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Türkiye Futbol Federasyonu'nın 
aldığı karar doğrultusunda ligden

düşme kaldırıldı. Bu sezon 21 takım ile
oynanacak olan ligden 4 takım düşecek,
alttan 3 takım gelecek. 2021-22 sezo-
nunda lig 20 takımla oynanacak. 
Öte yandan yabancı kuralı uygulaması da
1 yıl sonraya ertelendi. I SAYFA 15

ç

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

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, 

Türkiye'nin genel tablosuna bakıldığı
zaman küskünlük ve husumet havası
görüldüğünü belirterek, “Birbirimize
karşı bir türlü tebessüm etmeye 
yanaşamıyoruz. Bunun da en büyük
sebebi siyasetin dili ve siyasetçilerin
tavrı. Türkiye son yıllarda hiç olma-
dığı kadar kutuplaştı, kamplaştı, 
bölündü. Herkes kendi mahallesine

kulak kesilmiş
durumda. 
Kimse kimseyi
anlamak ve 
dinlemek istemi-
yor. İşte hepimiz
için bir fırsat.
Gelin bu bay-
ramda bir olalım,
birlik olalım”
dedi.
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Bu bayramda
bari bir olalım

Maltepe'de hukuksuz ve ranta
dayalı hiçbir şeyin yapılmadığı

belirtilen açıklamada, “Bazı basın yayın
organlarına yansıyan ve belediyemize ait
araçların bedelleri üzerinde kiralandığına
dair iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yö-
nelik gerçek dışı ithamlardır. Belediyemiz
bünyesinde hizmet veren araçların alımı,
yıllardır açık ihale usulüyle gerçekleştiril-
mektedir. Bahse konu ihale de yine aynı
yöntemle gerçekleştirilmiştir. İhalemize
karalama maksadıyla ortaya atılan itha-
mın aksine 4 firma katılmış ve akabinde
de Kamu İhale Kurumu’na herhangi bir
itirazda dahi bulunulmamıştır. Yine it-
hama bahis kolan aracın aylık bedeli 
8 bin 827 TL’dir. Aracın piyasa fiyatı
araştırıldığında, bu fiyatın piyasanın da
altında olduğu görülecektir” ifadelerine
yer verildi. 
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Kamu YaRaRıNı 
GöZETTiK

Temel Karamollaoğlu

BAKAN, SORULARI YANITLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Bilim Kurulu toplantısının 

ardından düzenlediği basın toplantı-
sında sosyal medyada çokça konusu
edilen koronavirüs testleri doğru
sonuç veriyor mu sorusuna da cevap
verdi. Koca, “Son günlerde medya ve
sosyal medyada ilginç birkaç konu
var. Test kitlerimizin doğru sonuç

verme oranının
%40 olduğu ileri
sürülüyor. Bu
oran, gerçeğin
yarısını bile ifade
etmekten çok
uzaktır. Doğru
sonuç verme
oranı %90'ın 
üzerindedir” 
diye konuştu. 
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Test kitleri yüzde
90 sonuç veriyor

Fahrettin Koca

KENDİNDEN EMİN

Eski Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, kendi dönemin-

deki bir rüşvet iddiasıyla ilgili Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sağlık 
Bakanlığı'na yaptığı suç ihbarıyla ilgili
açıklama yaptı. Müezzinoğlu, şahsını
ilgilendiren herhangi bir suç veya
bedel varsa ödemeye hazır olduğunu

belirterek “Vicda-
nen huzurlu 
olduğum için,
aklım da çok
rahat. Ama artık
benim kanaatim
değil artık huku-
kun ve idari tefti-
şin sonuçlarını
beklemekte yarar
var” dedi.
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Suç varsa  bedel
ödemeye hazırım

Mehmet Müezzinoğlu

Esenyurt’ta Pınar Mahalle-
si’nde meydana gelen selde

evde mahsur kalan Murat Coşkun ile
onu kurtaran Abdullah Karçik, 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un konuğu oldu. 
Karçik ve Coşkun’a saat hediye eden
Bozkurt, Karçik’e gösterdiği fedakar-
lık nedeniyle teşekkür etti. Karçik’in
bir yakınının vefatı üzerine geç 
yapılan ağırlamada Bozkurt, Karçik
ve Coşkun’dan olay sırasında 
yaşadıklarını dinledi. I SAYFA 9
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Felaketin kahramanına
başkan teşekkür etti

SAAT HEDİYE EDİLDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Usulsüz herhangi bir işlemin 
olmadığının altı çizildiği açıkla-

mada, “Maltepe Belediyesi olarak 
her koşulda olduğu gibi pandemi ile
mücadele koşullarında da tüm imkan-
larımızla halkımızın ve devlet kurum-
larımızın hizmetinde olduk. Maltepe
Belediyesi olarak her zaman kamuo-
yunu bilgilendiren, halka hesap veren
açık, şeffaf bir yönetim anlayışı en
önemli ilkelerimizden birisi olmuştur.
Maltepe halkı adına harcadığımız her
tutarın hesabını yine Maltepelilere
vermekten asla geri durmadık. Bu
noktada kamuoyu da yakından 
bilmektedir ki; sayısız müfettişle ve 
sayısız teftişle muhatap olduk. Ancak
tek bir müfettiş raporunda dahi usul-
süz bir işlemin tespiti söz konusu 
olmamıştır” denildi.
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TEK biR 
uSulSÜZlÜK YoK

IDDIALAR
ART NIYETLI

sANAL ALEME
DEVLET ELi

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

SaYFa 5ali ibrahim  öNSoY

Ayrımcılık ve 
ötekileştirme 

SaYFa 7utku KıZılTaN

Çevreci yerel 
yönetim modeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Küçükçekmece, Şişli
ve Kartal’ın ardından dördüncü istihdam ofisini

Sancaktepe’de açtı. İşsizliğin, Türkiye’nin en önemli sorunu
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, devlet kurumları olarak
sorunun çözümüne katkı sunma zorunlulukları olduğunun

altını çizdi. İmamoğlu, “Türkiye’nin önümüzdeki en
önemli gündemi; ekmektir, iştir, aştır, yoksulluktan

kurtulmaktır” diye konuştu. I SAYFA 9
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Maltepe Belediyesi, belediyeye ait araçların bedelleri üzerinde kiraya
verildiğine yönelik ortaya atılan iddialara cevap verdi. Belediye Başkanı Ali

Kılıç'ın da sosyal medyada paylaştığı açıklamada, “Kamuoyunu yanlış 
bilgilendirerek, kurumumuza saldıran kesimlerin hedefi 6 yıldır Maltepe’de
kurduğumuz “Rant için değil halk için hizmet üretme” anlayışımızdır. Tüm

bu art niyetli saldırılara cevabı Maltepeliler sandıkta vermiştir” denildi

Kanun kapsamında; Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 

tarafından kamu için hazırlanan ve bilgi
sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması
zorunlu olan güvenlik rehberinde 
yerli sistemlere geçiş önceliği istendi.
Rehberde, WhatsApp, Telegram gibi 
yabancı mesajlaşma programları yerine
yerli mesajlaşma programlarının kullanıl-
ması zorunluluk haline getirildi. Kamu
personeli özel hayatında bu programları
kullanabilecek, ancak kurumsal 
işlemlerde kullanmayacak.  I SAYFA 7
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mEmuRlaRa 
WHaTSapp YaSaĞı

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve
MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 
1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de
temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve
doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek
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Dünya kültür mirası listesinde olan bin
700 yıllık tarihi surların, Yedikule kapısı

üzerinde bulunan alanda, defineciler kazı yaptı.
Defineciler, altından araç ve insanların geçtiği
sur kapısının üstünü yaklaşık 5 metre kazdı.
Konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini 
belirten uzmanlar ise “Aksi halde bu kazmala-
rın sonucunda surlar çökebilir” dedi. I SAYFA 9
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UYARI 
GELDi

LİGDEN
DÜŞME
KALDIRILDI

SURLAR 
ÇÖKEBİLİR!

MALTEPE’DEN

AÇIKLAMA

Maltepe halkının iddia sahibi art niyetli kişilere gerekli
cevabı verdiği de belirtilerek şu ifadelere yer verildi;
“Bir takım bilgileri ve rakamları çarpıtarak, kamuoyunu
yanlış bilgilendirerek, kurumumuza saldıran kesimlerin
hedefi açıkça 6 yıldır Maltepe’de kurduğumuz “Halkla
birlikte yönetme, birlikte karar alma, açık ve şeffaf bir
yönetimle rant için değil halk için hizmet üretme” 
anlayışımızdır. Tüm bu art niyetli saldırılara cevabı 
Maltepeliler son seçimde sandıkta vermiştir.”

HalK GEREKli CEVabı VERDi

TBMM
KABUL

ETTİ

KİMSE
KÜME

DÜŞMEDİ
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İsTanbul'da hırsızlık için girdikleri evlerde
buldukları kontak anahtarlarıyla park halin-

deki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli
polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin park 
halindeki araçları çalma anları güvenlik kameraları
tarafından görüntülendi. I SAYFA 3
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Kasaplar sıkı bir
denetimden geçti

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,
Kurban bayramı öncesinde İstanbul genelinde

kasap ve baklavacılara denetim yaptı. İl genelinde 
3 bin 274 kasap, 517 et üretim işletmesi, 4 bin 951
tatlı üretim noktası ve 12 bin 79 tatlı satışı yapan 
işletme denetlenecek. I SAYFA 9
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Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, babası

Recep Öz’ü kaybeden Adalet Partisi
Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün acı-
sını paylaştı. Adalet Partisi Genel
Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün dün vefat
eden babası Recep Öz (90) son yol-
culuğuna uğurlandı. Acı gününde
Vecdet Öz’ü yalnız bırakmayan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Öz ailesine başsağlığı
dileklerini iletti Bahçeşehir Ebusuud
Camii’nde öğlen namazına müteaki-
ben kılınan cenaze namazının ardın-
dan merhum Recep Öz, Esenyurt
Gülvadi Mezarlığı’na defnedildi. 
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Hasan Akgün
acıya ortak oldu

ÖZ’ÜN KEDERİNİ PAYLAŞTI

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 
12 büyükşehirde yapılan bir

araştırmaya göre, ‘muhalefetin ortak
cumhurbaşkanı adaylığı' konusunda,
Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu
ve Meral Akşener’in önünde oldu-
ğunu belirtti. Zeyrek, “Muhalefetin
ortak cumhur-
başkanı adayı'
sorusunda 
Mansur Yavaş
diyenlerin sayısı
Ekrem İmamoğ-
lu'nu geçmiş.
Listenin üçüncü
sırasında ise
Meral Akşener
var” dedi.
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Muhalefetin adayı
Mansur Yavaş mı?

ANKETLERDE ÖNDE GİDİYOR

Mansur Yavaş 
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YENiDEN
ViRÜS
TEHDiDi
DEVAMI SAYFA 11’DEEkrem İmamoğlu

Sokak
ortasında

cinayet
I SAYFA 3’TE

Maltepe Belediye
Başkanı Ali 
Kılıç da sözkonusu
açıklamayı kendi
sosyal medya
hesabında
paylaştı.

Kemal
Deniz

Bozkurt
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAZ mevsiminde bahçede, parkta, kum-
salda arkadaşlarıyla oynamak… Deniz
ve havuzda yüzmek… Hiç kuşkusuz ço-

cukların sıcak havalarda en çok sevdikleri aktivite-
ler bunlar. Ancak açık havada daha fazla zaman
geçirmeleri, önlem almadığımız takdirde bazı risk-
leri de beraberinde getiriyor. Yeterince temizlen-
memiş veya kimyasaldan zengin havuz suyundan
güneş ışınlarına kadar pek çok tehlike enfeksiyon,
daha da kötüsü ileriki yaşlarda erken katarakt olu-
şumu gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Acıba-
dem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Özgül Altıntaş, yaz aylarında çocukların
göz sağlığı için alınması gereken en önemli ko-
runma yönteminin, güneşin yeryüzüne dik olarak
ulaştığı 10: 00-16:00 saatleri arasında gözlerini
güneş ışınlarından olabildiğince uzak tutmak ol-
duğuna dikkat çekiyor. Dış mekanlarda daha fazla
zaman geçirilen yaz aylarında çocukların gözle-
rine; kum, toz, sinek veya ot gibi yabancı cisimler
girebiliyor. Bazen kendi kirpikleri de gözlerine ka-
çabiliyor. Bu durumlarda gözlerde; kanlanma, su-
lanma, ışığa hassasiyet ve artan ovuşturma
ihtiyacı oluşabiliyor. Göze yabancı cisim kaçtı-
ğında, yabancı cismi görebiliyorsanız gözyaşı
damlası damlatarak ve gözlerini yıkayarak cismin
dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Göz travmaları

Çocukluk çağının en büyük sorunlarından biri de;
delici, sivri, parlayıcı veya temizlikte kullanılan
kostik maddeler nedeniyle gelişen göz travmaları
oluyor. Açık havada yaptıkları sporlarda çocukla-
rın gözlerine; top, dirsek, el-tırnak gelebiliyor.
Prof. Dr. Özgül Altıntaş "Bunlar gibi doğrudan
oluşan travmalar gözün ciddi şekilde yaralanma-
sına, korneanın çizilmesine, retina yırtıklarına, göz
içi kanamalarına ve ödemine neden olabilir" diye-
rek şu uyarıda bulunuyor: "Önemsenmeyen bir
darbe o an fark edilmese de, ilerleyen zamanda
kalıcı körlüğe yol açabiliyor. Bu nedenle gözde
travma oluştuysa zaman kaybetmeden göz heki-
mine başvurmalı.Yüzerken konjonktivite karşı yü-
zücü gözlüğü kullanmasını ve havuzdan çıkınca
gözlerini yıkamasını sağlayın.

Gözünüzü
güneşten koruyun

Zahmetsiz güzelliğin yolu
KADINLARIN dudaklarını her
zaman canlı ve bakımlı gör-
mek istediğini belirten Çetin-

kaya, doğal renklerle yapılan
uygulamalar sonrasında ruj kullan-
maya gerek olmadığını dile getirdi. Gü-
zellik Koçu Aylin Çetinkaya, 2020
yazının en popüler cilt bakımı ve güzel-
lik uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Bu yaz dudak renklendirmenin çok ter-
cih edildiğini ve trend olduğunu söyle-
yen Çetinkaya, “Dudak renklendirme,
solgun görünen dudaklar için kalıcı ve
doğal bir çözüm. Ayrıca, dudak hatları
zamanla inceliyor, daha küçük gözüke-
biliyor işte renklendirme işlemini bu-
rada da uyguluyoruz ve etkili sonuç
alıyoruz” dedi.

Ruj kullanımı sona erdi

Kadınların canlı ve bakımlı görünen
dudaklara sahip olmak istediğini anla-
tan Çetinkaya, “Kalıcı dudak renklen-
dirme işlemi sayesinde dudaklardaki
renk eşitsizliklerini giderirken, dudağa
daha canlı bir görünüm kazandırılıyor.
Doğal renklerde yapılan uygulamalar
sonrasında çoğu zaman günlük hayatta
ruj kullanmaya gerek kalmadan sadece
nemlendirici kullanarak canlı ve parlak
dudaklara sahip olabilirsiniz” ifadele-
rini kullandı.

İki sene kullanılıyor

Dudak kontürü ve dudak pigmentas-
yonu olarak da bilinen kalıcı renklen-
dirme işleminin 1 saat içerisinde
tamamlandığını belirten Çetinkaya,
“Dudakları solgun görünen, dudak
çerçeve hatları uçuk ve benzeri sebep-
lerle kaybolmuş kadınlar bu uygulama-
dan yararlanabilir. Acısız ve ağrısız
olarak tamamlanan bu işlemin iki yıla
kadar kalıcılık süresi var. Kişiler ister-
lerse bu süre dolmadan da işlemi tek-
rar edebiliyor. Genelde 30 -45 yaş arası
kadınların sıklıkla tercih ettiği dudak
renklendirme işlemi dudakları ile ilgili
bu şikayetleri bulunan 18 yaş üzerin-
deki tüm kadınlara uygulanabilmekte-

dir” ifadelerini kullandı.

Kişiye özel renk seçimi

Çetinkaya, “Dudak renklendirme kalıcı
bir işlem olduğu için doğal renklerin
seçilmesine özen gösteriyoruz. Biz
işlem öncesinde kişiye en uygun renk
ve tasarımı belirliyoruz, eğer kişinin
beklentisi bizim belirlediğimiz sınırların
çok dışında ise bu kişilere işlem yap-
mamayı tercih ediyoruz” dedi. Bu
yazın en popüler bir diğer uygulaması-
nın ise kalıcı eyeliner olduğunu aktaran
Çetinkaya, “Özellikle yaz aylarında
sıcak ve nem sebebiyle akan bulaşan
göz makyajı için kalıcı eyeliner büyük
bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

İşlem sonrası dikkat edilmesi 
gerekenler:

-Dudak kontürü uygulaması
yaptırdıysanız 1-2 gün dudaklarını-

zın su ile temas etmemesi gerekebilir.
-Baharatlı veya acı yiyeceklerden 
bir müddet uzak durmalısınız.
-Sıcak ve soğuk yiyeceklerden 
kaçınmanınız gerekebilir.
-Birkaç hafta boyunca
dudaklarınız için özel 
nemlendiriciler kullanmalısınız.
-El temasından kaçınmalısınız.
-Dudak kontürü öncesi içilmesi 
gereken uçuk önleyici hap işlem 
sonrası da düzenli olarak 
kullanılmalıdır.

V ücut tarafından strese karşı yanıt
olarak tanımlanan sendrom, özel-
likle üzüntüye ve sorunlara bağlı

oluşurken, aşırı sevinç durumlarında da
ortaya çıkabiliyor.Yoğun stres sonrası
özellikle kadınlarda menopoz ile kalp
fonksiyonlarının bir kısmını ani olarak
kaybetmesiyle ortaya çıkan kırık kalp
sendromu, İngiltere'de yavrularını kay-
beden bir kuğunun ölüm sebebi olarak
tekrar gündeme geldi. İlk bulgunun
göğüs ağrısı olduğunu söyleyen Uzm.
Dr. Emre Ertürk, ağrılara nefes darlığı,
nefes alamama hissi ve ölüm korkusu-
nun da eşlik edebildiğini belirtti.

