforma taşındı. Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile Ka-
palıçarşı’da unutulmaz bir maceraya imza atan Dominic
Di Tommaso, Kapalıçarşı’nın labirent gibi tasarlanmış
64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600’e yakın dükkanının ara-
sında çizdiği rotayı kullanıcılar belirleyecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Sporting CP ve
Ajax ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund'un
üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, kura çekimi son-
rası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Güçlü takımların oluşturduğu bir grupta yer aldıkları-
nın altını çizen Watzke, "4 güçlü takımın oluşturduğu
bir gruptayız, her takım kaliteli. Beşiktaş'a karşı bizim
için özel maçlar oynayacağız. Almanya'da birçok
Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü
bir takıma sahip. Ajax, Sporting CP ve özellikle Beşik-
taş'a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için
önemli şansımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki
maçlar sahada oynanıyor." ifadelerini kullandı.
Watzke, Beşiktaş'ın 4'üncü torbadaki en güçlü takım-
lardan birisi olduğunu vurgularken, ismi transfer dö-
neminde başka takımlarla anılan Borussia
Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın ta-
kımda kalacağını sözlerine ekledi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C
Grubu’nda Sporting CP, Borussia
Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kura çe-
kiminin ardından Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Gruptan çık-
mak için mücadele edeceklerini vur-
gulayan Çebi, “Bir kura çekiyorsunuz
ve kimlerin çıkacağını merak ediyor-
sunuz. Kulüplerin hepsi çok kıymetli.
Avrupa’nın güçleri belli ve önemli ku-
lüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi
olanları ya da biraz daha iyi olanları
ile eşleşiyorsunuz. Sonuçta bir yola
çıktık. Bizim için mühim olan şu, bu
bizim için milli bir dava. Ülkemizin
puanlara ihtiyacı var. Mücadelemize
öncelikle bu açıdan bakacağız. Beşik-
taş’ın başarılı olmasının, ülke puanına
vereceği katkının önümüzdeki sene-

lere faydalı olmasını diliyorum. Fener-
bahçe, rakibini eledi. Ülkemiz adına
çok sevindik. Bu yolculuğa diğer ta-
kımlarımızla birlikte devam etmek isti-
yoruz. Bundan sonra da rakip
kulüplerimizin başkanlarını Şampi-
yonlar Ligi maçlarına davet ediyo-
rum. İnşallah beraber seyreder, bu
yolda beraber yürürüz. Buradaki reka-
bet ayrı, dışarıda hep birlikte çalışmak
zorundayız” diye konuştu.
Beşiktaş forması değerli

Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi’nde
grup aşamasına kalan diğer takımla-
rın yöneticilerine forma vermesinin
hatırlatılması üzerine ise ”Herhalde
çok sevinmişlerdir çünkü Beşiktaş for-
masını almak herkese nasip olmaz”
ifadelerini kullandı.

Avrupa bizim için milli dava

Manisa tam isabet

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haf-
tasında bu akşam Yukatel Kayserispor'u ağırla-
yacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda
oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaş-
mayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönete-
cek. Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında
sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci

maçında da deplasmanda İttifak Holding Kon-
yaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yukatel Kayserispor
ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken,
ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 bera-
bere kaldı. Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri
süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin du-
rumu maç günü netlik kazanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kulüplerin hepsi çok kıymetli. Avrupa’nın
güçleri belli ve önemli kulüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi olanları ya da biraz daha
iyi olanları ile eşleşiyorsunuz. Sonuçta bir yola çıktık. Bizim için mühim olan şu, bu
bizim için milli bir dava. Ülkemizin puanlara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Dortmund kura
için memnun

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci
Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Deniz-
lispor'u da evinde 1-0 mağlup edip 2'de 2
yapan Manisa Futbol Kulübü, yabancı futbol-
cularından memnun kaldı. İlk defa
kadrosuna yerli isimler dışında tak-
viye yapan siyah-beyazlılarda golcü
Dever Orgill, orta saha Andre Sousa
ve Nino Kouter ön plana çıkan isim-
ler oldu. Sezon başında Fraport Tav
Antalyaspor'dan gelen Jamaikalı for-
vet Orgill, İstanbulspor karşılaşma-
sında 3 gol birden atarak müthiş bir
başlangıca imza attı. Deneyimli fut-
bolcu 2 maçta da 90'ar dakika sa-

hada kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü'nden
gelen Portekizli Sousa da yine İstanbulspor
karşılaşmasında ağları sarsıp iki müsabakada
sahaya ilk 11'de çıktı. Slovenya'nın Mura eki-

binden kadroya dahil edilen Kouter,
İstanbulspor ve Denizlispor karşısında
on birde görev alırken 161 dakika sa-
hada kaldı. Fransız futbolcu Tormin,
yine 2 maçta 45 dakika forma giyer-
ken, Kamerunlu golcü Tabekou 1
maçta 25 dakika oynadı. Slovenyalı
orta saha Leon Sever ise henüz siftah
yapamadı. Manisa Futbol Kulübü,
pazar günü Gençlerbirliği deplasma-
nında mücadele edecek. 

