
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 10 Temmuz 2020’de

yeniden yapım işlemlerini başlattığı
Dudullu-Bostancı metro hattının
Kayışdağı İstasyonu’nda bu kez ray
kaynattı. Sanat ve teknoloji merkezi
olarak tasarlanan Kayışdağı İstas-
yonu’nun, Anadolu yakasındaki 
en büyük istasyon olacağını vurgu-
layan İmamoğlu, “İksaları (destek
duvarı) yapılmış bir çukuru selamla-
mıştık 1 yıl önce. Bugün ise, içinde
tasarımı, sanatı konuşuyor durum-
dayız. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi. I SAYFA 4
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DÜN ÇUKUR BUGÜN SANAT

Kayışdağı en büyük
istasyon olacak

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

Silivri Belediyesi, Çanta Bala-
ban Mahallesi'ndeki kaçak ve

ruhsatsız yapının belediye yetkilile-
rince yıkıldığını açıkladı. Yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Çanta Balaban mahallemizde tarım
arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız 
yapıldığı tespit edilen yapının yıkım
işlemi, Zabıta ve İmar Şehircilik 
Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından,
İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 
alınan güvenlik önlemleri çerçeve-
sinde gerçekleştirilmiştir.” 
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KAÇAK YAPI YIKILDI

Silivri’de kaçağa
geçit verilmiyor

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

100 
BEBEKTEN
6’SINDA  

VAR!VAR!VAR!VAR!VAR!VAR!VAR!VAR!

Bugünlerde görülen 20 binli
rakamların önümüzdeki

haftalarda 100 binli rakamlara
doğru tırmanabileceğini belirten
Şenol, şöyle devam etti: “Çünkü
Delta'nın yayıldığı coğrafyalarda
şunu görüyoruz: Üssel büyüme
dediğimiz süreç çok kısalıyor, 3-5
güne iniyor. Daha önce 10-20
gündü gördüğümüz süreç. Biz
buna kartopu etkisi diyoruz. Siz

kartopu olduğunu gördüğünüzde,
çığ olmuş oluyor aslında ve sonra
onun yansımalarını görmeye 
başlıyorsunuz. Nereye kadar pik
yapacak? İnsanların bir bölümü
hastalana hastalana bağışık hale
hızla gelince pikte düzleşme göre-
ceğiz. Eğer aşılama hızı ya da
başka önlemler devreye girmezse
tekrar pik olacak. Yani kırılganlık
bu sefer pik noktasında olacak.”
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20 BİN VAKAYI ARARIZ

Türkiye'de vaka sayılarının
yükselişi aşı olmayanlara

kısıtlama getirilmesi konusunu 
yeniden gündeme getirirken
Ekmek Üreticileri İşverenleri 
Sendikası Genel Başkanı Cihan
Kolivar, “Biz fırına girene HES
kodu gibi, aşı soracağız. Aşı 
olmayanların hiçbirini fırınımıza
sokmayacağız, değil ekmek vermek

içeri sokmayacağız. Aşı olanı, 
durumu iyi olmayanı da fırın başı
her gün 20 tane vatandaşa 3'er
ekmek verelim. Veya simit verelim,
poğaça verelim. Bu anlamda 
duyarlılığın geliştirilebilmesi ve 
koronavirüs vaka sayılarının azala-
bilmesi için biz de üzerimize 
düşeni yapalım istiyoruz. Başka bir
arzumuz yok” ifadelerini kullandı.
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AŞI OLANA EKMEK VERELiM

Aşı olmayanların fırınlara
alınmaması gerektiğini ifade

eden Kolivar, “Aşı çok önemli bir şey,
bana göre aşı olmayan insan canlı
bomba gibidir. Kimi öldüreceği belli
değil, hükumet bir yasa çıkarmalı
ölüme sebebiyet vermekten bu 
kişilere dava açılmalı. Belediye 
otobüsüne bindirmemeli, AVM'lere
sokmamalı. Biz de fırıncı olarak

dedik ki fırıncılar ne yapabilir, aşı 
olmayanı fırına sokmamak geldi ak-
lımıza.” diye konuştu. Fırınlara giren
vatandaşlara HES kodu gibi aşı so-
rulması gerektiğini savunan Kolivar,
"Üzerine bomba yeleği giymiş adamı
görsen sokakta işyerine sokar mısın,
sokmazsın değil mi bu da bana göre
onun gibi. Canlı bombayı ben 
işyerime sokmam” dedi. I SAYFA 8
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CANLI BOMBA GiBiLER