Kalp krizinden farklı

Sendromun geçmişiyle ilgili fazla bir
bilginin olmadığını, ancak son 50-60
yılda tanınır hale geldiğini dile getiren
Dr. Ertürk, "Sendrom bilinmezken bu
hastalar göz ardı edilmiş olabilir ya da
kalp krizi sanılmış olabilir. Ama şimdi
durum çok daha farklı. Böyle bir hasta
geldiğinde bulguları kalp krizine benze-
diği için ayrımını yapmak çok önemli.
Ayrım yaparken bizim işimize yarayan
ise hastalığın öyküsü oluyor. Hastaya

şikayetlerinin nasıl ortaya çıktığını soru-
yoruz. Temelde yoğun bir stres, bir ya-
kının kaybı bazen de istismar olduğunu
anlıyoruz. Böyle durumlar sonrası ani-
den ortaya çıkan bir göğüs ağrısı hika-
yesi varsa kalp krizini düşündüren
bulgular oluyor. Ayrımı yapmak için an-
jiyografi yapmamız gerekiyor. Tüm bul-
gular kalp kriziyle aynı da olsa anjiyo
yaptığımızda çoğu hastada damarların
iyi durumda olduğunu görüyoruz ve bu
sendromdan şüpheleniyoruz." dedi.

Psikolojik destek

Kırık kalp sendromunun ölüme kadar
varan kötü sonuçlara yol açabildiğini
anlatan Uzm. Dr. Emre Ertürk, kalbin
aniden fonksiyonlarını kaybettiğini söy-
leyerek kayıp oranının kişiden kişiye
yüzde 5-10 ile yüzde 80 oranında deği-
şebildiğini belirtti. Kalbin aniden çalış-
mayı bırakmasıyla akciğerde su
toplanabildiğini ya da şok tablosunun
ortaya çıkabildiğini ifade eden Ertürk,
"Kalpte balonlaşan bölge yırtılabiliyor.
Bu durumda istemediğimiz sonuçlar
ortaya çıkabiliyor. Ancak hastalığın ilk
dönemi atlatıldığı taktirde hasta bir

hafta ile 1 ay içerisinde tamamen iyileşi-
yor. Psikolojik destek bu hastalığın vaz-
geçilmez tedavi parçalarından biridir.
Ama ilk dönem gelen hastanın genel
durumu stabil mi kalp yetmezliği var mı
değerlendirilip tedaviye başlanıyor. Ta-
burculuk işlemi sonrası da hastanın
stres yönetimi çok önemli. Tekrar aynı
sıkıntılara maruz kalırsa sendrom tek-
rarlanır. Tekrarlanması muhtemel istis-
mar söz konusuysa adli olarak da
müdahil olmak gerekebilir." diye ko-
nuştu.

Her türlü duyguda oluşabilir

Uzm. Dr. Emre Ertürk, klinik verilerine
göre hasta sayısında artış olduğunu be-
lirterek şunları anlattı: "Hastalığın sayı-
sında artış olup olmadığını söylemek
çok net mümkün değil. Ama hastalığın
tanınırlığında artış var. Önceye göre
tüm dünya genelinde vaka sayısı arttı.

Ama bunun sebebi tanınırlığın artmış
olması mı yoksa stres düzeyinin artması
mı bunu tam olarak söyleyemiyoruz.
Kadınlarda sık görülen bu sendrom be-
lirli bir yaşın üzerinde daha sık karşı-
mıza çıkıyor. Özellikle menopoz öncesi
dönemde vücutta yüksek miktarda ös-
trojen varken bu durum stres faktörle-
rine karşı koruyucu etki gösteriyor.
Ancak menopoz sonrası dönemde ös-
trojen azaldığı için yoğun stres yaşan-
ması anlık olarak kalbe zarar
verebiliyor.Sadece kötü örnekler değil,
bir piyango çıktığında duyduğu heyecan
da kırık kalp sendromuna neden olabi-
lir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını
dinleyen 84 yaşındaki bir erkek ani ola-
rak yaşadığı stresin etkisiyle kırık kalp
sendromu yaşıyor. Bu vaka da tarihte
ilk olarak siyasetin tetiklediği kırık kalp
sendromu olarak literatürlere geçti."
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Kalp krizine benzerliği ile dikkat çeken 'kırık kalp sendromu', vücu-
dun strese karşı verdiği bir yanıt olarak ortaya çıkarak, ölüme
varan sonuçlara neden olabiliyor. Uzun yıllar kalp krizi ile karıştırı-
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Acıbadem Maslak Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Özgül Altıntaş yaz
mevsiminde çocukların göz
sağlığını bozan 5 tehlikeyi 
anlattı, önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu

Covid-19 önlemleri nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından ruj kullanımının daha da zorlaştığını 
belirten Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, bu yazın en popüler uygulamaları arasında kalıcı dudak renklendirme olduğunu söyledi

Dudak kontürü ve dudak pigmentasyonu olarak da bilinen 
kalıcı renklendirme işleminin 1 saat içerisinde tamamlandığını
belirten Çetinkaya, “Dudakları solgun görünen, dudak çer-
çeve hatları uçuk ve benzeri sebeplerle kaybolmuş kadınlar bu
uygulamadan yararlanabilir. Acısız ve ağrısız olarak tamamla-
nan bu işlemin iki yıla kadar kalıcılık süresi var. Kişiler ister-
lerse bu süre dolmadan da işlemi tekrar edebiliyor” dedi.



B ağcılar'da 16 Temmuz tarihinde
bir eve giren hırsızlar içerde bulu-
nan elektronik eşyaların yanı sıra

kapıda park halindeki ev sahibine ait oto-
mobili de çalarak kaçtı. Polis bu olayla il-
gili soruşturma açarken bu kez Beşiktaş'ta
ortay çıkan hırsızlar, Mecidiye Mahallesi,
Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde
girdikleri bir evde buldukları kontak anah-
tarı ile sokakta park halinde duran bir
başka otomobili daha çaldı. Polis yaptığı
incelemede şüphelilerin otomobil çalma
anlarının güvenlik kameraları tarafından
görüntülendiğini tespit etti. Şüphelilerin
evden çaldıkları kontak anahtarı ile so-
kakta dolaşıp uzaktan kumanda kilit düğ-
mesine basarak hangi otomobile ait
olduğunu tespit ettikleri görüldü. Otomo-
bili tespit ettikten sonra araca binen şüp-
helilerin onu çalıştırarak kolayca çaldıkları
görüldü.

4 şüpheli yakalandı

Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden
eşkallerini tespit ettikleri şüpheliler
M.S.(18), Y.K.(25), Y.E.(26), B.S.(24)

gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden
evden hırsızlık, gasp , oto hırsızlığı ,uyuş-
turucu madde satın almak, kapkaç gibi
suçlardan onlarca kez gözaltına alındık-
ları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen şüphelilerden
M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilir-
ken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla
serbest kaldı. Öte yandan bulunan oto-
mobiller ise Asayiş Şube Müdrülüğü’nde
sahiplerine teslim edildi. DHA
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BAhçEliEvlER, Güngören ve
Çekmeköy'de uyuşturucu satıcıla-
rına yönelik düzenlenen operas-

yonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de
uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda
240 gram bonzai,  60 gram kokain, 1 kilo 22
gram toz kubar, 1 kilo 90 gram hint keneviri,
5 bin lira, 100 Euro, 3 cep telefonu, alümin-
yum folyo, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele
geçirildi. Operasyonlarda Resul A. (23) , Ab-
dulmecit İ. (19), Avni A. (19), Hülya E. (51),

Rıfat E. (32) ve Caner K. (28) isimli şüpheli-
ler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden
2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şar-
tıyla serbest kaldı. 3 şüpheli ise adli makam-
larca serbest bırakıldı.

3 İlçede bİrden uyuŞturuCu oPerASyonu

İstanbul'da hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarıyla park
halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şüphelilerin park halindeki araçları çalma anları güvenlik kameraları tarafından
görüntülendi. Polisin bulduğu araçlar sahiplerine teslim edildi

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TraKYa halKıNıN 
GÖZdeSİ ÖZ KeŞaN
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Hain evlat!

OlAY, önceki gün saat 17.00 sırala-
rında, Sultançiftliği Mahallesi Eski
Edirne Asfaltı üzerinde meydana

geldi. İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğreni-
len bir kişi, elindeki sopayla babasını yol orta-
sında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp
edilen adamın yardımına çevredeki vatandaş-
lar koştu. Araya giren vatandaşlar, adamı olay
yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında
bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha
sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâ-
yetçi oldu. Yaşanan dehşet anları ise bir işyeri-
nin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte
bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı
görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp
eden kişi, araya giren vatandaşların durdurul-
ması görüntülere yer aldı. DHA

hem arabaları
caldılar yakayı

ele
verdiler

Sokak ortasında cinayet
Küçükçekmece'de Aykut G. isimli kişi dini nikâhlı eşinin abisini sokak ortasında
göğsünden vurup öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Olay, Pazartesi günü saat
15.50 sıralarında Küçükçek-
mece Tevfikbey Mahallesi
Merkez Caddesi ile Kirazlı
Sokak kesişiminde meydana
geldi. İddiaya göre, 33 yaşın-
daki aykut G.'nin dini nikâhlı
eşi S.G. koca şiddeti nedeniyle
evden ayrılıp kadın sığınma
evine yerleşti. Bu durumdan
eşinin ailesini sorumlu tutan

aykut G. ise, eşinin erkek kar-
deşi arkın G.'ye (32) Merkez
Caddesi ile Kirazlı Sokak kesi-
şiminde silahla ateş ederek
kaçtı. Göğsüne isabet eden
mermilerle ağır yaralanan
arkın G. kaldırıldığı hastanede
yapılan tüm müdahalelere
rağmen dün hayatını kaybetti.
Cinayeti işleyen aykut G. ise
suç aleti tabanca ile birlikte

Küçükçekmece İlçe Emniyet
Müdürlüğüne teslim oldu. Po-
listeki işlemlerinin tamamlan-
masının ardından
Küçükçekmece adliyesi'ne
sevk edilen aykut G. tutukla-
narak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı kamerada

Cinayet anı güvenlik kamerası
tarafından saniye saniye kay-

dedildi. Görüntülerde, aykut
G.'nin elinde silahla Merkez
Caddesi'nden Kirazlı Sokak is-
tikametine yürüyen arkın G.'e
doğru geldiği görülüyor. aykut
G., elindeki silahla arkın G.'nin
göğsüne yakın mesafeden
ateş ediyor. arkın G. yere düş-
tükten sonra birkaç el daha
ateş eden aykut G. olay yerin-
den kaçıyor.

Sultangazi'de cezaevinden çıktığı
öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla
babasını sokak ortasında öldüresiye
dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle
yaralanan adamın yardımına 
çevredeki vatandaşlar koştu

Kaza geliyorum
dedi ve geldi!

ESENYURT'TA Cezayirli bir öğretme-
nin kullandığı otomobil, yolun karşı
tarafına geçmeye çalışan Suriyeli atık

kâğıt toplayıcısı gence çarptı. Ağır yaralanan
genç hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik
kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.00 sıra-
larında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre, kullandığı motosikletin ar-
kasına bağladığı çekçek arabasıyla atık kâğıt
toplayan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Hekmat
Elsaeid, yaya olarak yolun karşısına geçtikten
sonra geri dönmek istedi. Bu sırada Elsaeid'e
Cezayir vatandaşı İngilizce öğretmeni Maha
Lebbal yönetimindeki kiralık otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Elsaeid,
caddeye düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı
ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karı-
şan Maha Lebbal gözaltına alınırken kaza bir
işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye 
yansıdı.

Otobüsü ateşe verdiler
ESENYURT'Ta gece saatlerinde
farklı noktalarda bulunan reklam
panosu, eski kıyafetlerin toplan-

dığı kıyafet dolabı ve park halindeki bele-
diye otobüsü kimliği belirsiz kişi ya da
kişiler tarafından kundaklandı. Alev alev
yanan otobüs kullanılmaz hale gelirken,
olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, saat
05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya
göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 19
Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan reklam
panosu ile Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki
ikinci el kıyafetlerin toplandığı kıyafet do-
labı ve park halindeki 34 KP 0417 plakalı
belediye otobüsünü ateşe verdi. Reklam pa-
nosu ile kıyafet dolabındaki yangın büyü-
meden sönerken kısa sürede alevler
otobüsün tamamını sardı. Vatandaşların
haber verimsiyle olay yerine polis ve itfaiye
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev
yanan otobüse müdahale etti. Bir süre

sonra yangın söndürülürken otobüsü kulla-
nılmaz hale geldi.  Çevrede araştırma
yapan polis ekipleri şüpheli 1 kişiyi gözal-
tına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Olay

yerine gelen otobüsün sürücüsü "Gece
00.30 sıralarında otobüsü park ettim. Polis
haber verince geldim otobüsün yandığını
gördüm" dedi.

Polisten
kaçarken
ÖLDÜ

SANCAKTEPE'dE, poli-
sten kaçan üzerinde 2
kişinin bulunduğu moto-

siklet, bir evin bahçe duvarına
çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü
hayatını kaybederken yanında bulu-
nan bir kişi ağır yaralandı Olay, saat
03.30 sıralarında Yenidoğan Mahal-
lesi, Ufuk Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre üzerinde 2
kişinin olduğu 34 ZV 9113 plakalı
motosiklet, polisin "dur" ihtarına uy-
mayarak kaçmaya başladı. Polisle
motosiklette bulunanlar arasında
bir süre kovalamaca yaşandı. Kova-
lamacada Ufuk Caddesi'ne
geldiğinde sürücüsünün kontrolün-
den çıkan motosiklet, bir evin bahçe
duvarına çarptı. Çarpmanın etki-
siyle motosiklette bulunanlar savru-
larak yola fırladı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından yapılan kont-
rolde, üzerinden kimlik çıkmayan
sürücünün hayatını kaybettiği belir-
lendi. Ağır yaralanan Enes C. (29)
ise, olay yerinde yapılan ilk müda-
halenin ardından ambulansla Şehit
Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden sürücünün 
cenazesi olay yerinde yapılan incele-
menin ardından otopsi yapılmak
üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürüldü.

Çalınan otomobiller
polis tarafından

bulundu ve
Asayiş Şube

Müdürlüğü’ne
teslim edildi.



E senyurt Belediyesi yaklaşan Kurban Bay-
ramı öncesi ilgili birimlerin yoğun çalışma-
sıyla vatandaşların bayramı huzur içinde

geçirmeleri için tüm hazırlıklarını ta-
mamladı. Belediyeye bağlı birim-
ler,  Kurban Bayramı öncesi
ve bayram süresince il-
çede yapılması gereken
hazırlıklar konusunda
ekiplerini oluşturdu.
Temizlik İşleri
Müdürlüğü, bay-
ram sabahına
kadar ilçede bu-
lunan tüm iba-
dethanelerde,
cadde, sokak ve
kurban satış
alanlarında te-
mizlik ve dezen-
fekte işlemlerini
tamamlayarak, vatan-
daşların bayramı temiz
bir ilçede geçirmeleri için
canla başla çalışıyor. Ekipler
Esenyurtluların herhangi bir so-
runla karşılaşmaması için bayram sonuna
kadar çalışmalarını sürdürerek, bayram sonunda
kesim alanlarını detaylı bir şekilde temizleyip, kur-
ban atıkları ve kokulardan da arındıracak. Veteriner
İşleri Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler
ise, kurban satış alanlarında kurbanlıkların alana
girişleri ve kurban çadırlarında küpe, evrak ve ge-
rekli sağlık kontrollerini sürdürerek, bayram süre-
since kurban kesim anında doğabilecek
aksaklıklara karşı alanda hazır bulunacak. Öte yan-
dan ilaçlama ekipleri de, kurban satış alanları başta
olmak üzere ilçe genelinde uçan haşerelere karşı

ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Randevu sistemiyle yapılacak

Kurbanlık satışları, Esenyurt Belediyesi’nin Selahad-
din Eyyubi Mahallesi’nde kurduğu 72 bin metrekare-

lik kurban pazarında devam ederken, kurban
ibadetlerini belediyenin belirlediği

kesim alanlarında gerçekleştirecek
olan vatandaşlar için de ted-

birler alındı. Belediyenin be-
lirlediği kesimhanelerden

faydalanmak isteyen
vatandaşlar, bayram
gününe kadar kurban
satış alanında bulu-
nan sorumlu kişiler-
den kesimhane için
randevu alarak kur-
ban ibadetlerini
uzman kasaplar eşli-

ğinde gerçekleştirebi-
lecek. Kesim

tesislerinde bayram sa-
bahından itibaren 3 gün

boyunca uzman kasaplar,
kurban kesim işlemlerini dini

usullere uygun bir şekilde gerçek-
leştirerek vatandaşa kurban etlerini sağ-

lıklı bir şekilde teslim edecek. Kesimler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ku-
ralına uygun olarak yapılacak.

Kaçak kesimlere anında müdahale

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kur-
banlıkların satış alanına girişinde evrak kontrollerinin
ve alandaki asayişin sağlanmasının yanı sıra, bayram
süreci boyunca da sahalarda olacak. Belediyenin be-
lirlediği kesim alanları dışında kesim yapan kişilere
anında müdahale ederek, çevrede sağlıksız ve kötü bir
görüntünün oluşmasını engelleyecek
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3 5'inci yılına ayak basan gazetecilik ha-
yatımda tanıştığım ve yarıştığım bir-
çok önemli meslektaşlarımdan olan

Macit Gürbüz ile birlikte yine meslektaşların
oluşturduğu bir platform olan YouTube
TİMEF TV'de yapacağımız programda neleri
konuşacağız diye düşünürken Ardahan İl
Kongresine gelen eski başbakanlardan, Gele-
cek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu ile mesleğim gereği iki gün birlikte

olup, son siyasi gelişmelerle ilgili düşünme fır-
satı da buldum.

Ve gerek AK Parti'den ayrılan Davutoğlu
onunla birlikte yine AK Parti'den ayrılan,
DEVA Partisini kuran Ali Babacan ve
İŞİT'in  kaçırması ile gündeme gelen ardın-
dan iki dönem CHP'den Ardahan Milletvekili
olan sonra partisinden ihraç edilip, bağımsız
kaldıktan sonra  Yenilik Partisi adlı partiyi
kurması ile ülke siyasetine yeni katılan parti-

leri düşündüren Davutoğlu'yu iz-
lerken bir çok insanın 'umut' gözüyle kendisine
baktığını da görmüyor değildim.