Borussia Dortmund Kulübü Üst
Yöneticisi Hans-Joachim Watzke,
"Beşiktaş'a karşı bizim için özel
maçlar oynayacağız. Almanya'da
birçok Türk taraftar var ve bu özel
bir durum. Beşiktaş güçlü bir
takıma sahip" dedi

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde kapatan ay
yıldızlı takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle
gitti. Üçüncü çeyrekte rakip Kanada final periyoduna
54-45 önde girmeyi başardı. Son periyodda iki ekip
birbirine üstünlük sağlayamadı ve maçın  normal sü-
resi 67-67 berabere bitti. Uzatma periyodunda iyi bir
oyun ortaya koyan milli takım mücadeleden 77-73
galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Kanada’da 33 sayı
atan Nikola Goncin olurken milli takımada Özgür
Gürbulak 28, Uğur Toprak ise 17 sayı kaydetti. Öte
yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Milli
takım grupta, Güney Kore'den sonra 2000, 2004 ve
2012'de altın madalya kazanan güçlü rakibi Kanada'yı
da yenerek 2'de 2 yaptı. Türkiye, grubundaki 3. ma-
çında yarın TSİ 03.00'da İspanya'yla karşılaşacak.

Zafer için
engel yok

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
tekerlekli sandalye basketbol A
Grubu’nda yer alan Türkiye, 
normal süresi 67-67 biten maçta
Kanada’yı 77-73 mağlup etti

Başakşehir galip
gelmek istiyor

SAMPIYON OLMAK
ISTIYORUZ
Trabzonspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Marek Hamsik, 
bu sezon bu kadronun ligi kazanabilmek ve büyük başarılar elde
edebilmek için kurulduğunu belirterek, “Umuyorum biz de kuru-
lan bu takımın hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o başa-
rıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza armağan edebiliriz” dedi

T rabzonspor’un 34 yaşındaki Slovak orta
saha oyuncusu Marek Hamsik, kulüp
dergisine açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takıma transfer sürecini anlatan
Hamsik, “Trabzonspor’a transferim aslında
çabuk ve net bir şekilde ilerledi. EURO 2020
öncesinde kafamın rahat bir biçimde saha
içinde olmasını istiyordum. Trabzonspor beni
istediğini gösteren ve hissettiren en önemli ta-
kımdı. Dolayısıyla transferim çabuk gelişti ve
sonuçlandı. Transfer sürecimde Kucka ile çok
fazla konuştuk. Taraftarlarla, takımla ve şehirle
ilgili bilmem gerekenlerden tavsiyelerde bu-
lundu. Çok güzel şeyler anlattı. Trabzons-
por’da oynayan Slovaklar çok iyi izler bıraktı.
Ben de bu izi devam ettirebilmek istiyorum.
Trabzonspor’a transferim söz konusu oldu-
ğunda araştırmalara başladım. Zaten Trab-
zonspor’un Türkiye’de büyük bir kulüp
olduğunu ve her yıl en tepe, şampiyonluk ol-
duğunu bilerek geldim. Burayı seçme sebeple-
rimden bir tanesi de zaten bu. Çünkü bende
en iyisi, en yukarısı için mücadele etmek iste-
yen birisiyim” dedi.

Trabzon'da iyi karşılandım

Trabzon’da taraftarlar ve takım arkadaşları ta-
rafından çok iyi karşılandığını söyleyen Ham-
sik, şu ifadeleri kullandı: “Sözleşme
imzalamak için Trabzon’a geldiğimde, havali-
manında kapıdan çıktığımda birçok insanın,
taraftarımızın beni beklediğini gördüm. Bu
bana gerçekten harika hissettirdi. Takıma katıl-
dığımda ise ilk gün tabii ki kolay olmadı.
Çünkü yeni bir oyuncusunuz ve hep yeni yüz-
ler var. Ancak beni o kadar harika karşıladılar
ki, hem cana yakın davrandılar, hem de her ko-
nuda bana yardımcı olmaya çalıştılar. Açıkçası
buraya adaptasyonumu çok hızlandırdılar.”