Bayram tatiliyle birlikte Türkiye’de vaka sayıları fırladı.
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde
vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çamlıca Cami'nde

cuma namazını kıldı. Erdoğan, daha
sonra basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Erdoğan, orman yangınları
konusundaki sabotaj iddialarının sorul-
ması üzerine, “Bu eş zamanlı çıkan yan-
gınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.
İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat 
birimlerimizin yoğun çalışmaları var.
Çalışmalar sonrası net ne olur o zaman

değerlendirmemiz lazım” dedi. Erdoğan,
“Burada bile siyaset, spekülasyonlar, 
siyasi partilerin yaklaşımları üzüntü veri-
yor. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor.
Ben bakan arkadaşlarımızdan ilgili olan-
ları anında bölgeye göndermiş durum-
dayım. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerine
sahip ülkelerden biriyiz. THK'nın uçağı
varmış, bilmem neymiş. THK'nın şu
anda elinde buralarda rahatlıkla kullanı-
labilecek uçak yok” ifadelerini kullandı. 
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Türkiye’de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama 
getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirirken Ekmek Üreticileri
İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Biz fırına girene

HES kodu gibi, aşı soracağız. Aşı olmayanı, fırına da almayacağız” dedi

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, orman
yangınları konusunda 

“Burada bile siyaset,
spekülasyonlar, 
siyasi partilerin 

yaklaşımları 
üzüntü veriyor. 

Bizim bir
tarafta 

ciğerimiz
yanıyor” dedi

SPEKÜLASYONLAR ÜZÜCÜ

THK’YI ARADIM
AÇAN OLMADI!

Orman yangınları konusunda eleştirilerin hede-
finde olan THK'ya Twitter hesabından tepki 

gösteren CHP Lideri şu ifadeleri kullandı; “Türk Hava
Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilot-
lar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları
belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri
istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz
müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir 
bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda
değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım.” I SAYFA 7
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AK Parti Genel
Başkan Yardım-

cısı ve Yerel Yönetimler
Başkanı Mehmet 
Özhaseki, orman 
yangınlarıyla ilgili,
“Sanki bir provokasyon
var gibi. Bir anda birkaç
yerde başlayan orman
yangınları da böyle bir
şeyi işaret ediyor. Daha
önce PKK'lıların 'ateşin çocukları' diye
başlattıkları yangınların da var olduğunu
biliyoruz. İnsan canına kıyan ağacın da
kıyar, canlının da canına kıyar. Çünkü 
onlarda vicdan, merhamet yok”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Provokasyon
var gibi!

Mehmet 
Özhaseki

ASI YOKSA
EKMEK DE
YOK!

Polisler ormanlar
için denetimde

Son günlerde artan
orman yangınları nede-

niyle İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Sultangazi Kent Ormanı'nda
drone destekli denetim gerçek-
leştirdi. Özel harekat polisleri,
Yunus polisleri, Çevik Kuvvet,
Köpek Eğitim Merkezi (KEM)
Şube Müdürlüğü Ekipleri ve
Atlı Birlikler, Sultangazi Beledi-
yesi'ne bağlı Zabıta ve Temizlik
Ekipleri'nin de katılımıyla Sul-
tangazi Kent Ormanı'nda dev-
riye gezerek ormana gelenler
ateş yakmamaları, şüpheli kişi-
leri gördüklerinde 112 Acil
Çağrı Merkezi'ni aramaları 
yönünde uyarıldı. I SAYFA 5
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Yüreğimiz ağzımıza geldi
Esenler'de askeri kışladaki
ağaçlık alanda yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk

edildi. Askerlerin de söndürme çalış-
malarına destek verdiği yangın kısa
sürede kontrol altına alındı. I SAYFA 5
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Türkiye'de son günlerde 
yaşanan yangınlarla ilgili 