Evet, insanların bir arayışta olduğunu ve
Davutoğlu ve diğerlerine umut olarak baktı-
ğını bir kez daha anlarken aynı insanların
CHP gibi bir anlayışla hareket edip, uzaktan
uzağa takip edip, sarılmadıkları yeni partileri
umut görürken bu umudun kendilerinde değil,

başkalarında aramaları dikkatimi çekti.
Yani sıkıştığında 'bana gazeteci o ya' deyip,

gecenin yarısında arayıp, 'yaz gazeteci' diyen
ama günlük yerel, ulusal bir gazete almayıp,
ardından da ''satılık basın' diyen aynı toplum
Davutoğlu'na ve diğerlerine umut bağlarken o
umudun kendilerinin vereceği destek oldu-
ğunu bilseler de şu anki iktidarla kötü olma-
mak için yanlarına gidip, sarılmaktansa dipte,
köşede sessizce 'Tayyibi bu yıkacak' demekten
öteye gitmediğiydi..

Yani CHP zihniyetinin kendisinin ortaya
koyamadığı fikir ve görüşler dolayısıyla 50
yıldır iktidardan alamadığı sağı Askere güve-
nip, darbeyle yolcu etme umudu gibi Davutoğ-

lu'nu görüp, umutlanan ama yanına gidip,
destek vermekten yani aynı fotoğraf karesinde
yer almaktan çekinen seçmeni gördüm ve ''El
elin  eşeğini türkü söyleyerek arar'' ata sözünü
de hatırlayarak   kendi kendime "umudu baş-
kasından bekleyenin sonu hüsrandır"dedim .

İşte bugün internet üzerinden YouTube da
yayın yapan TİMEF TV'deki program öncesi
gördüklerim, hissettiklerim.

Bu görüleni, hissedileni konuşacağız sanı-
rım...

Tabi sizlerde bugün saat 20.00'da YouTube
TİMEF TV'de başlayacak olan programı izle-
yip, fikir ve görüşlerime artı, eksi olarak katkı
sunar mısınız onu da bilmem.. 

Televizyonda ne anlatacağım,
ne konuşacağım? Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Esenyurt
Belediyesi,

vatandaşların
kurban

bayramında
dini vecibelerini

sağlıklı ve
kusursuz bir

şekilde yerine
getirebilmeleri

için tüm
hazırlıklarını

tamamladı

ESENYURT BAYRAMA
HAZIR HALE GELDI

Bayramlar berekettir, 
umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul,

sevdikleriniz hep sizinle olsun...

Mustafa 
GÜNAYDIN

günaydın group 
yönetim kurulu 

başkanı

BARIŞ KIŞ

Esenyurt’ta bulunan kapalı pazarlar Kurban Bay-
ramı boyunca sabah saat 05.00 itibariyle vatandaşla-

rın hizmetine açılacak. Kurban ibadetlerini yerine
getirmek isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin
bayram boyunca randevulu sistemle hizmete açacağı

kapalı semt pazarlarına kurbanlıklarını getirerek uzman
kasaplar eşliğinde kesim işlemlerini gerçekleştirebile-

cekler. Vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin 444 0
411 numaralı çağrı merkezini arayarak, Tarım-

sal Hizmetler Müdürlüğünden Kurban satış
ve kesim alanlarıyla ilgili detaylı bil-

giye ulaşabilirler.

Kapalı pazarda 
kurban kesimi 

Zabıta denetime çıktı
Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı

öncesi insan sağlığını etkileyebilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla ilçe
genelindeki pastane, market ve kasaplarda denetimlerini sıkılaştırdı
ilçede faaliyet gös-
teren unlu mamuller
ile tatlı imalat satış

yerlerini denetleyerek, şekerleme
üretimi yapılan iş yerlerine ruh-
sat, hijyen ve gramaj kontrolü
yapan ekipler, işletmelere pan-
demi kurallarını da hatırlatıyor.
Pastane, kasap ve marketleri hij-
yen koşulları, çalışanların kılık
kıyafetlerinin temizliği ve ça-
lışma standartlarının mevzuata
uygunluğu konusunda kontrol
eden ekipler, pandeminin getir-
diği maske, eldiven ve temizlik

şartlarına uymayan iş yerlerini
de uyarıyor. Korona virüs sal-
gını nedeniyle sosyal mesafe ku-
rallarına uyulması ve

işletmelerin bu yönde gerekli
tedbirleri alması, kişisel ve genel
temizlik kurallarının ihmal edil-
memesi yönünde uyarılarını yi-
neleyen ekipler, çalışanlara
maske, eldiven ve bone kullanı-
mının aksatılmaması gerektiğini
hatırlatıyor.

Mevzuata aykırı işleme ceza

Denetimler sırasında mevzuata
aykırı faaliyet gösterdiği tespit
edilen işyerleri hakkında ise ge-
rekli yasal işlemler gerçekleştiri-
lerek, cezai işlem uygulanıyor. 

ÖNLEMLER
ALINDI Hijyen uyarısı

Bağcılar Belediyesi, hazırladığı broşürle ilçe 
sakinlerini kurbanlıkların beslenmesinden 
kesilmesine deri işlemlerinden etlerin muhafazasına
kadar merak ettikleri bütün konularda bilgilendirdi

Koronavi-
rüs salgını
gölgesinde

kutlanacak Kurban Bay-
ramı’nın temiz ve güveni-
lir şekilde yaşanması için
Bağcılar Belediyesi, hazır-
lıklarını tamamladı.
Çevre Koruma Müdür-
lüğü, Zabıta Müdürlüğü,
Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Arefe gününden
itibaren bayram boyunca
görev yapacak. İlçe gene-
linde kurban kesim alanı
olarak belirlenen 24
nokta sürekli denetlene-
cek. Ayarlanan pazar
alanları ve belirlenen oto-
parklar dışında kurban
kesilmesine müsaade
edilmeyecek. Çöp araç-
ları, yıkama tankeri ve

kamyonetlerle kurban
kesim noktalarında te-
mizlik, dezenfeksiyon ve
çöplerin alınması işlem-
leri de yapılacak. Kurban
atıkları da çöp konteynır-
larında toplanacak.

Artıklar ortalık yere
bırakılmamalı

Bağcılar Belediyesi kur-
ban ibadeti ile ilgili detaylı
bilgilerin yer aldığı 10 bin
el broşür hazırladı. “Hij-
yenik Kurban Kesimi ve
Halk Sağlığı” isimli Kur-
ban Rehberi’nde kurban-
lık hayvanların
beslenmesi, kesilmesi,
yüzme, parçalama, etlerin
dinlendirilmesi, muhafa-
zası, deri ilgili işlemler de-
taylı şekilde anlatıldı.Esenyurt Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi gerekli temizlik çalışmaları yapıldı ve

tüm önlemler alındı. Başkan Bozkurt, “Çalışmalarımız titizlikle sürdü” şeklinde konuştu.



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj ya-
yınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu

ifadeleri kullandı: “Toplumda barış, kardeşlik,
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan,
milli ve manevi birliğimizin kuvvetlenmesine
vesile olan bir bayrama daha erişmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Her yıl büyük bir coşku ve
manevi huzur ile idrak ettiğimiz Kurban Bayra-
mı’nı bu yıl Kovid-19 pandemisinin etkisi al-
tında kutlayacağız. Bu sebeple tüm
vatandaşlarımıza bugüne kadar büyük bir has-
sasiyet ve titizlikle mücadele ettiğimiz Kovid-
19’a karşı, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için
dikkatli olmalarını, sosyal mesafe ve hijyen ku-
rallarına riayet etmelerini hatırlatmak istiyo-

rum. Değerli hemşehrilerim, Türk milletini
tarih boyunca dünya üzerinde egemen ve güçlü
kılan en büyük özelliği milli ve manevi değer-
lere verdiği önemdir. Bu manevi değerlerden bi-
risi olan Kurban Bayramı; Rabbimize karşı dini
bir vecibenin yerine getirilmesinin yanı sıra aile
bağlarının, dost ve akraba ilişkilerinin kuvvet-
lendiği, karşılık beklemeden yapılan yardımlar
ile fakirin fukaranın gözetildiği bir bayramdır.
31 Temmuz Cuma günü itibarıyla eda edeceği-
miz Kurban Bayramında yapacağımız tüm iba-
detlerin kabul olması temennisiyle bayramınızı
tebrik ediyor, başta şehit ailelerimiz olmak
üzere, Türk-İslam âlemine barış, huzur ve mut-
luluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. ”
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle
yayınladığı mesajında, “Tüm ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle
bayramınızı kutluyor; Türk-İslam âlemine barış, huzur ve mutluluk
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi

Ayrımcılık ve 
ötekileştirme 

G ünümüz yaşamında nerede olursa olsun eko-
nomik, sosyal, politik, maddi, manevi ayrım-
cılığı alenen görmekteyiz. Hemen hemen tüm

devlet yöneticilerin en çok kullandığı ve kullanmak-
tan çekinmedikleri böl parçala yönet taktiğini "kimlik
oluşturmak" amacıyla yapmaktalar. Ayrımcılık, öte-
kileştirme ya da dışlama kişi veya topluluğu bizden
değil, küçük düşürme, değersiz hatta düşman ve ya-
şaması gereksiz denilerek itibarsızlaştırılarak ege-
menlik kurmak hâkim güçlerin uzun yıllardır
kullandığı yöntemlerden biri.

Her dönem egemen güçler yani yöneticiler  "farklı-
lıklar bizim değerlerimizdir" derken bile "farklılıklara
nasıl tahammül ettiklerini" ima etmekteler. Oysa
onlar kendilerinden olmayanı alenen hedef göster-
mekte. Bu güçler ellerindeki imkânları ötekiler üze-
rinde egemenlik kurmak için çalışmakta.

"Cinsiyetçi ayrım" toplumsal varlık olmadan önce
vardı. Dün olduğu gibi bugünde gecenin karanlığı çir-
kinliği, kötülüğü ve vahşiliği hala gizlemeye devam
ediyor. Gecenin karanlığından korkan, geceyi aydınla-
tamaz. Bilmeden sevmek, okumadan bilmek, kural ve
şartlarını anlayamamak dahası karanlıktan korkup
ona bir anlam ve değer vermek korkmanın ifadesi
olsa gerek.

Karşısındakine çirkin, kara, münafık diyen kendi-
sinin ak, güzel ve birleştirici olduğunu ifade etmekte.
Bir yanda kendisi gibi düşünmeyenleri münafık ve
düşman diyen, başka bir yan da kendisini dost ve iyi-
liksever olarak tanımlamakta. Kendisi gibi düşünme-
yen, tavır ve duruş sergilemeyen insanları
ötekileştirip kendini tanımlarken bir yandan da kimse
beni anlamıyor demekte. Oysa aynı topluluk içinde,
aynı baskı, cebir ve şiddet gören, hatta aynı maddi ve
manevi değerleri savunanlar bile kendi aralarında
birbirlerini ötekileştirmekte. İslamiyet'in başlangı-
cında kurucusu Muhammet'in vefatından sonra aynı
kanından gelenleri kim ötekileştirdi? Yine, İslamiyet
adına kim katletti? 1978 yılında Maraş, 1993 yı-
lında Sivas, 1995 yılında İstanbul Gazi mahallesinde
kim farklısın denilerek ayrıştırıldı şiddet uyguladı ve
katliam yaptı?

Bugün bir devlet kurumu olan TRT de farklı kül-
türe sahip olanların belgeselini çekip onurlandırırken
bir yandan da ötekileştirme söylemine devam et-
mekte. Oysa yöneticiler kamuoyuna "farklılıklar bizim
değerlerimizdir" dese de aynı dinden olsalar bile fark-
lısın denilerek ötekileştirmekte. Bir yanda ötekileşti-
rilen kim olursa olsun nefret söylemine karşı temel
hak ve özgürlüklerini savunmak zorunda olurken bir
yan da ayrımcılığı körükleyen kendisine hangi sıfatı
yakıştırsa da en hafif deyimiyle saygısız, bencil ve
baskıcıdır.

Günümüzdeki toplumsal yapı kılıcın iki tarafı gibi
keskin biçiminde ayrıştırılmış durumda. Bir tarafta
yönetenler ve sömüren hâkim güçler diğer tarafta yö-
netilenler ezilenler. İktidarda kimin olduğu önemli
değil önemli olan iktidarın nimetlerini en iyi biçimde
kendi çıkarına döndüren ve elindeki siyasi güçle kar-
şısındakilere baskı ve şiddet uygulamasıdır. Bu süreç
içerisinde ağızlarına bir parmak bal çaldıklarını öte-
kileştirdiği topluluğa karşı nefret söylemini şiddet bo-
yutuna çıkarmıştır. Savaşın adı ne olursa olsun
egemen güçler arasındaki pazar paylaşım kavgasında
savaşı çıkaran hâkim güçler cephede değil onun
adına cephede olan ağızlarına bir parmak bal çalınan
kişilerdir.

Toplumu yapay ayırımlara bölerek yönettiğini
sanan becerikli "usta" toplumsal çelişkileri daha da
keskin ve uzlaşmaz boyuta getirdiğinin farkında
değil. Toplumun bir kesimini kendi yanına çekmek
için iktidarın tüm olanaklarını kullanarak kimini
düşük ücret kimine sadaka vererek faydalandırırken
diğerlerini ötekileştirerek iktidarının yaşama varlığını
bu temelde yapmakta. Karşısında kim varsa onu aşa-
ğılayarak, kötüleyerek alenen ayrımcılık suçu işle-
mekte. İktidarı elinde bulunduran güçler bunu her
zaman yapmakta bir sakınca görmemekte.

Sorun önümüzde sür manşetten durmakta.
Devletin ekonomi bakanlığı ile uluslararası mali

kuruluşları "secaat arz ederken sirkatin söylemekte"
yani farkında olmadan açıklamakta; "geliri açlık ve
yoksulluk sınırı altında olan milyonları aşarken onun
sekiz on katı geliri olan ise bir avuç olarak karşı-
mızda durmakta", temekte. Oysa günümüzde iktidarı
elinde bulunduran güçler, yapay sorunları ayyuka çı-
kartarak toplumu birbirine karşı ötekileştirerek ikti-
darda kalmayı hala beceriyor.

BASkAn YılMAz
BAYrAMı kutlAdı

Fetihtepe’de
çocuk sesleri
Beyoğlu Fetihtepe Mahalle Bahçesi açıldığı ilk günden itibaren
mahallelinin buluşma noktası oldu. İçerisinde yeşil alandan
yürüme alanlarına, oyun alanından hobi bahçesine kadar çeşitli
sosyal donatı alanları bulunan mahalle bahçesini ziyaret eden
Başkan Yıldız, çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti

BEyoğlu Belediyesi tarafından
hayata geçirilen ‘Mahalle Bah-
çeleri' projesi kapsamında Fe-

tihtepe'de inşa edilen “Fetihtepe Mahalle
Bahçesi” vatandaşların buluşma noktası
oldu. 800 metrekare alana inşa edilen ma-
halle bahçesinde çocuklar arkadaşlarıyla,
mahalleli komşularıyla bir araya gelerek
yazın tadını çıkartıyor. 
Bölge halkına rahat bir nefes aldıran Fe-
tihtepe Mahalle Bahçesi'ni ziyaret eden
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti.
Yeni mahalle bahçesini çok sevdiklerini

dile getiren çocuklar, alanı kendilerine
sunduğu için Başkan Yıldız'a teşekkür 
ettiler.

Hobi bahçeleri var

Fetihtepe Mahalle Bahçesi; 85 metrekare
fitness alanı, 78.65 metrekare basketbol
sahası, 115 metrekare çocuk oyun alanı,
85.5 metrekare hobi bahçesi, 54.5 metre-
kare satranç alanı, 90 metrekare yeşil
alan, 150 metrekare oturma alanları ve
99.35 metrekare yürüyüş yolları ile hem
çocuklara hem de yetişkinlere hitap et-
mesi açısından yoğun ilgi görüyor.

Alkışlar Müge
Anlı’ya gitti

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın izleyicileriyle birlikte başlattığı
yardım kampanyasında bugün Kızılay'a 8 adet aşevi TIR'ı bağışlandı

izlEyicilEriylE birlikte
el ele veren Araştırmacı-
Gazeteci Müge Anlı, Kı-

zılay'ın işbirliği ile aşevi kampanyası
başlatmıştı. Kampanya kapsamında
7 milyon 816 bin 476 TL bağış top-
lanmıştı. Bu rekor bağışla; ikisi yerle-
şik, altısı mobil olmak üzere 8
“Müge Anlı ile Dostları Aşevi” ba-
ğışlanmıştı. Bağış kampanyasının ilk
mobil aşevi, Ocak ayında 6.8 şidde-
tindeki depremle sarsılan Elazığ'a
gitmişti ve depremzedelere 3 öğün
yemek hizmeti vermişti. Öte yandan
Gaziantep'te inşa edilen yerleşik
aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete

girmişti ve pandemi kısıtlamasının
devam ettiği dönemlerde ev ev muh-
taçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı
yapılmıştı. Hala her gün bin 600 va-
tandaşa 3 öğün yemek vermeye
devam ediyor. Bugün iki mobil
‘Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı
daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine
hizmet için Müge Anlı stüdyosun-
dan yola çıktı. Aşevi TIR'larını
Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sos-
yal Hizmet İçerme Programları
Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Ge-
riye kalan biri yerleşik, üçü mobil
aşevi, Eylül ayında hizmete girecek.

Camiler Kabe gibi kokacak
Ümraniye'deki tüm camiler Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler
tarafından temizlenirken, Kabe kokusu sıkılarak bayrama hazırlandı

ÜmraniyE'dE
bulunan tüm ca-
miler bayram ön-

cesinde Ümraniye
Belediyesi'ne bağlı ekipler
tarafından temizlendi. Tüm
camilere Kabe kokusu sıkı-
larak Kurban Bayramı'na
hazır hale getirildi. Ümra-
niye Belediyesi bünyesinde
bulunan cami temizlik ekip-
leri, bayram öncesinde ilçe-
deki camilerde hummalı bir
çalışma gerçekleştirdi. Üm-
raniye Belediyesi Temizlik
İşleri Personeli Selim Abiş,
“Bizim zaten rutin olarak
bir programımız var 145
cami ve iki tane cem evi ile

ilgili. Aylık programımız var
ve rutin olarak camilerin ve
cem evlerinin bütün genel
temizliğini yapıyoruz. Cam,
çerçeve, mihrap, kürsü,
avize, halı yıkaması başta
olmak üzere tuvalet ve şa-
dırvanlara kadar komple bir
temizlik yapıyoruz” dedi.
Kurban Bayramı öncesinde
bu çalışmaların sürdüğünü
belirten Abiş, “Camilerde
ilaçlama ve dezenfektanın
dışında Kabe kokumuz var,
özel bir kokumuz. Camilere
bu kokuyu sıkıyoruz. Bu
koku da yaklaşık on gün et-
kili oluyor” şeklinde 
konuştu.