İstanbul takımlarını yeneriz

İtalya liginin dünyanın en iyi liglerinden bir ta-
nesi olduğunu ifade eden Hamsik, bu konuda
şöyle konuştu: “Taktiksel olarak gerçekten çok
önemli şeyler öğrendiğiniz bir lig. Ben de yak-
laşık 15 yıl bu ligde oynama fırsatı buldum ve
taktik olarak çok şey öğrendim. Tecrübe etti-

ğim birçok şey olduğunu umuyorum ve bende
bunları takım arkadaşlarıma faydalı olarak
kullanabilirim. Özellikle takımımızın İstanbul
takımlarına karşı oynadığı maçlardaki atmos-
feri biliyorum. Dolayısıyla o maçlarda oyna-
mayı, o maçlara çıkabilmeyi dört gözle
bekliyorum.”

Şampiyonluk kutlayacağız

Şampiyon olup kurulan bu takımın hakkını
vermek istediklerini kaydeden Hamsik, şöyle
devam etti: “İtalya kupası ve Süper Kupa’yı
kazandım ancak herhangi bir lig şampiyonlu-
ğunun coşkusunu yaşamadım. Bunun için
herkesin aynı gemide olması, herkesin aynı he-
defe odaklanması, herkesin aynı şekilde sıkı
çalışmayla birlikte tek bir hedefe doğru ilerli-
yor olması gerekir. Kupalar kazanabilmek ve
belki de ligde başarı elde edebilmek adına bir-
likte hareket etmelisiniz. Zaten bunların olma-
dığı bir ortamda herhangi bir başarının
kazanılması çok mümkün değil. Bu sezon bek-
lentiler çok yüksek, çünkü çok iyi bir takım ku-
rulduğunu herkes görebiliyor. Kurulan
takımda amacın ligi kazanabilmek, çok büyük
başarılar elde edebilmek olduğunu herkesin
gördüğü bir gerçek. Aynı zamanda bu oyun-
cular ve hocalar adına baskı oluşturabilecek
bir durum ama futbol zaten böyle olması ge-
rekir. Futbolda baskıyla mücadele edebilmeniz
gerekir. Umuyorum biz de kurulan bu takımın
hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o
başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza arma-
ğan edebiliriz.”

Hocamızın fikirlerini beğeniyoruma

Hamsik, teknik direktörü Abdullah Avcı ile il-
gili olarak da şunları dedi: “Buraya geldikten
sonra kendisiyle yaptığımız görüşmelerden
sonra futbola dair fikirlerini ve futbolu nasıl
gördüğünü, futbolu nasıl anladığını gördüm.
Aynı şekilde benim de futbola böyle baktığımı
gördüm. Bu beni sevindiren bir durum oldu.
Çünkü futbola aynı yerden bakıyoruz ve aynı
şekilde anlayıp, aynı şeyleri görebiliyoruz. Ho-
camızın futbola dair fikirlerini çok beğendimi
söylemem gerekir.” DHA

Saçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorumSaçlarımı seviyorum
Hamsik, kendisiyle bütünle-
şen saç modeline ilişkin ola-
rak da, “14 yaşlarındayken
buna benzer bir saç tarzım
vardı. Normal hayat için belki
bu biraz fazla sıra dışı saç
tarzı, bunun farkındayım
ancak futbol oynamaya devam
ediyorum. Belki futbolu bı-
raktıktan sonra yeni saç tarzı
denemem gerekebilir. Ama

futbol oynadığım süreçte bu
saç tarzının bana uğur getir-
diğini düşünüyorum. Hep bu
saç tarzı ile oynamaya çalışı-
yorum. 17 rakamının uğurlu
rakamım olduğu gibi aynı za-
manda bu saç tarzı da benim
için belki de uğurlu. Dolayı-
sıyla futbol oynadığım sürece
böyle devam edeceğim” 
ifadelerini kullandı.
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A vrupa futbolunun
kulüp düzeyindeki
iki numaralı turnu-

vasında gruplar, Haliç Kon-
gre Merkezi'nde
gerçekleştirilen kurayla belir-
lendi. Kura çekimine üçüncü

torbadan katılan Fenerbahçe, D Gru-
bu'nda Olympiakos, Eintracht Frank-
furt ve Antwerp ile yer aldı. Dördüncü
torbada bulunan Galatasaray, E Gru-
bu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve
Olympique Marsilya ile eşleşti.

İşte gruplar

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Gior-
gio Marchetti ve geçen sezon Avrupa
Ligi'nde zafere ulaşan Villarreal'in eski
futbolcuları Andres Palop ile Marcos
Senna tarafından gerçekleştirilen kura
sonucu oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Olympique Lyon (Fransa),
Rangers (İskoçya), Sparta Prag
(Çekya), Brondby (Danimarka)
B Grubu: Monaco (Fransa), PSV
(Hollanda), Real Sociedad (İspanya),
Sturm Graz (Avusturya)
C Grubu: Napoli (İtalya), Leicester
City (İngiltere), Spartak Moskova
(Rusya), Legia Varşova (Polonya)
D Grubu: Olympiakos (Yunanistan),
Eintracht Frankfurt (Almanya), Fener-

bahçe (Türkiye), Antwerp (Belçika)
E Grubu: Lazio (İtalya), Lokomotiv
Moskova (Rusya), Olympique Mar-
silya (Fransa), Galatasaray (Türkiye)
F Grubu: Braga (Portekiz), Kızılyıldız
(Sırbistan), Ludogorets (Bulgaristan),
Midtjylland (Danimarka)
G Grubu: Bayer Leverkusen (Al-
manya), Celtic (İskoçya), Real Betis
(İspanya), Ferencvaros (Macaristan)
H Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatis-
tan), Genk (Belçika), West Ham Uni-
ted (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya)

Turnuva formatı

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sa-
yısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler,
ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup bi-
rincileri doğrudan son 16 turuna yükse-
lecek. Gruplarını ikinci sırada
tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi
play-off'larına katılarak son 16 turuna
kalma mücadelesi verecek. Avrupa Ligi
gruplarını üçüncü sırada tamamlayan
ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Kon-
ferans Ligi'nde devam edecek. Takım-
lar, grup aşamasından sonra iki maçlı
eleme usulüyle oynanacak eşleşmeler-
den galip çıkarak finale yükselmeye ça-
lışacak. Grup maçları, 16 Eylül'de
başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. 

Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in
müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Li-
gi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspan-
ya'nın Sevilla şehrindeki Ramon
Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Sezonun futbolcusu Moreno

Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun
en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi
açıklandı. Villarreal'in İspanyol golcü
futbolcusu Gerard Moreno, ödülün sa-
hibi oldu.

HAKAN
SONGUR

ÖZEL HABER

UEFA Avrupa 
Ligi'nde 2021-2022 sezonu 
grup aşaması kura çekimi 

İstanbul'da yapıldı. Galatasaray ve
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

AVRUPA’DA RAKIPLER
BELLI OLDU

Fenerbahçe'nin
gençleri parlıyor
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş
maçında Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek
gruplara yükselme başarısı gösteren
Fenerbahçe'de, oynanan oyun kadar
Vitor Pereira'nın genç oyunculara forma
vermeye devam etmesi ve genç
oyuncuların performansı taraftarların
geleceğe dair umutla bakmasını sağladı
BU sezon oynadığı 4 resmi maçı da kazanma başarısı gös-
teren Fenerbahçe, çeşitli sıkıntılara rağmen sezona iyi bir
giriş yaptı. Dimitris Pelkas, irfan can Kahveci, Serdar Dur-
sun, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Filip novak gibi
önemli oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve yeni transferin
UEFA Avrupa Ligi için verilen listeye yazılamamasından
dolayı kadro oluşturma konusunda problemler yaşayan
sarı-lacivertli ekip, bu problemleri genç oyuncularının ver-
diği katkı ve gösterdiği performans ile çözdü.

Sahne Şanlıtürk'ün
HJK Helsinki'ye karşı kazanılan ilk maçta Muhammed Gü-
müşkaya ve Arda Güler'e şans veren Vitor Pereira, Finlan-
diya ekibine karşı
oynanan rövanş müca-
delesinde ise bu isimlere
Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü ek-
ledi. HJK Helsinki'ye
karşı ilk maçta Muham-
med Gümüşkaya'nın go-
lüyle galip gelen
Fenerbahçe'de, 5-2 kaza-
nılan rövanş mücadele-
sinde ise 18 yaşındaki
Fatih Yiğit Şanlıtürk, takı-
mının 4'üncü golünü
atma başarısı gösterdi.
81'inci dakikada Enner
Valencia'nın yerine
oyuna giren Şanlıtürk,
sarı-lacivertli forma ile
Avrupa kupalarında çık-
tığı ilk maçta gol atma
başarısı gösterdi. 18 ya-
şındaki oyuncu, golden
sonra yedek kulübesine
giderek gol sevincini tek-
nik direktör Vitor Pereira
ile yaşadı.