Esenyurt sevap işliyor
EsEnyurt Beledi-
yesi, Kurban Bay-
ramı öncesi ilçede

yaşayan engelli ve 65 yaş ve
üzeri vatandaşların evlerini te-

mizleyerek bayrama hazır hale
getirdi. 
Esenyurt Belediyesi, ilçede ya-
şayan engelli ve 65 yaş ve
üzeri vatandaşların ihtiyaçla-

rını karşılamaya devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki evde temizlik
ekipleri, Kurban Bayramı ön-
cesi engelli ve 65 yaş ve üzeri
vatandaşların ücretsiz olarak,
evlerini temizledi. Belediyenin
başarılı bir şekilde uyguladığı
hizmet, bayram öncesi Koro-
navirüs önlemleri kapsamında
evlerinden çıkamayan ve sağ-
lıklı bir ortamda yaşamak iste-
yen vatandaşların imdadına
yetişti. Bu çalışma kapsa-
mında oluşturulan ekipler, ya-
pılan sosyal incelemeler
sonucu belirlenen program
dahilinde; eldiven, maske,
galoş ve koruyucu kıyafetlerle
her türlü tedbiri alarak vatan-
daşların evlerinde detaylı te-
mizlik yaptı.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı başlatılan sessiz ambargonun ardından bu kez Fas'tan önemli
bir adım geldi. Fas, Türkiye'den ithal ettiği tekstil ürünlerine karşı ağır oranda bir vergi kararı aldı

FAS’TAN TURK 
URUNLERINE
AMBARGO

F as hükümetinin aldığı, parlamento
tarafından onaylanan 2020 Finans-
man Yasası'nın içinde yer alan uy-

gulamayla Fas Ekonomi Bakanlığı'na bağlı
Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresi, yeni
gümrük vergisi oranını yüzde 36 olarak
açıklandı. İthalat vergisini artırma kararını
özellikle Kovid-19 salgını sırasında yerel
üretimi teşvik etmek nedeniyle alan Fas, bu
korumacı önlemle aynı zamanda yerli
ürünlerle güçlü bir şekilde rekabet eden
tekstil ürünlerinin ithalatını sınırlamayı
umuyor. Fas ve Türkiye bilindiği üzere
2004 yılında bir Serbest Ticaret Anlaşması
imzaladı. Anlaşma iki yıl sonra 2006'da yü-
rürlüğe girdi. O zamandan beri Fas’ın Tür-

kiye ile olan ticaret dengesi büyük ölçüde
açık verdiğini dile getiren Sanayi Bakanı
Moulay Hafid Elalamy, Fas'ın Türkiye ile
olan ticaret anlaşmasında yılda 2 milyar
dolar kaybettiğini açıkladı. Elalamy, Türk
tekstil endüstrisinin de sadece 2017'de
Fas'ın yaklaşık 44.000 iş kaybına neden ol-
duğunu belirtti. Bilindiği üzere 2020'nin
başında Rabat ve Ankara, Serbest Ticaret
Anlaşması’nı gözden geçirmek için görüş-
melere başlamıştı. Ancak müzakereler,
Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

BİM'de etkilenecek

Fas medyasına göre yeni vergi oranı LC
Waikiki, Koton ve DeFacto gibi giyim mar-

kalarının yanı sıra BİM’i de etkileyecek.
Tekstil ürünleri, 2018 yılında Türkiye'nin
Fas'a toplam 2.24 milyar dolar ihracatının
yaklaşık yarısını yani 1 milyar dolarını
oluşturuyor. Geçen yıl Fas’ın uyguladığı
vergi oranı ise yüzde 0’dı. Oran kademeli
olarak arttırıldı ve son olarak yüzde 27’ye
çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Bu
yılın şubat ayında da Fas’ın aldığı bir karar
Türkiye’de oldukça ses getirmişti. Fas Tica-
ret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i
ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en
azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler ol-
ması yönünde uyarmıştı. Bakanlık, bunun
yerine getirilmemesi halinde BİM mağaza-
larının kapatılabileceğini ifade etmişti.

TEKSTİL İÇİN  
AĞIR VERGİ 

KARARI

Sisal Şans
dönemi
başlıyor

1 Ağustos itibarıyla Milli Piyan-
go'da Sisal Şans dönemi başlıyor. 50
milyon euro yatırım yapılan ve yepyeni

oyunlar kazandırılan Milli Piyango'da ikramiye
dağıtım oranları yüzde 47,5'ten yüzde 59'a çıkarıla-
cak. İlk çekiliş ise büyük ikramiyenin 25 milyon TL
olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleştire-
cek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün
izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının

düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getir-
mek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl
süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itiba-
riyle faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, 'Oynamaya,
şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız' sloganıyla,
ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştire-
cek. Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan
Milli Piyango ile yeni bir döneme başlamanın
gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Y eşil dostu yönetimin kurumsal çerçevesi, yüzyıl-
lar öncesine kadar uzanan, zengin hukuki bir
gelenek içeriyor. Bu gelenek, örgütlenebilen ve

insanlara enerji katabilir cazip bir kültürel söylem
oluşturur. Ayrıca, halen yerel ve ulus ötesi düzeyde,
büyük ve küçük uygulanabilir sonuçlar üreten, yaygın,
katılımcı sosyal bir uygulama temeline dayanır. 

Müştereklerin yasal olarak tanınması ve dolayısıyla
iştirakçilerin de çevre hakkı, tarihsel olarak yüzyıllar
hatta bin yıl geriye gidebilir. Firavun Akheneton MÖ
1370 yılında, Mısır'da doğal alanlar oluşturmuştu,
1700'lerin başında Avrupa'da orman koruma yasaları
yürürlükteydi.

(Bu günkü yönetimlerin kulakları çınlasın) Uluslar-
arası hukukun babası diye anılan Hugo Ggrotius,
1690'da yazdığı ilmi eseri "Mare Liberum" da denizler
seyrüsefer ve balıkçılık için serbest olmalı, çünkü doğa
yasası mülkiyete izin vermez, "doğanın yaratıkları
müşterek varlıklardır" diye öne sürer. Antartika 1959
yılında yapılan Antlaşması'ndan sonra, uzun süre istik-
rarlı bir biçimde uluslararası bir müşterek olarak yö-
netildi. Bu sayede herhangi bir çatışma ya da sınır
iddiası olmadan, büyük çapta uluslararası araştırma
projeleri için bilim insanlarının işbirliği yapması sağ-
landı. 

1967 yılında imzalanan Dış Uzay Antlaşması'yla,
Ay, gezegenler ve diğer uzay cisimlerinin "tüm insan-
lığa ait" olduğu ve "hiçbir ülkenin tahsisinde olmadığı"
kabul edildi. Müşterekler hukuku "Önceki nesillerden
devralınan, toplumun ve doğanın tüm yaratıkları ko-
runmalı ve himaye edilerek gelecek nesillere devredil-
melidir" şeklindeki temel ahlaki mutabakatı
yansıtırlar. Ayrıca, ortak hukukun gerekliliklerini de
kabul ederler. 

İktisadi küreselleşmenin zorlamalarına karşı müş-
terekler, yeniden canlanma ve toplumsal restorasyon
için mücadele eden insanların bulunduğu alanlar için
çok önemlidir. Varlıkların çeşitli paylaşım biçimleri
arasında müşterekler, ekolojik kaynakları yönetmek
için hem pratiktir hem de çok yönlülüğe açıktır. Müş-
terekler, bize "devlete karşılık piyasa" ve "kamuya kar-
şılık özelleştirme" gibi yanlış seçimlerin ötesine
geçmemizde yardımcı olur. 

Müşterekler, orman, balık yatakları, su kaynakları,
yaban hayatı vs. gibi ve diğer ortak kaynaklara tüm
insanlar bağımlıdır. Onları korumak hepimizin 
görevidir. 

20 Eylülde Karaburun'da denizin dibini karıştırıp
oradaki çeşitli irilikteki kumları emip 3. Hava Alanı
sahasına püskürten, balık yuvalarını alt üst eden tek-
neyi görünce "Dünyanın Durumu 2014" kitabında oku-
duğum bu konuyu sizlerle paylaştım. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

T BMM Genel Kurulu'nda, AK Parti
ve MHP'li milletvekillerinin imzasını
taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yo-
luyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.
AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edi-
len kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Ya-
yınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şek-
linde yeni bir tanımlama getiriliyor. Kanunla,
kullanıcıların internet ortamında sosyal etki-
leşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum
gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntüleme-
lerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan
gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı
olarak tanımlanacak.
İdari para cezaları, muha-
tabın yurt dışında bulun-
ması halinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) tarafın-
dan doğrudan doğruya
muhataba, internet sayfa-
larındaki iletişim araçları,
alan adı, IP adresi ve ben-
zeri kaynaklarla elde edi-
len bilgiler üzerinden
elektronik posta veya
diğer iletişim araçlarıyla
da bildirilebilecek. Bu bil-
dirim, Tebligat Kanunu'na
göre yapılan tebligat hük-
münde olacak. Bu bildiri-
min yapıldığı tarihi izleyen
5'inci günün sonunda teb-
ligat yapılmış
sayılacak. Kanunla, yü-
kümlülüğünü yerine getir-
meyen yer sağlayıcılarına,
caydırıcılığın sağlanması
için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu
kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bu-
lunmayan veya yükümlülüklerini yerine getir-
meyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan
100 bin liraya kadar verilebilen idari para ce-
zası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ar-
tırılacak. Düzenleme ile içeriğin çıkarılması
kararları, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirile-
rek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.
Genel Kurul'da, AK Parti ve MHP'nin ortak
önergesiyle, teklife, taraflara ilişkin İP adresi,
verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, ya-
rarlanılan hizmetin türü, aktarılan veri mik-
tarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren
'trafik bilgisi' tanımına 'port bilgisinin' de ek-
lenmesine ilişkin hüküm ihdas edildi. Söz ko-
nusu önergeyle, aynı İP adresini kullanan
farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek
mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor. İç-
eriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar
tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca
yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve
yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine
getirilmesi istenecek. 

Kişisel haklara koruma geldi

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnter-
net Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen-
mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, eri-
şimin engellenmesi kararı verilmesini düzen-
leyen hükmü yönünden de içeriğin
çıkarılması kararı verilebilecek. Erişim Sağla-

yıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer
sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen
içeriğin çıkarılması veya erişimin engellen-
mesi kararının gereği en geç 4 saat içinde il-
gili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı
tarafından yerine getirilecek. İnternet orta-
mında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik
hakları ihlal edilenlerin talep etmesi duru-
munda hakim tarafından, başvuranın adının,
ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendiril-
memesine karar verilebilecek. Kararda, Eri-
şim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi
arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer
alacak. Böylece arama motorları tarafından
başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin iliş-
kilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının
daha etkin korunması sağlanacak.

Temsilci şartı getirildi 

Teklife göre, Türkiye'den günlük erişimi 1
milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sos-
yal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de tem-
silci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim
bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan
erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer ve-
rilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik
ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Tem-
silcinin gerçek kişi olması halinde Türk va-
tandaşı olması zorunlu olacak. Temsilci
belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine
getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tara-
fından bildirimde bulunulacak. Bildirimden
itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün ye-
rine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayı-

cıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira
idari para cezası verilecek. Verilen idari para
cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde
bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ha-
linde 30 milyon lira daha idari para cezası 
verilecek.

Bant genişliği daraltılıyor

İkinci kez verilen idari para cezası-
nın tebliğinden itibaren ka-
nunla belirlenen süre
içeresinde,  bu yükümlü-
lüğün yerine getirilme-
mesi halinde BTK
Başkanı tarafından
Türkiye'de mukim
vergi mükellefi olan
gerçek ve tüzel kişile-
rin ilgili sosyal ağ sağ-
layıcısına yeni reklam
vermesi yasaklanacak. Bu
kapsamda yeni sözleşme ku-
rulamayacak ve buna ilişkin para
transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kara-
rının verildiği süre zarfında, yükümlülüğün
yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı,
sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant ge-
nişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için
sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvu-
runun kabulüne ilişkin hakim kararının uygu-
lanmasından itibaren 30 gün içinde söz
konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi
halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının
internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90

oranına kadar daraltılması için sulh ceza ha-
kimliğine başvurabilecek. Hakim ikinci baş-
vuru üzerine vereceği kararında, yüzde
50'den düşük olmamak kaydıyla, sunulan
hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha
düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara
karşı BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebi-
lecek. Hakim tarafından verilen kararlar eri-
şim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ya
gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden
itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim
sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.
Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü-
nün yerine getirilmesi halinde, verilen idari
para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek,
reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları
kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet
trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin
sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK
tarafından bildirim yapılacak.

48 saat içinde cevap

Sosyal ağ sağlayıcı, 'içeriğin yayından çıkarıl-
ması ve erişimin engellenmesi' ile 'özel haya-
tın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin
engellenmesini' gerektirecek içeriklere yönelik
kişiler tarafından yapılacak başvurulara, baş-
vurudan itibaren en geç 48 saat içinde

olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yü-
kümlü olacak. Olumsuz cevaplar ge-

rekçeli olarak verilecek. Sosyal ağ
sağlayıcılar hakkında 'erişimin

engellenmesi kararı ve yerine
getirilmesi' ile 'içeriğin yayın-
dan çıkarılması ve erişimin
engellenmesi' kapsamında ve-
rilecek adli para cezaları 1 yıl
içinde her bir tekrarında ceza-

lar bir kat artırılarak uygulana-
cak. Hukuka aykırılığı hakim

veya mahkeme kararı ile tespit edi-
len içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildi-

rilmesi durumunda, bildirime rağmen 24
saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi
engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan za-
rarların tazmin edilmesinden sorumlu ola-
cak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için
içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi
veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı
aranmayacak. Bu düzenlemenin uygulanma-
sında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri,
içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan
sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kal-
dırmayacak.

TBMM SOSYAL MEDYA
ICIN DUZENLEME YAPTI!
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.
Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci
olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek

Utku KIZILTANUtku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Çevreci yerel 
yönetim modeli

Teklifin görüşmeleri sırasında, HDP Şırnak milletvekili
Hüseyin Kaçmaz söz alarak, Güneydoğu'da terör örgüt-
lerine yönelik başlatılan operasyonları eleştirdi. Kaç-
maz'ın operasyonlarda Kürt halkının hedef alındığını
iddia etmesi üzerine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili
Oya Eronat, Kaçmaz'a tepki gösterdi. Kendisinin de bir
Kürt olduğunu söyleyen Eronat, Kaçmaz'a "Bizim der-
dimiz kürtler değil, şerefsiz PKK'dır. Operasyonlarda
terör örgütü PKK'ya yönelik yapılıyor." dedi. Bunun üze-
rine AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında karşılıklı
sözlü tartışma yaşandı. HDP'li Grup Başkanvekili, tar-
tışmanın büyümesiyle oturuma ara verildi. Oturumun
tekrar başlamasıyla HDP'li milletvekilleri, AK Parti'li
Eronat'ın, HDP'li Kaçmaz'a hakaret ettiğini ve bu se-
beple Eronat'a kınama cezası verilmesini talep etti.
Genel Kurul'da kınama cezası reddedilince HDP millet-
vekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Parti Grup

Başkanvekilleri araya girerek tartışmanın sona erme-
sini sağladı. Ardından teklifin görüşmelerine devam
edildi. Kanun, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oy-
larıyla kabul edildi.

Sık Sık TarTışMa çıkTı

TBMM, 27'inci dönem 3'üncü ya-
sama yılı çalışmalarını tamaml-
yarak iç tüzük gereği 1 Ekim'e

kadar tatile girdi.

TBMM 
TaTile girdi

Sektör battı ama bakan yok!
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Turizm batmış ama Kültür ve Turizm Bakanı ortada yok. Türkiye’ye 34,5 milyar
dolar katkı sağlayan bir sektöre bu zor günlerde 5 müteahhite verdiğiniz destek kadar bile destek veremediniz” dedi

SALGIN nedeniyle zor günler
geçiren turizm sektörünün ve
turizm emekçilerinin sorunları

hakkında TBMM Genel Kurulu’nda bir
konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili
Çetin Osman Budak, “Turizm batmış ama
Kültür ve Turizm Bakanı ortada yok. Türki-
ye’ye 34,5 milyar dolar katkı sağlayan bir
sektöre bu zor günlerde 5 müteahhite verdi-
ğiniz destek kadar bile destek
veremediniz” dedi. Budak’ın ko-
nuşmasından ana başlıklar
şöyle: “Avrupa Birliğinden şu
anda Türkiye'ye tek bir uçuş
yok. Ama Uruguay'a var, Fas'a
var, Cezayir'e var, Tunus'a var.
Peki bize neden yok, bize düş-
manlar mı? Hayır, şeffaflık yok.
2019 yılının Haziran ayında
Türkiye’ye 12 milyon 600 bin
turist gelmiş. Bu yıl ise 260 bin.
Elbette bunun birinci nedeni
pandemidir ama şeffaf olsak biz
bu rakamların bir kısmını geri

getirebilirdik. Türkiye şeffaf bir şekilde yö-
netilmiyor. Ekonomiyi yönetemedikleri gibi
turizmi de diğer alanları da yönetemiyorlar.
Sorun budur!”

Esnafı bitirdiniz

“Antalya'da 83 esnaf odası ve yüz bine
yakın esnaf var. Bunların tamamı turizm-
den gelir elde ediyordu. Doğrudan döviz

kazandıran, tüketimini kendi içeri-
deki millî ürünlerinden sağlayan
bir sektörden bahsediyoruz.
Şimdi, bunların hiçbiri kalmadı
maalesef. Komşumuz Yunanis-
tan, turist almaya başladı. Yuna-
nistan’da kapanan işletmelerin
kirasının yüzde 60’ı devlet tarafın-
dan ödeniyor. Onun için Turizm
Bakanlığına ve iktidara buradan
seslenmek istiyorum; lütfen,
dönün, sektöre bir bakın, bu sek-
tör aynı zamanda Türkiye'nin
imaj sektörüdür, Türkiye'nin dışa
açılan vitrinidir.”

700 bin kişi aç kaldı 

“Turizm sektöründe çalışanların çok zor
günlerden geçtiğini defalarca dile getirdik.
Nisan ayı TÜİK verilerine göre işsiz kalan
turizm emekçilerinin sayısı çalışan turizm
emekçisi sayısını geçti. 1 Ekim 2019 tarihin-
den itibaren sözleşmeleri askıya alınan
mevsimlik turizm çalışanları, o günden beri
yaklaşık 9 aydır tek kuruş maaş alamadılar.
Böyle giderse de Nisan 2021’e kadar yakla-
şık 18 ay tek kuruş maaş alamayacaklar. Ne
işsizlik maaşından ne de kısa çalışma öde-
neğinden faydalanamadılar. Bu insanlar
aç… 

Seyirci kalmayın

Doğrudan döviz kazandıran, geçtiğimiz yıl
34,5 milyar dolar katkı sağlayan sektörden
bahsediyoruz. Şu 5 tane müteahhide veri-
len destek kadar bile destek alamadı turizm
sektörü. Bu insanları yaşatın ki ülke yaşa-
sın. Önümüzdeki yıl da bunlara ihtiyacımız
olacak. Turizmdeki acil müdahale gereken
bu tabloya seyirci kalmayın.”Çetin Osman

Budak

Pelikancılara
suçlama geldi

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ayhan Sefer Üstün, Hilal Kaplan ve Sü-
heyb Öğüt'ü, Pelikan adından yargı yoluyla

sıyrılarak, "Meşru hükümeti sivil bir darbe yoluyla in-
dirme teşebbüsüyle başlayan ve bugüne kadar yapmış
oldukları her türlü hukuksuzluktan sıyrılma gayretinde"
olmakla suçladı. Üstün, "illegal yapı" dediği grupla mü-
cadele etmekte kararlı olduklarını belirtti. Gelecek Par-
tisi Genel Başkan Yardımcısı
Ayhan Sefer Üstün, yaptığı açıkla-
mada "Yargı yoluyla elde etmek
istedikleri 'böyle bir yapı yoktur'
kararı ile kendilerini bekleyen hu-
kuki akıbetten kurtularak; 1 Mayıs
2016  tarihinde meşru hükümeti
sivil bir darbe yoluyla indirme te-
şebbüsüyle başlayan ve bugüne
kadar yapmış oldukları her türlü
hukuksuzluktan sıyrılma gayretin-
dedirler" dedi.  Ayhan Sefer Üstün



C HP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan
Kaftancıoğlu, Halk TV’ye verilen
5 günlük karartma cezasını

yargıya taşıdı. Kaftancıoğlu, yürüt-
menin durdurulması talebiyle An-
kara İdare Mahkemesi’ne;
görevlerini kötüye kullandıkları
ve halkın haber alma hakkını
engelledikleri gerekçesiyle de
RTÜK üyeleri hakkında İstan-
bul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na suç duyurusunda
bulundu.
Kaftancıoğlu, “Herkesi haber
alma hakkımızı engelleyen
RTÜK hakkında suç duyurusunda
bulunmaya davet ediyorum. Basın
özgürlüğünü savunan herkes Halk
TV’ye ve Tele 1’e sahip çıkmalı. İktidarın
RTÜK eliyle özgür gazetecilik yapan kişi
ve kurumları cezalandırmasına seyirci kal-
mayacağız” dedi.

Yargıya başvurdu

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen
üyelerinin kararın iptali için açtığı davanın

yanı
sıra CHP

İstanbul İl Baş-
kanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Halk
TV’ye verilen karartma cezasını yargıya
taşıyarak iki ayrı başvuruda bulundu.
Kaftancıoğlu, Ankara İdare Mahkeme-
si’ne yaptığı başvuruda; halkın haber
alma hakkını engellediği, düşünce ve ifade

özgürlüğünü sınırlandırdığı gerekçesiyle
karartma cezasının iptalini ve yürütmesi-
nin durdurulmasını talep etti. Kaftancıoğ-
lu’nun vekili Av. Aysemin Gülmez
tarafından mahkemeye sunulan başvuru
dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Ana-
yasanın, 28. maddesinde düzenlenen
haber alma hakkı, 26. maddesinde yer
alan düşünceyi açıklama ve yayma hürri-

yeti ve bilgiye erişme hakkı kısıtlanmakta-
dır. Anayasanın 25. maddesinde düzenle-
nen düşünce ve kanaat hürriyeti
doğrudan sınırlanmıştır. RTÜK kamu ya-
rarı ile değil siyasi saik ile hareket etmek-
tedir. İlgili işlemin yürütmesinin
durdurulmasına ve iptaline karar veril-
mesi hususunda gereğinin yapılmasını
arz ve talep ederiz.”

PERŞEMBE 30 TEMMUZ 2020

İSTANBUL8

İSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI SU SATIŞ TARİFELERİ VE 
KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ TARİFELERİ

-İLAN METNİDİR-
16.07.2020 tarih 12 Sayılı İSKİ Genel Kurul Gereği 20.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;       
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SU SATIŞ TARİFELERİ

TARİFE ADI SU SATIŞ FİYATI (TL/m3)
Konut 1. Kademe
(Konut başına 0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım) 4,50
Konut 2. Kademe
(Konut başına 16 m3/ay ve üzeri ) 6,76
Köy Konut 1,13
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi 6,76
İşyeri 12,10
Köy İşyeri 3,02
Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi 12,56
Özel Grup 4,50
İşyeri Ham Su 4,49
Kaynak Suyu 4,49
Toptan Ham Su 1,17
Yeraltı Suyu 1,17
Geri Dönüşüm Suyu 0,41

* Bu tablodaki su birim fiyatlarına KDV dâhil değildir.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ TARİFELERİ

TARİFE ADI KULLANILMIŞ SULARIN 
UZAKLAŞTIRILMASI FİYATI  (TL/m3)

Konut 1. Kademe
(Konut başına 0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım) 1,50
Konut 2. Kademe
(Konut başına 16 m3/ay ve üzeri ) 2,25
Köy Konut 0,37
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi 2,25
İşyeri 4,03
Köy İşyeri 1
Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi 4,18
Özel Grup 1,50

* Bu tablodaki kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; İSKİ şebeke suyu dışındaki kaynaklardan temin ederek
kullanılan suyu İSKİ kanalizasyon sistemine deşarj edenlerden alınacak bedeldir.
* Bu tablodaki kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarifelerine KDV dâhil değildir.

SU SATIŞ VE KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFELERİ UYGULAMA ESASLARI
1) 15 Mayıs 2019 Tarihli İSKİ Genel Kurulunda alınan karar gereği; ‘İstanbul da kişi başı aylık ortalama su tüke-
timi 2,5 metreküptür. Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı ‘İnsani Su Hakkı’
olarak minha edilerek faturalandırılmaz. ‘İnsani Su Hakkı’ konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük
kısmına kadar uygulanır.’

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1201188)

İLAN
16.07.2020 TARİH 12 SAYILI

İSKİ GENEL KURUL KARARIYLA KABUL EDİLEN

kaftancıoğlu ayrıca RtÜk üyeleri hakkında da hukuka
aykırı kararlar aldıkları, görevlerini kötüye kullandıkları

ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle
istanbul anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-

sunda bulundu. RtÜk üyeleri hakkında kamu davası
açılması talebiyle savcılığa sunulan suç duyurusu di-
lekçesinde RtÜk’ün tarafsızlığını yitirdiğine, iktidarı

eleştiren haberlere yer veren kanalları sistema-
tik olarak cezalandırdığına; anayasa’yı
açıkça ihlal eden kararlar aldığına iliş-

kin bilgilere ve delillere yer
verildi.

Delillere 

yer verDi

RTUK CIKISI
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Halk TV’ye 
verilen 5 günlük karartma cezasını yargıya taşıdı. Kaftancıoğlu,
“Herkesi haber alma hakkımızı engelleyen RTÜK hakkında 
suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi

YKS birincisi tercihini yaptı
YKS'de doğuştan yüzde görme engeline rağmen 
TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında 503 puanla
Türkiye birinciliğini elde eden Uğur Okulları Aydın
Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe’nin tercihi
Bahçeşehir Üniversitesi oldu

Binlerce öğrencinin
ter döktüğü YKS so-
nuçları açıklandı. Uğur

Okulları Aydın Kampüsü Halid
Oğuz Serçe, YKS sonuçlarına
göre TYT (Temel Yeterlilik Testi)
alanında 503 puanla Türkiye bi-
rinciliğini elde etti. Doğuştan
yüzde 60 görme engeli bulunan
Serçe, aynı zamanda EA (Eşit
Ağırlılık) alanında da Türkiye ikin-
cisi oldu. Mutluluğunu ailesi ve

okulunda öğretmenleriyle payla-
şan Halid Oğuz Serçe, doğuştan
optik sinirlerdeki gen eksikliği ne-
deniyle yüzde 60 görme engeli bu-
lunduğunu, başarısının sırrının,
çok çalışmak ve sosyal hayattan
kopmamak olduğunu söyledi. En-
geli nedeniyle çok yakından bak-
madığı sürece net olarak
göremeyen Serçe, hedefinin, psiko-
loji alanında uzmanlaşmak oldu-
ğunu dile getirdi.  

Hayaller için ilk adımı attı

Sınava hazırlanırken soruların fo-
toğrafını çekip ekranda büyüterek
çözüm yaptığını söyleyen Serçe,
BAU Global Başkanı, Bahçeşehir
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Enver Yücel ile biraraya geldi.
Serçe, tercihinin, Bahçeşehir Üni-
versitesi Psikoloji Bölümü oldu-
ğunu, hayallerine kavuşmanın
önemli bir adımı olacağını
söyledi. 

Her türlü yanındayız

Serçe’nin mutluluğu ve heyeca-
nına ortak olup tebrik eden Yücel,
geleceğinin kendilerine emanet ol-
duğunu dile getirerek, “Halid, en-
geline rağmen büyük bir başarıya
imza attı. Hiçbir engelin hedeflere
ulaşmada engel olamayacağını he-
pimize gösterdi. Bundan sonra da
bizimle. Sağlığı dahil her konuda
destekçisiyiz. Hem üniversitemizde
hem de ileriki eğitim yolculuğunda
yurtdışında da yanında olacağız.
Ülkemizi gururla temsil edecek
önemli bir bilim insanı olması için
tüm gücümüzü kullanacağız”
dedi.   DHA

Tarihi surları
bekleyen tehlike
Dünya kültür mirası listesinde olan bin 700 yıllık tarihi surların, Yedikule
kapısı üzerinde bulunan alanda, defineciler kazı yaptı. Defineciler, altından
araç ve insanların geçtiği sur kapısının üstünü yaklaşık 5 metre kazdı

Bakımsız kalması nede-
niyle yok olmaya yüz tutan
dünya kültür mirası liste-

sindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle
de karşı karşıya. Zamana meydan
okuyarak ayakta kalan surlar, define
avcılarının da hedefi oldu. Yedikule
kapısı üstündeki alanda define arama
amaçlı kazı yapıldığı tespit
edildi.  Yaklaşık 5 metre açılan
çukur,  yorgun sur duvarının çökme-
sine neden olabilir. Öte yandan 7.1 ki-
lometrelik büyük bir alana sahip olan
surların çevresinde çok sayıda kişi ta-

rımsal faaliyetlerde bulunuyor. Kazı-
nın yapıldığı kapının hemen altındaki
bölgede bulunan bostan da tarım faa-
liyeti yapılan yerlerden biri. Buradaki
sur duvarının uğradığı tahribat dolayı-
sıyla çökme riskinin artması, büyük
bir felakete neden olabilir. 

Boşluktan faydalandılar

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü
Oktay Özel, "Yedikule Kapı ile Belg-
rad kapı arasındaki alandayız. Çevre
esnafından bize bir ihbar geldi, Yedi-
kule Kapının hemen üstünde, geçtiği-

miz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık
ve ekiplerimizle geldik, yerinde incele-
meler yaptık. Pandemide etrafın boş
olmasından da faydalanarak,  Kapı-
nın hemen üst kotunda bir kazı çalış-
ması yapıldığı tespiti üzerine teknik
ekiplerimiz yerinde incelemelerde bu-
lundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı
sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğ-
radığı tespitinde bulunuldu" diye 
konuştu. 

Sık sık oluyor

Kara surları ile ilgili projelendirme ça-
lışmalarının son aşamasında oldukla-
rını anlatan Özel, "Uygulamaya
geçmek istediğimiz bu dönemde as-
lında böyle bir tespitin yapılması da
pozitif katkı sağlayacak bir
durum.  Dolayısıyla hızlıca, oluşan
tahribata karşı ekiplerimiz ile müda-
hale edeceğiz. Bugün tespit için bura-
dayız. Kara surları yaşayan bir alan,
7.1 kilometre boyunca insanların kul-
lanımında olan bir alan ve sık sık bu
tarz şeylerle karşılaşıyor” dedi.

Beşiktaş'ta 
dijital anıt dikildi

Beşiktaş Belediyesi, kadın cinayetlerine
ve istanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekmek
için Barbaros Meydanı'na Dijital anıt dikti.

Barbaros Meydanı'na kurulan Dijital anıt'ta 2008 yılın-
dan beri cinayete kurban giden tüm kadınların isimleri
geçerken istanbul Sözleşmesi'nden önemli maddeler
de yer alıyor. ayrıca Beşiktaş Belediyesi bu alanda
farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin dört bir ya-
nına billboardlar, afişler ve binaların üzerine istanbul
Sözleşmesi duyuruları yerleştirdi. Yolda yürürken veya
araçla geçerken panoların üzerindeki QR kod telefon-
dan taranıp sözleşme okunabiliyor. Bunun yanı sıra
Beşiktaş Belediyesi binasına da ışıkla ‘istanbul Söz-
leşmesi Yaşatır’ mesajı yansıtılacak.

Duyarlılık kazandırmak istedik

kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin kökeninin,
toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe dayan-
dığı tespitinden yola çıkan Beşiktaş Belediyesi'nin,
kadın ve erkek arasında eşitliğin tam olarak tesis edil-
mesini hedefleyen ve türkiye’nin taraf olduğu ‘istan-
bul Sözleşmesi’ne dikkat çekmek amacıyla sergilediği
Dijital anıt, bayramın ilk gününe kadar ziyaretçilere
açık olacak. Bayramdan sonra da çarpıcı içeriklerle
sergilenecek anıt, toplumsal farkındalık çalışmalarına
devam edecek. konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza akpolat, “Cinsiyet te-
melli ayrımcılığa ve kadınlara yönelik şiddetin tüm bi-
çimlerine karşıyız. şiddetsiz bir hayatın güvencesi
istanbul Sözleşmesi tam uygulanmalıdır. eşitlik müca-
delesinde tüm kadınların yanındayız" dedi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu; Küçük-
çekmece, Şişli ve Kartal’ın ardından

dördüncü istihdam ofisini Sancaktepe’de
açtı. Sancaktepe İstihdam Ofisi’nin açılı-
şını, çalışanlar ve iş yeri temsilcileriyle
birlikte gerçekleştiren İmamoğlu, “Türki-
ye’nin en önemli sorunuyla ilgili bir açılış
yapıyoruz” dedi. Amaçlarını, “Bilinçli bir
şekilde istihdam alanlarına iş gücünü ha-
zırlamak ve işgücüyle, işvereni çok değerli
bir modelle birleştirmek, buluşturmak”
sözleriyle özetleyen İmamoğlu, şunları
söyledi: “Tabiri caizse; işe göre insan ara-
nır ve siz, işe göre insanı bulmakta çoğu
zaman zorlanırsınız. Biz, burada öyle bir
aracılık modeli geliştiriyoruz ki, bizim
gibi sorunları bu anlamda büyük olan
toplumlarda, böylesi kurumların mode-
ratörlüğü çok kıymetli olacaktır. Elbette
ülkemizde farklı diğer kurumlar var ama
belediyelerin bir gerçek yüzünü burada
belirtmek lazım. O da nedir? Belediyeler-
den her şey istenir, her şey talep edilir.
Unutulmasın ki; belediyeler, ülkenin iş-
sizlik sorununu çözecek kurumlar değil-
dir. Yani biz, bugünün ekonomisinin ya
da bugünün işsizliğinin sorumlusu olma-
dığımız gibi, çözümüne de çare olabile-
cek bir kurum değiliz. Ama sorumluluğu
paylaşabilme konusunda azami fikir üre-
ten, iş üreten, ‘Ne yapabiliriz’ deyip, çare
üreten bir kurum olmayı hedefledik.
Kampanya döneminde, ‘200 bin insana,
5 yıl boyunca iş bulacağız, iş imkanı ya-
ratacağız’ dediğimde, sanki İBB’ye 200
bin insan alacakmışız gibi algılandı;
hayır. İş arayan, iş bulamayan ya da bazı
eksikleri var ve bunu tamamlayamayıp,
bazı işlere kendini yönlendiremeyen in-
sanlara rehberlik yapacağız. İşte bu an-
lamda İBB, böylesi bir misyonu nasıl
tamamlayabilir, nasıl yapabilir, nasıl katkı
sunabilir noktasında sıkı bir çalışma baş-
lattı.”

İşsizliğe çare bulmak gerekiyor

Sancaktepe’nin ardından 6’ncı ofisin Bü-
yükçekmece’de açılacağını belirten İma-
moğlu, bu sayının yıl içinde 11’e
tamamlanacağının müjdesini verdi. İma-
moğlu, oluşturdukları yapının, İBB işti-
raki İSPER tarafından koordine
edileceğini kaydetti. Bu yapının çok de-
ğerli olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Ben, 200 bin hedefini tutturup, daha da
üstüne çıkacaklarını da şimdiden hisse-
debiliyorum, görüyorum. Türkiye’nin
önümüzdeki en önemli gündemi; ekmek-
tir, iştir, aştır, yoksulluktan kurtulmaktır.
Kovid süreci, Türkiye’nin ve dünyanın bu
anlamdaki sıkışıklığını, bu anlamdaki sı-
kıntılarını büyütmüştür. Böylesi bir or-
tamda, bazen farklı gündemlerle
toplumun meşgul edilmesi yerine; ülke-
mizin yöneticiler, hükümetin değerli tem-

silcileri, kabinesinden herkese varıncaya
kadar, belediyelerimiz, siyasetin değerli
kimlikleri, partiler, partilerin temsilci-
leri… Birinci sıra konuşulması gereken;
Türkiye’nin ekonomisidir, işsizliğe çare-
dir, iş imkanlarıdır. Bu manada, her ne
kadar bazen gündemi başka yere çevir-
meye çalışsalar da gündemi değiştirmeye
çalışsalar da insanların evlerindeki gün-
dem değişmiyor. İnsanlar, evlerine ekmek
parasını götürdüğü derecede mutlu ola-
bilirler. Aksi halde, mutlu olma şansları
yoktur” diye konuştu.