Oyuncuların kalitesine övgü
Sezon başından bu yana sakatlıklar ve Finansal Fair-Play
sebebiyle elindeki opsiyonlar sınırlı bir hale gelen teknik
direktör Vitor Pereira, hem bu süreçten başarılı şekilde
çıktı hem de taraftarın kendisine duyduğu güven duygu-
sunu pekiştirdi. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 4 resmi
maçın 3 tanesinde Muhammed Gümüşkaya ve Arda Gü-
ler'e, 1 maçta ise Fatih Yiğit Şanlıtürk'e formayı teslim
eden Portekizli teknik adam, oyuncularının sergilediği per-
formanstan memnun. Pereira, Muhammed, Arda ve Fatih'e
genç oyuncu oldukları için değil kaliteli ve sıkı çalıştıkları
için forma verdiğinin altını çizdi. HJK Helsinki maçı sonra-
sında düzenlenen basın toplantısında altyapı oyuncularına
dikkat çeken tecrübeli teknik adam, genç oyuncuların ça-
lışmaya devam etmelerinin vurgusunu yaparak, "Bu genç-
ler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli
oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da
tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler ama ça-
lışmaya da devam etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Canın sağ 
olsun Yiğido
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off
turu rövanş maçında deplasmanda 
Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk
olan Sivasspor, rakibine 5-0 mağlup
oldu. Sivas'taki ilk maçı da 2-1 kaybeden
Sivasspor, Avrupa kupalarına veda etti
5'inci dakikada Hakan'ın ceza alanında kafayla indirdiği
topa Kayode vuruşunu yaptı, kaleci Grabara yerden gelen
topu kontrol etti. 9'uncu dakikada solan Gradel'in kullandığı
köşe vuruşunda Kayode kafayla arkaya aşırdı, kalecinin
uzaklaştırmak istediği topa Hakan vurmak istedi, üstten dı-
şarı gitti. 20'nci dakikada Kopenhag atağında Daramy'nin
soldan pasında sağ çaprazda buluşan Diks'in sert şutunda
top direkten oyun alanına döndü. 24'üncü dakikada Kopen-
hag sol kanattan serbest vuruş kazandı. Peb Biel'in orta-
sında Stage yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:
1-0. 39'uncu dakikada Kopenhag atağında orta alanda
Wind'in pasında sol kanattan ceza alanına hareketlenen
Daramy, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vu-
ruşlara, topu köşeden filelerle buluşturdu: 2-0 40'ıncı daki-
kada ceza alanının sağ çaprazından Hakan'ın şutunu kaleci
çeldi, dönen topu James tamamlayamadı. 57'nci dakikada
sağ kanattan presle kapılan top sonrasında Wind'in pa-
sında ceza alanında topla buluşan Lerager'in plase vuru-
şunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0 62'nci dakikada
sol kanattan ceza alanına giren Daramy, Stage'yi gördü, o
uygun durumdaki Pep Biel'e bıraktı. Biel'in yeren vuru-
şunda top ağlarla buluştu: 4-0. 71'inci dakikada soldan Zi-
ya'nın pasında Fajr yerden vurdu, top yandan auta gitti.
76'ncı dakikada geriden Bailesen'in uzun pasında hareket-
lenen Hojlund, Uğur Çiftçi'den topu kurtardıktan sonra sol
çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı
karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara
gitti: 5-0. Karşılaşma ev sahibi Kopenhag'ın 5-0 üstünlüğü
ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i
2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı
UEFAAvrupa Ligi play-off turu rövan-
şında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1
yenen Galatasaray, adını gruplara yaz-
dırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom
Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışma-
ları nedeniyle Danimarka temsilcisini Ka-
sımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda konuk etti. Tribünlerde yer alan
yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle
müsabakaya iyi başlayan Galatasaray,
rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. daki-
kada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı
kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Mar-
vin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü
buldu. Skor olarak geri düşen sarı-kırmı-
zılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse
de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin
ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamam-
ladı. İkinci yarıya adeta golle başlayan
Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van
Aanholt'un ağları havalandırmasıyla bera-
berliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste
girdiği pozisyonlardan yararlanamayan

sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik La-
uenborg'un kendi kalesine attığı golle öne
geçti. İyi oyununu sürdüren Galatasaray,
kalan dakikalarda farkı açamasa da karşı-
laşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1
beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını
2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını
yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde 4. kez gruplarda

Galatasaray, Avrupa'nın futbolda 2 nu-
maralı organizasyonunda grup sistemine
geçilmesinin ardından ilk olarak 2007-
2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 2 sezonda
da (2008-2009, 2009-2010) gruplara
kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Galatasa-
ray, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez
bir Avrupa kupası organizasyonunda ele-
meleri geçerek adını gruplara yazdırdı.