Gençler umut arıyor

İşsizlik sorununun pandemi sürecinde
daha da derinleştiğini hatırlatan İma-
moğlu, İBB olarak bu dönemde yaptık-
ları sosyal destek çalışmalarından
örnekler verdi. Süreçten ekonomik an-
lamda en çok etkilenen kesimlerin ba-
şında gençlerin geldiğine dikkat çeken
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Genç-
lerle ilgili son birkaç ay için 7-8 araştırma
yaptık. Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu
şey; umut. Gençlerle ilgili çok değerli bir
istatistik var. 4 gençten birini ne okutabil-
mişiz ne meslek sahibi yapabilmişiz.
Dünyada böyle bir sorunun tespitini elde
eden bir ülkenin, başka bir gündemi ola-
maz. Her toplumun geleceğinin teminatı
gençlerdir. Siz gençlerde yüzde 25 fire
vermişseniz, bu muazzam bir tehdittir.
Çok kötü sonuçlar doğuracak muazzam
bir sürecin başlangıcıdır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Teminatımız gençlerdir’ de-
mesi, geleceği gençlere emanet etmesi bir
ulusun, bir ülkenin, bir devletin bir gerçe-
ğidir. Gençleri iyi yetiştirirseniz, geleceği-
niz teminat altında olabilir. Gençlerin

yüzde 30’u işsiz. Bu işsizlik oranı,
çok sıkıntılı bir orandır. Bu, aynı za-
manda bir başka sorunu da doğuruyor;
gençlerin ülkeyi terk etmesine sebep olu-
yor. Verimli, inançlı, karakterli, çalışkan,
zeki gençlerimiz bu ülkeyi terk etmek üze-
rine hayaller kuruyor. Olacak şey değil.
İstanbul gibi büyük kentlerin, dünyadaki
her megapolün olduğu gibi çekim gücü
olan ve insanları içine davet eden bir
şehir olmasından asla şikayetçi olmam.
Tek şartla; İstanbul gibi bir kent, dünya-
daki kendi sınıfındaki kentler gibi, nitelikli
gençleri İstanbul’a çekiyorsa, bunda
sorun yok. Ancak İstanbul’un bu alanda
ciddi bir sorunu var. Hem kendi nitelikli
gençlerini, iyi eğitimli iyi meslek sahibi
olan gençlerini kaybettiği gibi, hem de
dünyanın bazı ülkelerinden ne yazık ki,
eğitim almamış, niteliği olmayan, iyi
meslek sahibi olmayan farklı ülkelerin
gençleri için de bir cazibe merkezine dö-
nüşüyor, İstanbul. Bir nevi üçüncü, dör-
düncü sınıf bir şehir konumuna giden bir
kent durumundayız. Bütün bunları bizim
büyük bir sorumlulukla çözüme kavuş-
turma zorunluluğumuz var.”

Mega projemiz insanlık

“Lafla, ‘Gençler siz bizim umudumuzsu-
nuz, sizlerle biz çok iş yapacağız’ de-
mekle bu işler olmuyor” saptamasında
bulunan İmamoğlu, konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı:“Bu soruna hep birlikte
çözüm olmalıyız. Bir ülkede üretmek çok
önemlidir, mutlu üretmek değerlidir. Üre-
tici pozisyonunda olanı desteklemek,
emekçiyi desteklemek çok kıymetlidir. Bu
anlamdaki bu yol yürüyüşümüz, fiziki
mega proje diye tanımlanan iş kadar

mega projedir. Bunların iyi algılanması
lazım. ‘Mega projeler’ denince akla başka
şeyler geliyor biliyorum. Yani, geçmesen
de ödediğin köprüler geliyor. Uçmasan
da ödediğin hava yolları geliyor; ama
mega proje budur işte. İş üreten, emek
üreten, insan kaynağına hizmet. 21’nci
yüzyılın sistemi buna dayalı. 21’nci yüz-
yılın kaynağında insan var, kardeşim.
Yani, yeni nesil yönetim anlayışının, yeni
nesil belediyeciliğin odağında insan var.
İşte, tam da burada biz insana hitap edi-
yoruz. İnsan odaklı belediyecilik, insan
odaklı yöneticilik, insan odaklı kamu an-
layışı tam da bu. Onun için bizim mega
projemiz bu ve bunun gibiler. Toplumu
aldatmadan, toplumun kaynaklarını iyi
kullanan bir sistemin oluşması. Toplu-
mun en değerli kaynağı, insan kaynağıdır
bunu unutmayalım. Dolayısıyla siz insan
kaynağını iyi yönetir, iş imkanlarını sağ-
lar, insanların hakkıyla ekmek elde etme-
lerini oluşturursanız o ülkede ne
ekonomik sorun kalır ne depresyon kalır
ne boş siyasi gündemler kalır ne terör
kalır ne de insanların acı çektiği birçok
husus kalır.” HIDIR ULAĞ

Kadın cinayetlerinin 
olağan şüphelileri

Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde meydana gelen selde evde mahsur kalan Murat Coşkun ile onu
kurtaran Abdullah Karçik, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un konuğu oldu. Karçik
ve Coşkun’a saat hediye eden Bozkurt, Karçik’e gösterdiği fedakarlık nedeniyle teşekkür etti

1 KİşİNİN hayatını kaybet-
tiği sel felaketinde bodrum
kattaki dairesinde mahsur

kalan Murat Coşkun ile onu hortum
uzatarak kurtaran Abdullah Karçik,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt tarafından ağırlandı.
Karçik’in bir yakınının vefatı üzerine
geç yapılan ağırlamada Bozkurt, Kar-
çik ve Coşkun’dan olay sırasında ya-
şadıklarını dinledi. Karçik tarafından
kurtarılan Çoşkun, “İçilecek suyumuz
varmı ş. Abdullah beyden Allah razı
olsun. Herkes malını, mülkünü her
şeyini bıraktılar. Canla başla beni çı-
karmaya uğraştılar. Vademiz dolma-
mış. Buradayız. Bundan sonra
alacağım her nefesin değerini bilece-
ğim” dedi. Coşkun’u kurtaran Abdul-
lah Karçik ise, Coşkun’u hastaneye
kaldırdıktan 1 saat sonra tekrar olay
yerine geldiğini hatırlatarak “Allah’a
şükür. Gerçek bir mucize” ifadelerini
kullandı. Sel sırasında yaşadıkları
mağduriyetle ilgili konuşan Coşkun, “
O kadar güzel bir sistem kurmuşsu-
nuz ki gerçekten mağdur olmadım.
Sıcak yemekten elbiseye, barınmadan
maddi yardıma kadar her şey dört
dörtlüktü” diye konuştu. Abdullah

Karçik ise sel felaketi sonrası Esen-
yurt Belediyesi ekiplerine çalışmala-
rından dolayı teşekkür etti. Karçik,
“Candan çalıştılar. Evi yıkadılar. İlaç
atıp parkeyi kaldırdılar, Seni şahsi
olarak orada gördüm. O çizmeyle
gelip çamurdasın. Olayın içindesin.
Sen kendini bir belediye başkanı ye-
rine vatandaş zannettin. Öyle düşün-
men lazımdı. Size teşekkür ediyorum.

Herkes öyle yapamaz” ifadelerini kul-
landı. Esenyurt Belediye Başkanı
Bozkurt ise “Rica ederim gönül ister
ki bu tür şeyler olmasın. Bizde elimiz-
den geldiğince yapıyoruz. En büyük
teşekkürü Abdullah bey hak ediyor”
şeklinde konuştu. Bozkurt, Abdullan
Karçik’e fedakarlığı nedeniyle teşek-
kür belgesi ile saat, Coşkun’a ise saat
hediye etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Küçükçekmece, Şişli ve Kartal’ın ardından dördüncü istihdam ofisini
Sancaktepe’de açtı. İşsizliğin, Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, devlet
kurumları olarak sorunun çözümüne katkı sunma zorunlulukları olduğunun altını çizdi. İmamoğlu,
“Türkiye’nin önümüzdeki en önemli gündemi; ekmektir, iştir, aştır, yoksulluktan kurtulmaktır” dedi

Fedakarlık unutulmadı

EN ONEMLI GUNDEM 
ISTIR, ASTIR, EKMEKTIR

www.superhaber.tv
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İlhami IŞIK

K
adın erkek eşitliğinin kültürel olarak meşru
görülmediği, bu eşitliğin sosyal olarak kü-
çümsendiği ve hukuki olarak himaye gördüğü

toplumlarda, bir tek olağan şüpheli vardır; o da bir
bütün olarak toplumdur. Yasal ve anayasal güvence-
lere rağmen, erkekler hiç durmadan kadın katlet-
meye devam ediyorlarsa, işaret edeceğimiz hakiki
sorumlu merci, toplumun kültürel kodlarıdır. Özel-
likle 2005’ten sonra namus cinayetlerindeki, koru-
macı himaye kaldırılmasından sonra, cinayetlerin
sayısında ve sebeplerinde artış görülüyorsa, demek ki
bu konuda çok kirli bir toplumsal mutabakat işbaşın-
dadır. Bilindiği gibi 2005 öncesi herhangi bir katil,
“ben cinayeti namusumu temizlemek için işledim”
dediğinde, hukuk ve yasa otomatik olarak ceza indi-
rimine gidiyordu. Ceza yasasından sonradan yapılan
değişiklikler, bu durumu makul sebep olmaktan 
çıkardı.

Aslında daha şaşırtıcı bir şey söylemek isterim;
bildiğimiz gibi Türkiye 2010 yılında adı İstanbul
Sözleşmesi olan uluslararası sözleşmenin altına imza
attı. Kadın hakları ve eşitliği sözüm ona uluslararası
bir sözleşmeyle korunduğu halde, kadın cinayetleri
hız kesmedi. Şimdilerde birileri, bu vahim durum hiç
yaşanmıyormuş gibi, İstanbul Sözleşmesinin iptalini
istiyor ve bu uğurda çok enerjik çabalar sürdürüyor. 

Lafa gelince kadını koyacak yer bulamayan bu
toplum nasıl oluyor da kadın cinayetlerine toleransla
yaklaşabiliyor? Ölen ya da öldürülen kadın olunca
toplum neden sessiz bir mutabakatla sırtını dönüp bu
vahşeti olağanlaştırıyor? Bazen aklım almıyor. Her
erkek bir kadın tarafından dünyaya getiriliyor ve o
erkek ilk hayat derslerini o kadından alıyor ve sonra
en küçük ihtilafta, hiç düşünmeden kadını boğazla-
yabiliyor. Tam bu noktada bütün mantık, bütün akıl
buharlaşıp anlamsız hale geliyor. Cidden ben anla-
makta güçlük çekiyorum. Anne, eş, sevgili, kız kar-
deş olan kadın, nasıl da hunharca katlediliyor? 

Belki bu işin sırrını bir parça bu ülkede egemen
olan şiddete bağlayabiliriz. Türkiye sorunlarını barış
içinde, karşılıklı mutabakatlar yoluyla çözen bir ülke
değil; her sorunun çözümünde ya manevi bir şiddet
var ya da maddi bir şiddet. Kültürel ve siyasi iklimi
rehin alan şiddet sever çözümler, kadın, erkek ilişki-
sinde hiç çekinmeden elini kana bulayabiliyor. Ataer-
kil erkek egemen bir toplumda erkeğin şiddeti, daha
çok kadın cinayeti olarak kamusal alana yansıyor.  

Erkek, bu ülkede modern hayat tarzını içselleştir-
miş değil; modern hayatın kadına açtığı kamusal
alan, erkeğin egemenlik alanını tehdit ediyor. Aynı
modern hayat ekonomik krizlerle sınanıyor ve erkek
ara çözümler bulmak yerine direkt silaha ve şiddete
sarılıyor. Hepsinin altında da ne hayatın bir değeri ve
bir anlamı kalabiliyor ne de insan haklarının 
meşruluğu. 

Aslında bu durum patlamaya hazır barut fıçısın-
dan farksızdır; ve ne yazık ki siyaset bu dehşet so-
nuçlara gebe olan bu soruna çok duyarsız kalıyor. 
Ya hamasetle geçiştiriliyor ya da arabeskin arabeski
duygularla yara kanartılıyor. Bütün bunlar yetmez-
miş gibi İstanbul Sözleşmesini iptal etmek için biri-
leri harekete geçiyor. 

Şimdi soru şudur: Kadın cinayetleri doludizgin,
toplumsal hayatı tehdit ederken, kadını erkek şidde-
tinden koruyacak hangi yasal düzenleme var eli-
mizde? İstanbul Sözleşmesini daha da güçlendirmek
dururken, onu iptal etmek kimin işine yarayacak?
Açık ki bu iptal kadınları daha da savunmasız kıla-
cak. Daha da açık hedef haline getirecek.   

Kadınlar bu ülkenin vatandaşları değil mi? Kadın-
ların can ve mal güvenliği anayasanın güvencesi al-
tında değil mi? Devlet bu hakları korumakla
mükellef değil mi? Yoksa bu ülkenin kadınları, ko-
runmaya değer insanlar statüsünde görülmüyor mu? 

604 kişiye
istihdam
sağlandı 
Açılışta konuşan İSPER Genel
Müdür Ayşe Banu Saraçlar,
çalışmalarını İSMEK’lerle ko-
ordineli bir şekilde yürüttüklerini
vurguladı. Saraçlar, “İş gücü açığı
olan alanlarda İSMEK’lerle

işbirliği yoluyla
nitelik geliştirecek,
istihdama
kazandıracağız.
İstihdam
ofisimizin
açılışından
bugüne kadar
portalimiz üz-
erinden 43 bin

124 başvuru yapılmış, 2 bin 428 fir-
mayla irtibat kurulmuş, 5 bin 524
kişi istihdama kazandırılmıştır.
Ofislerimizin kapalı olduğu pan-
demi döneminde ise, 15 Mart-1
Haziran tarihleri arasında, internet
veya cep telefonu üzerinden hizmet
vermeye devam edilmiş, sadece bu
dönemde 604 kişiye istihdam
sağlanmıştır. Hedefimiz; 5 yılda
200 bin istihdam” diye konuştu. 

İguana değil bayram
ÜSKÜDAR'DA bulunan bir binanın bahçe-
sinde bulunan iguana 'Bayram' ismi ve-
rildi. Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde

bir binanın bahçesinden eve girmek üzereyken bulu-
nan iguana, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından
kafese konularak veteriner kliniğine götürüldü. 6 ya-
şında olduğu belirlenen iguananın gerekli tüm ba-
kımları yapıldı ve koruma altına alındı. İguanaya
veteriner hekimler tarafından 'Bayram' ismi verildi.
İguananın bir süre sonra Orman Bakanlığı'na teslim
edileceği öğrenildi. Veteriner kliniğinin önünde hava
almaya çıkartılan 'Bayram", bir sokak kedisinin de il-
gisini çekti. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürü Ömür Uzunali, "İki gün önce saha ekiplerimize
Altunizade Mahallesi'nde bir iguananın bahçe için-
den bir eve girme teşebbüsünde bulunduğuna dair
bir ihbar geldi. Çok inanasımız gelmedi ama ekiple-
rimizi her ihbara gönderiyoruz. İhbara giden ekiple-
rimiz sahada iguanayı görüyorlar ve file ile
yakalıyorlar. Daha sonra müdürlüğümüze Minik
Dostlar Kliğinimize getiriyorlar. Burada veteriner
hekim arkadaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılı-
yor. Kontrolden geçiriliyor” dedi.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü ekipleri, Kurban
bayramı öncesinde İstanbul ge-

nelinde kasap ve baklavacılara denetim
yaptı. İl genelinde 3 bin 274 kasap, 517 et
üretim işletmesi, 4 bin 951 tatlı üretim
noktası ve 12 bin 79 tatlı satışı yapan iş-
letme denetlenecek.  İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın
da yer aldığı denetimler 800 gıda denetçisi
katılıyor. Maltepe'de bir kasapta yapılan
denetimlerde, soğutucu depoları, et işle-
nen tezgahlar, kıyma makineleri ve bıçak-
lar kontrol edildi. Kıyma makinelerinin ön
bölümde soğutucuların bulunup bulun-
madığı, kırmızı ve beyaz etlerin sergilenip
işlemediği noktalara incelendi. Denetim-
lerde hijyen ölçümleri yapıldı, evraklar
kontrol edildi. Maltepe'de baklava işlet-
mesine geçen ekipleri burada da incele-
melerde bulundu. Raf altı dolaplarında
kapak olmaması konusunda uyarılan bak-
lavacı dükkanında evraklar da incelendi.
Tezgah altı dolaplarında kapak olmaması
nedeniyle bu işletmeye uyarı verildi. Do-
lapların ayak hizasında olduğu için cam
kapaklarla kapatılması gerektiği belirtildi.

Kasaplarda sıkı denetim
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israiL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İs-
rail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda düzenle-
nen güvenlik toplantısında yaptığı

konuşmada, "Dünkü eylem önemliydi. Topraklarımıza
sızma girişimini önledik. Şu an meydana gelen her şey
İran ve Lübnanlı vekillerinin (Hizbullah) bölgemizdeki
askeri varlığını kökleştirme çabasının sonucudur" dedi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın Lüb-
nan’dan İran’ın menfaatlerine hizmet ettiğini öne
süren Netanyahu, şunları söyledi: "İsrail ordusu muh-
temel tüm senaryolara hazırdır. İran’ın askeri olarak
bölgemizde konuşlanmasını engellemek için önlemleri-
mizi almaya devam edeceğiz. Kendimizi savunmak
için her şeyi yapacağız." İsrail ordusu tetikte kalırken,
dün sınırda yaşanan olayların ardından bu yana İsrail-
Lübnan sınırında sükûnet hakim.

abD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas

Maduro yönetiminde yer alan eski 2
yetkiliye vize yasağı getirildiğini ak-
tardı. Pompeo yaptığı açıklamada,
Venezüella’nın eski Elektrik Enerjisi
Bakanı Luis Motta Dominguez ve

eski Finans,
Yatırım ve
Stratejik Or-
taklıkları
Elektrik Ener-
jisi Bakan
Yardımcısı
Eustiquio
Jose Lugo
Gomez’e yol-
suzluk suçla-
maları
nedeniyle vize
yasağı getir-
diklerini du-

yurdu. Bakan Pompeo, Dominguez
ve Gomez’in devletin elektrik dağı-
tım şirketi Corpoelec’te rüşvet aldı-
ğını ve kamu fonlarını zimmetlerine
geçirdiklerini ifade etti. 

Netanyahu’dan
Hizbullah’a tehdit

Ikinci dalga
belirtileri var

Eski bakana
vize yasağı

Türkiye’ye 
yeni S-400
açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya'dan İngiltere'ye dönenlerin 14 gün karantinaya
alınma teklifine destek vererek, Avrupa'da ikinci dalga belirtileri görüldüğünü söyledi

DÜNYA
TEYAKKUZA

GEÇTİYEMEN ICIN
KITLIK ALARMI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Yemen'de
yıllardır devam eden insanlık krizine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi 

L owcock Yemen'deki insani krizin
hiç bu kadar kötü olmadığının al-
tını çizerken ülkede her ay 13 mil-

yon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe
sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon
kişiye tam anlamıyla yardım sağladıkla-
rını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların
ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldık-
larını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM),
Yemen'deki insani krizin iç savaş başla-
dığından beri hiç bu kadar kötüye gitme-
diği ve ülkenin yeniden kıtlık ile karşı
karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM

İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güven-
lik Konseyi'ni Yemen'de insani durum
hakkında bilgilendirdi. 'Yemen'de kıtlığın
yeniden ufukta olduğuna dikkati çeken
Lowcock, ''Yemen'deki insani kriz hiç bu
kadar kötü olmamıştı. Kriz tekrar büyü-
yor, ekonomi perişan ve insani yardım
örgütlerinin yardım yapacak bütçeleri
neredeyse tükendi.'' ifadelerini kullandı.

Yardımların yüzde 50'si kesildi

Lowcock, ülkede her ay 13 milyon ki-

şiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkın-
tısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon ki-
şiye tam anlamıyla yardım
sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan
yardımların ise yüzde 50'sini kesmek
zorunda kaldıklarını söyledi. Ülkede
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın kontrolden çıktığını belirten Low-
cock, Hudeyde açıklarında savaş
nedeniyle çürümeye terk edilen, batma
ve 1,1 milyon varil petrolü denize sız-
dırma riski bulunan Safer petrol tankeri
konusunda ise tarafların herhangi bir

adım atmadığına dikkati çekti. Husiler,
Hudeyde Limanı açıklarında bulunan
tankere BM incelemesi yapılması konu-
sunda şartlar koşuyor ve petrolün tan-
kerden çıkarılması durumunda satışı
konusundaki anlaşmazlık ise devam
ediyor.BM Yemen Özel Temsilcisi Mar-
tin Griffiths ise tarafların ülke genelinde
ateşkes, ekonomik ve insani önlemler ve
siyasi sürecin yeniden başlaması konu-
sunda aylardır görüştüğünü ancak
henüz nihai bir anlaşmaya varamadı-
ğını söyledi.

İngİltere geçtiğimiz hafta
sonu İspanya'dan ülkeye
dönen vatandaşları için 14

gün karantina uygulama kararı aldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
karara destek vererek Avrupa'da
ikinci dalga belirtileri görüldüğü ko-
nusunda uyardı. Johnson, "Yapmamız
gereken, risklerin tekrar artmaya
başladığını düşündüğümüz zaman,
hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak.
Avrupa'da neler olduğuna dair net ol-
mamız gerekiyor. Korkarım, bazı yer-
lerde salgında ikinci dalganın
işaretlerini görmeye başladık"
dedi.İngiltere Dışişleri Bakanı Domi-
nic raab da dün uyarılarda bulun-
muştu. İspanya'nın, "14 gün
karantinadan muaf tutulan ülkeler
listesi"nden çıkarılmasına ilişkin ka-
rarı savunan bakan, "Önlemler alın-
madığı takdirde Kovid-19 vakalarında
ikinci dalgayı ve yeni bir karantina
dönemini yaşayabiliriz." demişti. İngi-
liz Sky news'e konuşan Bakan raab,
İspanya'nın doğusundaki Katalonya
ve Aragon özerk bölgelerinde yoğun-
laşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınında, artan yeni vakalardan ül-
kesinin etkilenmemesi için hızlıca
karar aldıklarını anlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu, Lübnan sınırında Hizbullah
güçleriyle yaşanan gerilime ilişkin
olarak İsrail ordusunun tüm senar-
yolara hazır olduğunu belirtti

ab Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan
açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı şe-

kilde ilhak ederek Ukrayna'nın egemenliği ve toprak
bütünlüğünü baltalama çabalarının uluslararası huku-
kun ihlali olduğu vurgulandı.

Kısıtlamalar endişe kaynağı

Rusya'nın son olarak Kerç kentinde iki savaş gemisi in-
şasına başlamasının, yarımadanın askerileştirilmesinde
yeni bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun
"Karadeniz'de bölgesel güvenliğe kayda değer olumsuz
etkisinin olacağı" ifade edildi.Açıklamada, ayrıca, Uk-
rayna vatandaşlarının Kırım'a giriş ve çıkışlarındaki kı-
sıtlamaların da başka bir endişe kaynağı olduğu
kaydedildi.

Rusya’ya savaş
gemisi tepkisi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa
dışı ilhak ettiği Kırım'da iki savaş ge-
misinin inşasına başlamasının Kara-
deniz'de bölgesel güvenliğe olumsuz
etki yapacağı uyarısında bulundu

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri se-
çeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin
mümkün olmadığının altını bir kez daha çi-

zerek ‘bölünme tehlikesi var’ uyarısında bulundu. Fethi
Başağa, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantı-
sında, Libya krizini değerlendirdi. Bakan Başağa, "Lib-
yalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor.
Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurta-
rılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor.
9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler
Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey
yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve
anayasanın çerçevesini bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

Askeri seçenek
çözüm değil

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'e ROS-
TEC'in faaliyetleri konu-

sunda bilgi veren Sergey Çemezov,
Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yöne-
lik yükümlülükler ve sevkiyatın
vaktinden önce yerine getirildiğini
kaydetti. Çemezov, "Bu, NATO ül-
kesine yapılan bu çapta ilk söz-
leşme ve toplam değeri 2,5 milyar
dolar. Şimdi sevkiyatın olası ikinci
kısmı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı
Boris Johnson
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Sabit Telefon
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8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve
belgesel yarışmalarıyla "Bosphorus Film Lab"a başvurular başladı

B oğaziçi Kültür Sanat Vakfı tara-
fından bu yıl 8'incisi düzenlene-
cek Boğaziçi Film Festivali 23-30

Ekim'de gerçekleştirilecek.Vakıftan yapı-
lan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün
desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı
ile düzenlenen festivalin ulusal uzun met-
raj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarış-
malarıyla festivalin film geliştirme
platformu Bosphorus Film Lab'e başvu-
rular başladı.

Son tarih 4 Eylül

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması",
"Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Bosp-
horus Film Lab" için "www.bogazicifilm-
festivali.com" üzerinden yapılacak
başvurular için son tarih ise 4 Eylül ola-
rak belirlendi. Açıklamada görüşlerine
yer verilen Boğaziçi Film Festivali Artistik
Direktörü Emrah Kılıç, yeni tip corona
virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu

sene birçok festivalin ertelendiğini ya da
çevrim içi düzenlendiğini belirterek, şun-
ları kaydetti: "Boğaziçi Film Festivali'ni
festival ruhuna uygun şekilde fiziksel ola-
rak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, ekim
sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını
sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak si-
nema salonlarında film gösterebileceği-
mizi düşünüyoruz. Özellikle festivalin
endüstri bölümü olan 'Bosphorus Film
Lab' kapsamında online imkanları kulla-
nırken aynı zamanda fiziksel olarak da
etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz. Festi-
valde sanat ve sinema konuşmak, salon-
larda film izlemek ve kendimizi daha iyi
hissedebileceğimiz bir festival yapmak
özellikle bu dönemde hepimiz için çok
önemli."

100 bin lira ödül

8. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal
Uzun Metraj Film Yarışması"nın kaza-
nanı, 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun

Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.
Yarışmada ayrıca "En İyi Yönetmen",
"En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek
Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sine-
matografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında
da ödüller dağıtılacak.Kategori ödülleri-
nin yanı sıra ulusal yarışmada Film Ya-
pımcıları Meslek Birliği (FİYAB)
tarafından ilk veya ikinci filminin tüm sü-
reçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve
bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla
10 bin liralık "FİYAB En İyi Yapımcı
Ödülü" verilecek.

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme
olan desteği, "Ulusal Kısa Kurmaca
Film" ve "Ulusal Kısa Belgesel Film"
olmak üzere yarışmalı iki farklı katego-
ride devam edecek. Kurmaca, animasyon
ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı
"Ulusal Kısa Film Yarışması"nda ve
"Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması"nda

en iyi filme 10'ar bin lira ödül verilecek.
Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer
alan tüm filmler aynı zamanda 25 bin li-
ralık "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için
de aday olacak.

Bosphorus Film Lab

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenle-
nen ve Türkiye sinemasında filmlerin ge-
lişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı
ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine
maddi ve manevi destek oluşturmak
amacıyla gerçekleştirilen "Bosphorus
Film Lab"e yapım ya da fikir aşamasın-
daki film projeleri katılabilecek. "Pitching
Platformu"nda yarışan bir proje "TRT
Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje
de "Postbıyık Renk Düzenleme
Ödülü"nün sahibi olacak. "Work in Prog-
ress" kapsamında yer alan projeler de 25
bin liralık "Kültür ve Turizm Bakanlığı
Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım
Ödülü" için sunumlarını gerçekleştirecek.

Nostaljik 
traktörlere
büyük ilgi

Burdur'un 
Tefenni ilçesinde
ailesinden kalan
28 yıllık tavuk ve
yumurta çiftliğini

ekoturizm tesi-
sine dönüştüren

Engin Erkan, 
koleksiyonculu-

ğunu yaptığı
1960 öncesi nos-
taljik traktörler-

den de müze
oluşturdu

Burdur'unTefenni ilçesinde ailesinden kalan 28
yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini ekoturizm tesi-
sine dönüştüren Engin Erkan, koleksiyonculu-

ğunu yaptığı 1960 öncesi nostaljik traktörlerden de müze
oluşturdu.Hollanda'da seyahat acentesi işleten 40 yaşın-
daki Engin Erkan (39), Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesin-
den kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini, yaklaşık 10
milyon lira maliyetle, ekoturizm oteline dönüştürdü.Do-
ğayla iç içe alternatif tatil imkanı sunulan 18 villadan olu-
şan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap
malzemelerin de kullanıldığı tesiste, hobi bahçeleri, hayva-
nat bahçesi bulunuyor. Tesisin en çok ilgi çeken kısımların-
dan birini de aslına uygun hale getirilen 1949 ile 1966
model 13 nostaljik traktör ile tarım aletlerinin sergilendiği
"Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi" oluşturuyor.Turistler, ya-
kından görme fırsatı buldukları müzede sergilenen traktör-
ler ve tarım aletleriyle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Tarımsal hafıza canlanıyor

Girişimci Erkan, ailesinden kalan 1985 yılında yapılan yu-
murta ve tavuk çiftliğinin alt yapısını geliştirerek, 2015'te ek-
oturizm alanında hizmet veren bir otele dönüştürdüğünü
anlattı.Hep farklı şeyler yapmak için çaba gösterdiğini akta-
ran Erkan, kurduğu Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi ile de
bu farkı ortaya çıkardığını kaydetti. Küçüklüğünden beri
traktöre merakı olduğunu belirten Erkan, koleksiyonculu-
ğunu yaptığı nostaljik traktörleri tesisinde sergilemenin
mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Erkan, turistlerin birçoğu-
nun müzedeki traktörler ile tarım aletlerini gördüğünden
şaşkınlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

Her birinin ayrı özelliği var

"Ülkemizin tarımsal hafızasını müzemizde canlandırıyoruz.
Sergilenen traktörleri belirli kriterlere göre seçiyoruz. Her
birinin ayrı bir özelliği var. Turistler de müzemizi çok sevi-
yor. Burada Türk tarımının tarihine yolculuk yapma fırsatı
yakalıyorlar. Traktör sayımızı sürekli artırmaya çalışacağız,
nostaljik traktörlerle trafiğe kapalı alanlarda turistlik gezi
turları yapmayı planlıyoruz."Tatilci Kenan Olgun da ekotu-
rizm tesisinde farklı bir konsept oluşturulduğunu
kaydetti.Traktör koleksiyoncusunu ilk defa gördüğünü vur-
gulayan Olgun, "Eski traktörlerden böyle bir değer, olabile-
ceğini hiç düşünmemiştim. Gayet güzel olmuş." dedi.

Manastır yeniden ziyarete açıldı
TRABZON'UNMaçka ilçesin-
deki dünyaca ünlü inanç tu-
rizmi merkezi Sümela

Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan
restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkla-
rın jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştı-
rılması ve güçlendirilmesi projeleri
tamamlandı. Sümela, yeniden ziyarete

açıldı. Türkiye'nin önemli inanç turizmi
merkezlerinden Sümela Manastırı'nda,
Şubat 2016'da başlayan restorasyon,
çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve
jeoteknik bakımdan araştırılması ve güç-
lendirilmesi projeleri tamamlandı. Kaya
düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete
kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya

kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleş-
tirilen projelerin birinci etabının tamam-
lanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete
açılmıştı. Maçka ilçesindeki Sümela Ma-
nastırı'nın, iç kısmındaki çalışmaların da
sona ermesinin ardından bugün Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla
katıldığı törenle yeniden ziyarete açıldı.
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Güreşler için Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu'nun kararı beklenirken, müsa-
bakaların yapıldığı Sarayiçi Er Meyda-
nı'nda çalışmalar sürüyor. Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan,
"Çimler istenilen şekilde biçildi, gübre-
lendi, sulandı. Tüm tribünler elden ge-
çirilerek gerekli yerlere müdahaleler
yapıldı. Yani Kırkpınar Güreşleri'nin
yapılması yönünde karar çıkarsa, Er
Meydanı hazır" dedi. Edirne'de bu yıl
29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde
yapılması planlanan 659'uncu Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tüm dün-
yayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını
nedeniyle, 5 Haziran'da İstanbul'da
gerçekleştirilen toplantı sonucu erte-
lenmişti. Türkiye Güreş Federasyonu,
Edirne Belediyesi ve Yağlı Güreş Dü-
zenleyen Kentler Birliği koordinasyo-
nunda gerçekleşen görüşmeler
neticesinde, her yıl 2 binden fazla peh-
livanın katıldığı Kırkpınar Yağlı Güreş-
leri'nin pandemi nedeniyle bu yıl
yapılıp yapılmayacağı konusunun
Bilim Kurulu kararına göre belirlen-
mesine karar verilmişti. 659'uncu Ta-
rihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin
akıbeti için Bilim Kurulu'nun vereceği
karar beklenirken, Edirne Belediyesi
ise güreşlerin yapıldığı alanda bir yan-
dan hazırlıklarını sürdürüyor. Er Mey-
danı'ndaki çimler belirli periyotlarla
sulanıyor, biçilerek gübreleme çalış-
ması yapılıyor. Edirne Belediye Baş-
kanı Gürkan, Kırkpınar Yağlı
Güreşleri'nde son sözün Bilim Kuru-
lu'nda olduğunu belirterek, "Bu yıl gü-
reşlerimiz yapılmasa bile biz sahada
yine gerekeni yaparız” dedi.

T FF 2'nci Lig Play-Off finalinde Taner Taşkın
yönetimindeki Tuzlaspor ile Cihat Arslan yö-
netimindeki Manisa Futbol Kulübü Antalya

Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı, iki kulü-
bün yöneticileri ve Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden takip
etti. Yöneticiler maç boyunca kulüpleri için tezahü-
ratta bulundu. Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu
ve Samet Çiçek hakem üçlüsünün yönettiği final maçı
Manisa Futbol Kulübü’nün vuruşuyla başlandı. Maç-
taki ilk etkili atak 4’üncü dakikada Tuzlaspor’dan
geldi. Sadık Baş’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Batu-
han Karadeniz kale önünde dokunamayarak büyük
bir fırsatı kaçırdı. Maçın ilk 15 dakikasında iki takım
da rakip yarı sahalarda etkili olmaya çalışsa da başa-
rılı olamadı. 31’inci dakikada orta alanda Tuzlaspor
oyuncusu Gökcan Kaya kalbindeki çarpıntı nedeniyle
kendini yere bıraktı. Maçın hakemi Öztürk sağlık gö-
revlilerini sahaya davet etti. Oyuna devam edemeyen
Gökcan Kaya sedye ile oyun alanından çıkarılarak te-
davi için ambulansa götürüldü. Sakatlanan Kaya’nın
yerine oyuna Umut Sönmez dahil oldu. 41’inci daki-
kada Tuzlasporlu oyuncu Yasin Yener, rakibi Emir
Alagöz’e yaptığı sert müdahale sonrasında maçın ilk
sarı kartını gördü. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 da-
kikada iki takım da gol bulamayınca ilk yarı golsüz
sona erdi. Maçın ikinci yarısına Manisa Futbol Ku-
lübü daha hızlı başladı. Sol kanattan geliştirilen
atakta topla buluşan Sertaç Çam’ın şutu kalenin ya-
nından dışarı gitti. 55’inci dakikada sağ kanattan yap-
tığı koşuyla ceza sahası içerisine giren Serdar

Çeliktaş’ın sert şutunu rakip kaleci Bayram Olgun
çıkardı. 84’üncü dakikada Manisa Futbol Kulü-

bü’nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Zafer Kur-
şunlu’nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
90’ncı dakikada Manisa ekibinden Ali Çamdalı’nın
uzaktan sert vuruşunda top az farkla dışarıya gitti. 