Diagne direkleri geçemedi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu

Mbaye Diagne'nin 2, Van
Aanholt'un 1 şutu direk-
ten döndü.Mücadelede
istekli görüntüsüyle dik-
kati çeken 29 yaşındaki
santrfor, 32 ve 49. daki-
kada gole çok yaklaşsa da
çektiği şutlarda topu di-
reğe nişanladı. Van Aan-
holt ise 90+4. dakikada
çıkardığı şutta yan direğe
takıldı. Mücadelenin 87. dakikasında ye-
rini Mustafa Muhammed'e bırakan Di-
agne, taraftardan büyük alkış aldı.

Van Aanholt, golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van
Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk go-
lünü attı. Bu sezon Galatasaray'daki 6.
resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek,
48. dakikada Randers ağlarını sarsarak
takımı adına beraberliği sağladı. Bu,
Van Aanholt'un sarı-kırmızılı formayla

ilk gol sevinci oldu.

Barış Alper Yılmaz beğeni topladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper
Yılmaz, mücadelenin ikinci yarısında göster-
diği performansla alkış aldı. Maça yedek ku-
lübesinde başlayan ve 46. dakikada Kerem
Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan 21
yaşındaki hücum oyuncusu, sağ kanatta et-
kili ataklarda baş rolü oynadı. Ayrıca So-
fiane Feghouli de orta sahada attığı paslarla
Diagne'yi gol pozisyonlarına soktu.

Aslan ait olduğu yerde
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İ lklerin ve enlerin ilçesi Başakşehir, İstan-
bul gençliği için hayata geçirdiği yeni bir
projeyle, Türkiye’de bir ilke daha imza

attı. 2017 yılında Başakşehirli gençlere yöne-
lik başlatılan Gençlik Oyunları projesi, bu yıl
itibariyle İstanbul geneline yayılıyor. İstanbul
Gençlik Oyunları adıyla 100 bin gencin katı-
lımı hedeflenen projenin tanıtımında konu-
şan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, Başakşehir’de yakaladıkları dina-
mizm ve heyecanın İstanbul’u ve İstanbul
gençliğini de saracağını söyledi. Milli Sporcu
Merve Aydın’ın sunuculuğunu üstlendiği
programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kayma-
kamı Uğur Turan, İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı ve Başakşehir AK Parti
İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile milli atlet
Ramil Guliyev, milli tekvandocu Bahmi Tan-
rıkulu, ampute milli futbolcu Barış Telli ve
futbolcu Murat Akyüz katıldı. 

İstanbul gençliğine armağan

4 yıllık bir umudun bu organizasyonla ger-
çeğe dönüştüğünü söyleyen Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün
Başakşehir’den İstanbul gençliğine bir arma-
ğan veriyoruz inşallah. Türkiye’de bir başka
örneği olmayan, hatta ve hatta Türkiye’nin
en büyük gençlik organizasyonu olan Başak-
şehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve
öğretim yılından itibaren artık İstanbul Genç-
lik Oyunları adı altında düzenlenecek. Her yıl
binlerce Başakşehirli gencimizi spordan sa-
nata, bilimden teknolojiye onlarca yarışma ve
turnuvada bir araya getirdiğimiz Gençlik
Oyunlarımız,bu yıl Avrupa yakasındaki 25 il-
çemizin gençlerini buluşturacak.” diye ko-
nuştu.

Gençlik heyecanda buluşacak

Başakşehir’de yakalanan dinamizm ve yaşa-
nan heyecanın İstanbul’u ve İstanbul gençli-
ğini de saracağını söyleyen Başkan Kartoğlu,
“Bizlere inanan, hayalimize ortak olan,
bugün bu heyecanı ve mutluluğu yaşama-
mızda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim
Bakanımız Mahmut Özer Beyefendi başta
olmak üzere Sayın Valimiz Ali Yerlikaya ve İl
Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı’ya
şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Gençlik
Oyunları’nın İstanbul’umuzun kıymetli genç-
lerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
İnşallah Kovid-19 salgınının etkileri en kısa
sürede ortadan kalkar. Gençlerimiz, arkadaş-
ları ve öğretmenleriyle birlikte oyunların he-
yecanını hep birlikte yaşar.”
değerlendirmesinde bulundu. 

Harika başarılar elde ediliyor

Gençlerin dünyadaki yaşıtlarıyla kora kor re-
kabet edebilmesi için en iyi eğitimi alması ge-
rektiğine dikkat çeken Başkan Yasin

Kartoğlu, “Bizler gençlerimizin geleceği için,
onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için
elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz ve
etmeye devam edeceğiz. Zira gençlerimiz,
imkân verildiğinde teknolojiden kültür sa-
nata, sporun tüm branşlarına kadar hayatın
her alanında ne kadar rekabetçi, ne kadar ka-
rarlı ve azimli olduklarını gösteriyorlar el-
hamdülillah. Başakşehir Living Lab, bilgi
evlerimiz, millet kıraathanesi ve kütüphanele-
rimiz, tiyatro ve müzik akademilerimiz, You-
Tube ve radyo akademilerimiz, BASE Espor
Merkezimiz ve BESYO Akademimiz, gençle-
rimizin ne kadar başarılı olduklarının en
güzel örnekleri… Harika işlere imza atıyorlar,
harika başarılar elde ediyorlar” ifadelerini
kullandı.