Tuzlaspor tepki gösterdi

Uzatmaların son dakikalarında 4 dakika önce oyuna
giren Tuzlaspor oyuncusu Ömer Faruk Emeç, ceza
sahası içerisinde rakibi Zahit Fındık’a yaptığı sert mü-
dahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı
kaldı. Bu sırada Tuzlasporlu futbolcular ile Manisa
Futbol Kulübü yedek kulübesinde bulunan teknik
ekip arasında tartışma yaşandı. Kartın ardından Tuz-
lasporlu yöneticilerin bulunduğu protokol tribünün-
dekiler hakeme tepki gösterdi. Tepkiyi TFF Başkanı
Nihat Özdemir ayağa kalkarak dindirmeye çalışırken
polis ekipleri tribüne girdi. Bu sırada Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetimine sözlü olarak tepki gösteren
ve Tuzlaspor tribünündekileri sakinleştirmek isteyen
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı,
yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle stadyumda hazır
bekleyen ambulansa bindirilerek tedavi için hastaneye
götürüldü.

Uzatmalarda gol gelmedi

Maçın normal süresi sonunda gol sesi çıkmayınca
uzatmalara gidildi. Manisa Futbol Kulübü uzatma
dakikalarında 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında
etkili oynadı. 101’inci dakikada rakip ceza sahası içe-
risinde topla buluşan Manisa ekibi oyuncusu Sinan
Kurumuş’un dokunuşu kaleciye takıldı. Uzatmaların
ilk yarısı da golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmaların
ikinci yarısındaki karşılıklı ataklara rağmen gol sesi
çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti. DHA

soN pİŞmANlIK fAYDA eTmİYoR

TuZlAspoR 1’INcI
lIge YuKselDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sezon
bitmeden orta saha oyuncusu Anton
Putsila'nın sözleşmesini 2 yıl uzatan yö-
netim, takımın Süper Lig'e çıkamaması
üzerine Belaruslu futbolcuyu gözden çı-

kardı. Putsila'nın Altay'la 2 yıllık 660 bin
Euro ücretle anlaştığı öğrenilirken, yö-
netim yüksek maliyeti nedeniyle tecrü-
beli oyuncuyu yeni sezon öncesi elinden
çıkarmayı planlıyor. Putsila'nın ise ku-

lüpten ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya ha-
zırlanan Altay, karşılıklı anlaşma sağla-
yamazsa Putsila ile yola devam etmek
zorunda kalacak.

TFF 2'nci Lig Plaf-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü’nü penaltı atışları sonucunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1'inci Lig'e 
yükselen 3’üncü takım oldu. Galibiyeti getiren penaltı atışının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı

Güreş için
hazırlık başladı

BÜYÜK BİR
BAŞARI

KAZANDI

İlk penaltı atışından Manisa ekibinden Galip
Güzel topu ağlarla buluşturdu. Tuzlaspor’un ilk
penaltısını kullanan Umut Sönmez de topu ağ-
larla buluşturdu. Manisa Futbol Kulübü’nün
ikinci penaltısında topun başına geçen Sinan Ku-
rumuş, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.
Tuzlaspor’un ikinci penaltısını kullanan Göksu
Türkdoğan, kaleci ile topu ayrı köşelere gön-
derdi. Manisa ekibinin 3’üncü penaltısı için
topun başına gelen Serdar Deliktaş’ın vuruşunda
kaleci Bayram Olgun topu tutmayı başardı. Tuz-
laspor’un 3’üncü penaltısını kullanan Muham-
med Akarslan ise topu kalenin üstünden dışarıya
gönderdi. 4’üncü penaltı için topun başına gelen

Manisa ekibi oyuncusu Oğuz Kocabal topu dı-
şarı gönderdi. Tuzlaspor’un 4’üncü penaltısını
kullanan Kemal Tokak topu ağlara gönderdi.
Manisa Futbol Kulübü’nün 5’inci penaltısını kul-
lanan Ali Çamdalı topu ağlara gönderdi. Tuzlas-
por’un son penaltısını kullanan Sadık Baş’ın
vuruşu kaleciye takıldı. Manisa ekibinin 6’ncı
penaltısını kullanan Mehmet Yılmaz ile Tuzlas-
por’un 6’ncı penaltısını kullanan Bülent Uzun
topu ağlarla buluşturdu. Manisa Futbol Kulübü
oyuncusu Emir Alagöz 7’nci penaltıyı kaçırdı.
Tuzlaspor’un 7’nci penaltısını kullanan Samet
Asatekin topu ağlara gönderdi. Asatekin’in bu
golüyle birlikte Tuzlaspor rakibini 5-4 yenerek
TFF 1'inci Lig’e yükselen 3’üncü takım oldu. İs-
tanbul ekibinin oyuncuları ve teknik ekibi golün
ardından saha içerisinde büyük sevinç yaşadı. 

Penaltılarda zafer

Antalyaspor’un
hedefi büyük

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı
Ali Şafak Öztürk, geçen sezonun

değerlendirmesi ve gelecek
sezon hedefleri hakkında

Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) açıklamalarda bulundu

2019-2020 sezonuna kötü başla-
salar da Süper Lig’in ikinci yarısıyla
birlikte iyi bir çıkış yakaladıklarını
söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk,
“Sezon güzel geçti. Özellikle hem
yaptığımız transferler, hocamızın
da doğru bir seçim olması, takımı-
mızın kaynamasından dolayı iyi bir
performans gösterdik. Performan-
sımızın pandemi sonrası da devam
etmesi bizi sevindirdi. İnşallah önü-
müzdeki sezon da böyle devam
edecek” şeklinde konuştu. Pandemi
dönemini iyi yönettiklerini ve per-
formans olarak da istediklerini elde
ettiklerini belirten Öztürk, “Hem
puansal olarak hem de performans
bakımından yükselişimiz devam
etti. Bizim ayrılacağımız vardı; tüm
pandemi dönemini otelde geçirdik,
Antalya’da otelimizde geçirdik.
Oyuncularımız kafa olarak daha
rahattı, maçlardan sonra aileleriyle
olmanın bunda etkisi olduğunu dü-
şünüyorum. Bu durum nasıl gide-
cek, göreceğiz. Bir de bu işin
taraftar en önemli kısmı. Taraftarın
olmama ihtimali bizi üzüyor. Fut-
bolumuza değer katıyorlar” diye
konuştu. Takımın Alman yıldızı
Lukas Podolski’nin Antalya’da

mutlu olduğunu aktaran Öztürk,
“Podolski devam ediyor. Kendisi de
mutlu, biz de mutluyuz. Bir yıl
daha sözleşmesi var. Daha da uzun
seneler kalmasını isteriz” ifadelerini
kullandı.

Maliyeti önemsiyoruz

Transferlerde ekonomik boyutun
önemine dikkat çeken ve maliyeti
uygun yıldız oyuncuların takıma

katılabileceğini dile getiren Öztürk,
“Podolski transferinin nedenlerin-
den birisi de turizmdi. Mali sıkıntı-
larımız var. Sadece Antalyaspor
olarak değil ülke futbolu olarak
mali sıkıntılarımız var. Böyle ba-
kınca da çok mümkün görünmü-
yor ama ne olacağı belli olmaz.
Maliyetleri uygun, yıldız konu-
munda tanımlanan transferler ola-
bilir ama maliyet kısmı çok önemli”
dedi.

Kulüp rekorunu kırdık

Her sezon Avrupa kupalarında
mücadele eden bir Antalyaspor için
çalıştıklarını anlatan Öztürk, “Avru-
pa’ya oynayabilen bir takım olmak
istiyoruz. Bu benim için çok
önemli. Bir iş yapıyorsan doğru ve
tam yapmalısın, hedeflerinin ol-
ması lazım. Her yıl Avrupa’ya oy-
nayan bir Antalyaspor yaratmak
istiyorum. Taraftarımız da ilk gün-
den beri arkamızda oldu. Biz de iyi
gidiyoruz. Bu sene ilk yarı kötüy-
dük ama ikinci yarı toparlanmasını
bildik. 11 maçlık yenilmezlik seri-
siyle kulüp rekoru kırdık. Süreklilik
önemli ve inşallah onu da sağlaya-
cağız” diye konuştu.
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Lig 21 taKımLa mı
oynanacaK?

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de küme düşmenin
kaldırılması ve ligin önce 21 takımlı sonrasında ise 20 takımlı

oynanması teklifi hakkında özel açıklamalarda bulundu

K ulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısında,
süper lig'de yer alan 18 kulübün bu sezon
yaşanan pandemiden dolayı yaşadığı sıkın-

tılar nedeniyle küme düşmenin kaldırılması yönün-
deki önerisine verilen tam desteği değerlendiren
ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "tüm spor kulüp-
lerine teşekkür ediyorum. Duyarsız kalmadılar. Bu
süreç Mart ayı itibarıyla başladı. Pandemiyle bera-
ber başlayan bir süreç. Burada hiçbir kulübün hak-
sız bir istemi söz konusu değil. Pandemi nedeniyle
böyle bir durum yaşanmasıydı ankaragücü olarak
böyle bir talepte bulunmazdık" dedi. Kulüplerin ka-
rarının perde arkasını anlatan Mert, "7 kulüp tara-
fından ligler bitmeden federasyona küme
düşmenin kaldırılması için bildirim yapılmıştı ve o
dönemde hiçbir takımın küme düşme olayı belli de-
ğildi. Daha sonra Denizlispor'un da katılımıyla 8
takım oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başından

beri desteği söz konusu. 10 takım bunu zaten konu-
şuyorduk ama bugün tüm kulüplerin dayanışma-
sıyla ve ortak bir tavsiye kararının alınması ve
bunun federasyona bildirilmesi bizim açımızdan
olumlu oldu. süper lig takımlarının ortak kararı,
küme düşmenin kaldırılması. Buradan tüm kulüp-
lere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gelirlerin azalması endişe veriyor

ligin bu sezon 21 takımlı oynanması halinde, gelir-
lerle ilgili bazı kulüplerin kaygısı olduğunu aktaran
Mert, "Çoğu kulüp bunu belirtmedi ama bazı kulüp-
ler ekonomik gelirlerde azalma olacağını düşünü-
yor ve bunda da haklılar. Bunun için de buraya
destek sağlayacak mercilerin desteği bekleniyor.
Dünyada olağanüstü bir durum yaşanıyor. Devlet
desteği mi olur, sponsor desteği mi olur ya da ya-
yıncı kuruluşun desteği mi olur bilemiyorum ama
aradaki bu farkın kapatılması önemli" şeklinde 
konuştu.

Ekonomik sıkıntı çekiyoruz

süper lig'den düşmeleri durumunda ekonomik ola-
rak daha da kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacak-
larını vurgulayan Mert, "ankaragücü olarak bir alt

lige düşersek işimiz çok daha zor. Ekonomik zorluk
çeken bir kulübüz. Geliri olmadan bu kulübü bugün-
lere getirdik. süper lig'de kalırsak işimiz bir alt lige
daha da kolaylaşır" dedi.

Seyirci olacak mı belli değil 

yeni sezonda maçlara seyirci alınıp alınmayacağı
sorusuna ise Mert, şu yanıtı verdi: "Pandemi nede-
niyle olağanüstü durum şu anda da devam ediyor.
liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı belli
değil. temmuz ayında 35-40 derecede maçlar ya-
pıldı. Bununla yaşamaya ve alışmaya mecburuz
yoksa normalleşemeyeceğiz. Maçlar başlayana
kadar takımlar bir şekilde hazırlanacaklar. sağlık
Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında federas-
yonla bir takvim çıkacak ve ona göre devam 
edilecek."

Mutabakat olacak gibi

Kulüpler Birliği'nin talebinin kabulü halinde 
süper lig'de kaç takımın mücadele edeceği için ise
Mert, "Bu sezon için 21 takım, bundan sonraki 
sezonlar için 20 takımlı oynanabileceği gündeme
geldi. Burada bir mutabakat olacak gibi" şeklinde
konuştu. DHa

teknik direktör İbrahim Üzülmez'in
durumu hakkında da açıklama yapan
Mert, "Hocamızla sözleşmemiz sezon

sonuna kadardı. 1.5 yıl opsiyonlu
bir anlaşmamız vardı. Net bir durum
söz konusu değil" dedi.

Hoca konusu net değil

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yeniden Süper Lig’e yük-
selmeleriyle ilgili ve gelecek planları hakkında açıklamalarda 
bulundu. Geçen sezon sonunda küme düşen ve bu sezon yeniden
Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un başkanı Hüseyin Üneş, 
“Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu kazandı. Çok
önemli bir şehrin çok özel bir takımı Süper Lig’e geri döndü” dedi
üneş, “Sezon başında yapılan
kura çekimlerinde de söylemiştik;
biz düşmedik düşürüldük. Ayak-
larımızın üzerindeyiz. Bir daha
geri dönmemek üzere geri geliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.Süper Lig
planlarını da aktaran Üneş, şun-
ları kaydetti: “Doğru yapılanma
ve geçmişte edindiğimiz bilgi, biri-
kim ve tecrübemizi de kullanarak
bu sezon ilk 10’u hedefleyeceğiz.
Sonrasında da hem ülkemizi, hem

de şehrimizi Avrupa’da temsil
etmek istiyoruz. Erzurum’un bu
gücü en üst seviyede var. İnşallah
bunu hayata geçireceğiz.”Gelir
kaynağı oluşturmak istiyoruzTüm
dünyayı saran koronavirüs pan-
demisinin futbola olan
etkilerine de değinen Üneş, “Bu
pandemi sadece Erzurumspor’un
sıkıntısı değil, tüm dünyanın, aynı
zamanda ülkemizin ve futbolu-
muzun çok ciddi bir sıkıntısı. Bu-

günkü (Dünkü Kulüpler Birliği
toplantısı) konulardan birisi
de futbolun gelirleriydi. Çalışma-
lar ve konuşmalar devam ediyor.
Alternatif gelir kaynakları oluştur-
maya çalışıyoruz. Doğru yönetim
şekliyle bu süreci inşallah atlata-
cağız” diye konuştu.Transfer çalış-
maları için ise Üneş, “Şu an iç
transferle uğraşıyoruz. Bir ajanda-
mız var. Netleştirdiğimizde hayata
geçireceğiz” şeklinde konuştu.
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Sporda sevgiye ihtiyaç var
Galatasaray Kulübü Kurucusu
ali sami yen, vefatının 69’uncu
yılında kabri başında anıldı. ali
sami yen’in Feriköy Mezarlı-
ğı’ndaki kabri başında düzenlenen
anma törenine Galatasaray Ku-
lübü Başkan yardımcısı yusuf
Günay, yönetim kurulu üyesi
Mahmut recevik ve divan kurulu
üyeleri katıldı. sarı-kırmızılı yöne-
ticiler daha sonra Beşiktaş’ın
merhum başkanlarından süley-
man seba’nın da mezarını ziyaret
ederek, dua etti.anma töreninin
ardından basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan yusuf
Günay, Galatasaray’ın kurucu
başkanı ali sami yen’in gösterdiği
hedefler doğrultusunda çalışma-
larına devam ettiğini belirterek,
“Bugün kurucumuz, ilk başkanı-
mız, 1 numara kulüp üyemiz mer-
hum ali sami yen Bey’in vefatının
69’uncu yıl dönümü. Kendisini
Galatasaray spor Kulübü olarak
saygı, rahmet ve minnetle anıyo-
ruz. 29 temmuz 1951 yılında

vefat etmişti. aradan geçen her
gün kulüp olarak özlemle anıyoruz
kendisini. Galatasaray spor Kulü-
bü’nün kurulduğu 1905 yılı döne-
mine bakarsak, aslında türk
milletinin emperyalist güçler tara-
fından anadolu’dan atılması için
yapılan çalışmaların atmosfe-
rinde kurulmuştur bu kulüp. Bir
nevi emperyalist güçlere karşı bir
başkaldırı, bir isyan, türk milletini
bu başkaldırıya karşı uyanık tut-
mak üzere kurulmuştur ki mer-
hum kurucu başkanımız esas
hedefimizin türk olmayan takım-
ları yenmek olduğunu söylemiş
ve Galatasaray spor Kulübü’ne
bunu hedef göstermiştir. Galata-
saray da bu hedefler doğrultu-
sunda bütün faaliyetlerini,
çalışmalarını yapmıştır ve bu ko-
nuda başarılı olmuştur. Çok daha
başarılı günler olacaktır. Galata-
saray’ın genlerinde bu hedef, ilke
vardır. Kendisini bir kez daha rah-
met, minnet ve saygıyla anıyoruz”
ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE
kaleci arıyor
SüperLig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını
ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı. Daha
önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehiç
ve Medipol Başakşehir'de yedek bekleyen
Volkan Babacan'la ilgilenen sarı-kırmı-
zılıların İngiltere Championship ekibi
Preston'da forma giyen Declan
Rudd ve Yukatel Denizlispor'la
yollarını ayıran Adam Stackhowi-
ak'ı listesine aldığı bildirildi. Porte-
kizli Beto'nun ardından kaleye
deneyimli bir isim almayı planla-
yan Göz-Göz'ün Rudd ve Stack-
howiak'tan birini tercih edeceği
vurgulandı. Norwich City'de kariye-
rine başlayan 29 yaşındaki İngiliz
kaleci Rudd, Charlton Athletic'te de
forma giydi. Rudd bu sezon Champions-
hip'te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo
çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koro-
navirüs salgını arasının ardından
Süper Lig yeniden başlarken Denizlis-
por'la yollarını ayırdı.
Alacaklarını ge-
rekçe göste-
ren 33
yaşındaki
kaleci
kenti
terk etti.
Son 2
sezon De-
nizlispor'da
görev yapan deneyimli
eldiven özellik bu sezon Süper Lig'de
kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.
Stackhowiak, Türkiye'de Gaziantep Fut-
bol Kulübü'nde de forma giydi. Denizlis-
por'a 2018-2019'un başında gelen kaleci,
yeşil-siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da
yaşadı.

Serdar için Antalya iddiası

Göztepe'de attığı 7 golle takımın en sko-
rer isimlerinden olup 4 Temmuz'da oy-
nanan Fenerbahçe maçında çapraz
bağları koptuğu için 6 ay sahalardan
uzak kalacak Serdar Gürler'in Fraport
TAV Antalyaspor'a transferinin an me-
selesi olduğu iddia edildi. Antalyas-
por'un Göz-Göz'le olan kiralık
sözleşmesi biten 29 yaşındaki
kanat oyuncusunun bonservi-
sini İspanyol kulübü Hues-
ca'dan aldığı belirtildi.
Göztepe de Serdar'ın bon-
servisini alıp tecrübeli oyun-
cuyu sakatlığına rağmen
kadroda tutmak için giri-
şim yapmıştı.

Fatih
Mert
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