Başakşehir’e “Genç 
Dostu Şehir” ödülü

Başakşehir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde
düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve
Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldüğünü
hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Ankara’da dü-
zenlenen törenle ödülümüzü Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldık. Gençlerimizin sosyal hayata
daha fazla katılmasını da sağlayacak proje-
mizi yakında başlatacağız. Projemiz ile ilk
etapta, İstanbul’daki 15-28 yaş arası gençleri-
mize ulaşmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız iş
birlikleri ile gençlerimize sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik katkılarda bulunacağız. İşi-
miz gençlik, gücümüz gençlik.” dedi. 

“Hep birlikte büyüteceğiz” 

Toplantıda kısa bir konuşma yapan İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da,
“Çok güzel bir tanıtım programı gerçekleşti-
rildi. Öğrenci ve gençler için bilim, sanat ve
sosyal sorumluluk alanlarını kapsayan çok
güzel bir sunum oluyor. Gençlerin kendilerine
güven duyabileceği çok güzel yarışmalar ola-
cak, çok önemli etkinlikler yapılacak. Hep
birlikte bu çalışmayı büyüteceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

2017’den bu yana 
rekor katılım sağlandı

İlki 2017 yılında Başakşehir Gençlik Oyunları
adıyla düzenlenen organizasyon, bu yıl itiba-
riyle İstanbul Gençlik Oyunları olarak anıla-
cak. 2017 yılında 5 binden fazla gencin
katılımıyla düzenlenen oyunlara, 2’nci yılda
katılan genç sayısı 15 bini aştı. Organizasyo-
nun üçüncü yılında ise Başakşehir Belediyesi
adeta bir tarih yazarak 24 bin gencin katıldığı
dev bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 24 bin genç
57 spor, 8 kültür ve sanat yarışması, 6 bilim
ve teknoloji yarışması olmak üzere toplam 71
turnuvada bir araya geldi. Geçen yıl tüm ha-
zırlıklar yapılmasına rağmen Kovid-19 sal-
gını nedeniyle iptal edilen etkinlik, bu yıl çok
daha büyük bir coşkuyla yeniden başlıyor. 

BASAKSEHIR’IN HEYECANI 
ISTANBUL’U SARACAK
Başakşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği Başakşehir Gençlik Oyunları,
artık İstanbul Gençlik Oyunları adıyla düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük gençlik organi-
zasyonunun tanıtım toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
“Başakşehir’de yaşanan heyecan İstanbul’u ve İstanbul gençliğini de saracak” dedi

30 AğustOs
en şanlı günümüzdür

GOP sinema keyfi yaptı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’na ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan
Akgün’ün mesajı şu şekilde: “Başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk or-
dusunun 26 Ağustos 1922 tari-
hinde başlayan Başkomutanlık
Meydan Muharebesi’nde en
büyük zaferlerinden birini 30
Ağustos 1922 tarihinde kazanmış
ve işgalci güçlere son ve kesin dar-
beyi vurmuştur. Bu kazanılan
zafer Cumhuriyetimizin
kuruluşunda en önemli
adımlardan biridir.30
Ağustos Türk Milletinin
en şanlı günüdür. Türk

Milletini bölmek ve Anadolu toprakların-
dan çıkarmak isteyen işgalci güçler, tarihte
bugün 30 Ağustos’ta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve Kahraman askerlerimizin ka-

zandığı zafer sonucunda başaramaya-
caklarını anlamışlardır. Askeri deha
Büyük Atatürk’ün, “Hattı müdafaa
yoktur, sathı müdafaa vardı. O satıh,
bütün vatandır” emriyle savaş tari-

hinde eşi görülmeyecek bir zafere
imza atılmış ve Türkiye’nin bölüne-

mez bir bütün olduğu tüm dün-
yaya gösterilmiştir. Türkiye

Cumhuriyeti Devleti ile-
lebet bağımsız, birlik
ve beraberlik şuuru
içinde yaşayacaktır.”

İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul
Valiliği, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve
Gaziosmanpaşa  Belediyesi'nin katkılarıyla
Gaziosmanpaşa'da Gezen Sinema Gün-
leri etkinlikleri başladı. Her gün farklı bir
noktada konumlanan sinema tırı, gündüz
kuşağında çocukları beyaz perde ile buluş-
turuyor. Ayrıca çocukların sanatsal ve kül-
türel gelişimlerini desteklemek amacıyla
etkinlik alanında Karagöz Gösterisinden
Okçuluk Çadırına, Ahşap Oyuncak Sergi-
sinden çeşitli aktivitelere birçok renkli et-
kinlik düzenleniyor. Akşam kuşağında ise
Gaziosmanpaşalılar ailece açık hava sine-
masının keyfini yaşıyor. Programlarda Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi tarafından
vatandaşlara patlamış mısır ve çay ikram

ediliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta da etkinliklere katıla-
rak, vatandaşlarla bir araya geliyor.
Çocukların yüzü gülüyor

Başkan Usta, "Pandemi dolayısıyla vatan-
daşlarımız uzun bir süredir böyle etkinlik-
lere hasret kalmıştı. Sinema Günleri
vesilesiyle vatandaşlarımızı sıcak yaz ak-
şamlarında aynı zamanda pandemi şartla-
rına da uygun olarak açık havada, yazlık
sinema keyfi ile buluşturuyoruz. Gündüz
saatlerinde ise sinema tırı çocuklarımıza
hizmet veriyor. Öğrencilerimizi sinemanın
dışında mahallelerinde birçok etkinlikle
buluşturarak kültür ve sanata olan ilgile-
rini artırmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.
HACER KÖSE

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Gezici Sinema Günleri" ile
vatandaşlar, ailece yıldızların altında açık hava sinemasının
keyfini yaşıyor. Gündüz kuşağında ise çocuklar hem beyaz perde
ile buluşuyor hem de renkli aktivitelerle doyasıya eğleniyor

YAKUP TEZCAN

100 bin gencin
katılımı hedefleniyor

Başakşehir Belediyesi
öncülüğünde İstanbul
Valiliği ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün destek verdiği
İstanbul Gençlik
Oyunları’na bu yıl 100
bin İstanbullu gencin
katılımı hedefleniyor.
Gençler spordan, sanat
ve teknoloji kategorile-
rinde uzanan 17 farklı
branşta kıyasıya yarı-
şacak. Gençlerin yoğun
ilgi gösterdiği drone ve
espor yarışmalarının
yanı sıra paintball ve
balon futbolu gibi bir-
birinden rekabetçi 89
turnuva ve etkinlik 
yapılacak. Engelsiz
gençlere yönelik yarış-
maların da düzenlene-
ceği organizasyon
çerçevesinde öğretmen
ve okullara da çeşitli
ödüller verilecek. Ka-
yıtların 13 Eylül’den
itibaren yapılacağı  İs-
tanbul Gençlik Oyun-
ları’nın 11 Ekim’de
başlayacak. 

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, “Bugün Başakşehir’den İstanbul
gençliğine bir armağan veriyoruz in-
şallah. Türkiye’de bir başka örneği 
olmayan, hatta ve hatta Türkiye’nin en
büyük gençlik organizasyonu olan Ba-
şakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022
eğitim ve öğretim yılından itibaren
artık İstanbul Gençlik Oyunları adı 
altında düzenlenecek”dedi.

Ünlülerin fotoğrafçısı
Bülent Ersoy, Yaşar, Mustafa Sandal
gibi pek çok ünlü sanatçının sahne ve
albüm fotoğraflarıyla beraber ünlü
markaların ürün ve katalog fotoğraf-
larını çekerek adını duyuran başarılı
Fotoğraf Sanatçısı Nergis Dünya
markasını ve stüdyosunu büyütmeye
devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen
markalarının tanınan danışmanların-
dan Ertan Şimşek ve Nergis Dünya,
Taksim’de merkezi lokasyonda bulu-
nan stüdyo ofiste marka ve kişilere
ortak hizmet etmeye devam edecekle-
rini duyurdu. Sektörde 20 yıl’ı aşkın
süredir ünlü markalara Danışmanlık
veren Ertan Şimşek Taksim’de 20 yıl-
dır bulunduğu adreste sektöre hizmet
verirken, Nergis Dünya ile güç birliği
yapmaktan mutluluk duyduğunu dile
getirdi. Dünya, “Kariyer yolculu-
ğunda böyle bir marka ile iş birliği
yapmaktan mutluyum ve bizimle 
çalışmak isteyen herkesi sevgiyle 
kucaklıyorum” diyor.

Türkiye’nin önde gelen markalarının tanınan danışman-
larından Ertan Şimşek ve Nergis Dünya, Taksim’de mer-
kezi lokasyonda bulunan stüdyo ofiste marka ve kişilere
ortak hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Büyükçekmece
Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün