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe sakin-
lerine uyarılarda bulundu. Belediyenin
sosyal medya hesabında paylaşılan
mesajda, “Büyük Büyükçekmece aile-
miz, Aşırı sıcaklar nedeniyle şehrimi-
zin çeşitli bölgelerinde bulunan
ağaçlık alanlarımızın yangına karşı
korunması için hep birlikte ilgili ola-
lım. Ağaçlık alanlarda herhangi bir
yangın ve yanma tehlikesi gördüğü-
nüzde 110 ve belediyemizin 4440340
numaralı telefonlarına haber veriniz.
Her türlü yangın tehlikesi için bele-
diye, itfaiye ile beraber teyakkuzda
olalım” ifadelerine yer verildi.
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BÜYÜKÇEKMECE UYARDI

Yangınlara karşı
dikkatli olalım

66 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

13 yerde yangın
devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, ülke
genelinde devam eden orman

yangınlarında son durumu açıkladı.
28-30 Temmuz tarihleri arasında
meydana gelen 79 orman yangının-
dan 66'sının kontrol altına alındığı, 
13 yangının ise devam ettiği belirtildi.
3 günde Adana'da 20, Antalya'da 
12, Mersin'de 7, İzmir ve Kahraman-
maraş'ta 5, Muğla ve Osmaniye'de 
4 yangın meydana geldi. Antalya'da
4, Mersin'de 3, Muğla ve Adana'da 
2 yangın devam ediyor.
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Akdeniz’de başlayan ve daha
sonra Türkiye’nin birçok şeh-

rinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili
mücadele devam ediyor. Yangınlar
neticesinde yok olan ormanları yeni-
den canlandırmak için yurt genelinde
fidan bağış kampanyası başlatıldı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da 20 bin fidan bağışlayarak
kampanyaya destek verdiklerini 
açıkladı. Yürek yakan bu acıları el
birliğiyle dindireceklerini söyleyen 
Çağırıcı, “Öncelikle yangınlarda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
baş sağlığı diliyorum. Yangına karşı
destek zincirinde
biz de varız. Yurt
edindiği toprağa
'ana' diyen bir
millet olarak her
bakımdan kayıp-
larımızı telafi
edecek, yanan
alanlarımızı fi-
danlarla dona-
tacağız” dedi.
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20 BİN FİDAN

Kayıplarımızı
telafi edeceğiz

Lokman Çağırıcı

‘NIN SATILDIĞI BAYİLERİN
LİSTESİ SAYFA 8’DE

10 BiN KERE
TEŞEKKÜRLER
17 yıldan bu yana her geçen gün büyüye-
rek, güçlenerek yayınını sürdüren 
gazetemizi 10 bin tirajın üzerine çıkaran
okurlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'un
39 ilçesinde bayilerde bulabileceğiniz gaze-
teniz Damga, tarafsız yayıncılığı ile her ke-
simden okurun sesi olmaya devam ediyor.
Bağımsız gazeteciliğin sorgulandığı bu gün-
lerde objektifliğini koruyarak algıdan uzak
yayın çizgisini sürdüren Damga, her zaman
olduğu gibi, hakikatin peşini sürmeye, 
sizin sorunlarınızı gündeme getirmeye, 
sorunların çözümü için kamuoyu baskısı
oluşturmaya devam edecek. Damga'ya
www.gazetedamga.com.tr adresinden de
24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde ga-
zetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine 
gönderebilirsiniz. Adresinizi gönderin, size
en yakın bayiye gazeteniz gelsin.

Recep 
Tayyip 
Erdoğan



4 yaşından küçük çocuklarda; besini
reddetme, yutma güçlüğü, sebepsiz
ağlama, uyku bozukluğu, karın ağ-

rısı, kusma, iştah azalması ve kabızlık gibi
şikayetlerin besin alerjisi belirtisi olabilece-
ğini söyleyen Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof.
Dr. Gülbin Bingöl, “Alerjinin pek çok farklı
belirtisi var. Özellikle bebekler ve küçük ço-
cuklar şikayetlerini dile getiremediği için
anne babaların dikkatli bir gözlemci olma-
ları gerekiyor.” dedi. Bebeklik döneminde
maruz kalınan alerjenlerin; zamanlaması,
miktarının yanı sıra erken dönemde mikro-
biyal çevredeki değişiklikler ve D vitamini
eksikliği gibi etmenlerin alerjinin artış ne-
denleri arasında sayıldığını ifade eden
Prof. Dr. Gülbin Bingöl, alerjiler hakkında
ayrıntılı bilgi verdi.

En alerjik 8 besin

Besin alerjisinin de doğal olarak alınan gı-
dalara karşı vücutta meydana gelen tepki-
melerin genel adı olduğunu anlatan Prof.

Dr. Gülbin Bingöl, besin alerjisinin giderek
artan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulu-
yor. Bu alerji türünün son 10 yılda iki kat
daha çok görüldüğünü anlatan Prof. Dr.
Gülbin Bingöl, sözlerine şöyle devam edi-
yor; "En sık görülen 8 besin alerjisini; inek
sütü, yumurta, yer fıstığı, ağaçta yetişen
kuru yemişler, buğday, soya, kabuklu deniz
ürünleri ve balık olarak gruplamak müm-
kün. Bu alerjenler, ülkemizde sayısı 6,5 mil-
yonu bulan 0-4 yaş grubundaki çocukların
350 binini etkiliyor. Bebeklerin yüzde
6’sında, çocukların yüzde 4’ünde görülen
bu alerji türü, ergenlikte yüzde 2 oranına,
yetişkinlikte ise yüzde 1’e düşüyor."

En yaygın belirti

Besin alerjisi sıklıkla cilt, mide-bağırsak ve
solunum sisteminde meydana gelen bul-
gularla kendini gösteriyor. Kaşıntı, kızarık-
lık, ürtiker (kurdeşen), egzama,
dudaklarda ve göz çevresinde şişlik gibi be-
lirtilerin alerjik bünyeye sahip bebek ve ço-
cukların yüzde 50-60’sında ortaya çıktığını
ifade eden Prof. Dr. Gülbin Bingöl, “Yine

aynı oranda görülen  mide ve bağırsak sis-
teminde de kanlı dışkılama, dışkıda
mukus, bulantı, kusma, karın ağrısı, kolik,
kabızlık ve ishal gibi bulgular görülüyor.
Solunum sistemindeki belirtilere ise daha
az rastlanıyor. Hastaların yüzde 20-
30’unda burun akıntısı, kaşıntısı, hap-
şırma, boğazda kaşıntı hissi, sesin
kabalaşması, yutma güçlüğü, öksürük, hı-
şıltı ve nefes darlığı izleniyor. Ancak tüm
bunların ötesinde anaflaksi (şok tablosu)
durumunda tansiyon düşüklüğü, bayılma,
çarpıntı, solukluk, baş ağrısı ve bilinç bula-
nıklığı yaşanıyor” diyerek belirtiler hak-
kında ayrıntılı bilgi veriyor. Prof. Dr.
Gülbin Bingöl, 4 yaşından küçük çocuk-
larda besini reddetme, yutma güçlüğü, se-
bepsiz ağlama, uyku bozukluğu, karın
ağrısı, kusma, iştah azalması ve kabızlık
gibi şikayetlerin de gözden kaçırılmaması
gerektiğini vurguluyor. 
Besin alerjisi, çok önemli sağlık sorunla-
rına yol açabileceğinden ciddiye alınması
gerekiyor. Erken tanı ile alerjiye neden olan
besinlere yönelik önlemlerle ciltte, mide-

bağırsak ve solunum sistemindeki şikayet-
lerin giderilebileceğini ve bunun da hem
çocuğun hem de ailesinin hayat kalitesinin
düzelmesine yardımcı olacağını ifade eden
Prof. Dr. Gülbin Bingöl, “Ciddi besin aler-
jilerinde şok tablosu ve hayatı tehdit ede-
cek reaksiyonlar önlenebilir” diye
konuşuyor.

Hekime başvurun

Peki, anne babalar ne zaman hekime baş-
vurmalı? Bebek ve çocuklardaki bulguların
yakından takip edilmesinin önemine deği-
nen Prof. Dr. Gülbin Bingöl, şöyle devam
ediyor: "Anlattığımız belirtiler varsa yani
bebeklerde kakada kan, mukuslu (sü-
müklü) kaka, düzelmeyen kusma, nedeni
belli olmayan ağlama ve huzursuzluk,
ciltte döküntü izleniyorsa mutlaka hekime
başvurulmalıdır. Bu bulgular anne sütü
alırken bile olabilir. Çünkü besin proteinleri
anne sütünden bebeğe geçer. Bu tür bul-
guları olanlar özellikle şok tablosu yaşa-
yanların doktor kontrolünde olması
gerekir."
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Tercih Günleri kapsamında üniversite
adayları evlerinden çıkmadan Nişantaşı Üni-
versitesi danışmanlarıyla bire bir online gö-

rüşerek akıllarındaki sorulara yanıt alırken,
üniversiteyi ziyaret etmek isteyen adayları Nişantaşı
Üniversitesi Yapay Zeka ile Tercih Günleri kapsa-
mında Maslak NeoTech Campus’ü ziyaret ediyor.
Aday öğrenciler sosyal mesafeyi koruyarak kampüs
turu yapıp, danışmanlarla görüşebiliyor. Nişantaşı
Üniversitesi’ne başvurmak isteyen aday öğrenciler
hem online olarak hem de kampüsü ziyaret ederek
bilgi alabiliyor. İlk tercihine Nişantaşı Üniversitesi’ni
yazan adaylar ÖSYM indirimlerine ek olarak yüzde
30 tercih bursu kazanıyor, aynı zamanda NeoTech
Campus’e gelerek tercih yapan öğrenciler yüzde 5
Kampüste Tercih bursu da elde ediyor. 28 Tem-
muz’da başlayan Nişantaşı Üniversitesi Tercih Gün-
leri 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

Tercihte
yapay zeka
dönemi
Nişantaşı Üniversitesi, “NeoTech
Campus Yapay Zeka ile Tercih 
Günleri”ni başlattı. Pandemi sonrası
yeni normalde üniversitelerin 
tercih günleri de farklılaştı. Tercih
Günlerinde aday öğrenciler, hem 
online, hem de fiziksel olarak tercihler
hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, ALERJİYE DAVETİYE ÇIKARIYOR!

100 BEBEKTEN
6’SINDA  VAR!

Değişen yaşam koşulları,
çevre kirliği ve genetik 

nedenler, çocuklarda besin
alerjisi görülme sıklığını son

10 yılda iki kat artırdı. Öyle ki
besin alerjisi her 

100 bebekten 6’sında görülen
bir sorun haline geldi

Alerji konusunda yapılan çalışmalar da
yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bulguları
ortaya koyuyor. Son yıllarda “ikili alerjen hipo-
tezi” üzerinde durulduğunu ifade eden Prof.
Dr. Gülbin Bingöl, “Buna atopik dermatit (eg-
zama) birlikteliği deniyor. Bu konuda yapılan
çalışmalar egzama görülen kişilerde, deri yo-
luyla alerjen temasının besin alerjisi gelişimini
artırdığını gösteriyor” diye bilgi veriyor. Besin
alerjisinin nedenlerine yönelik araştırmalara da
dikkat çeken Prof. Dr. Gülbin
Bingöl, Avustralya’dan ya-
pılan geniş kapsamlı
"Healthnuts" çalışma-
sında D vitamini eksikli-
ğinin de önemli bir risk
faktörü olarak belirtildiğini
söylüyor.  
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Yaz aylarında özellikle kilo vermek
ya da formunu korumak isteyenlerin
tek başına ana öğün olarak tüket-

meyi tercih ettiği salata, tok tutucu özelliğiyle
diyet dostu olarak öne çıkan, serinletici bir yaz
lezzeti. ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uz-
manı İpek Ertan, "Salatanın içeriği itibariyle
besleyici ve tok tutucu olması gerekiyor. Örne-
ğin; ana öğün olarak tüketilecekse içerisinde
et, tavuk ya da peynir, kurubaklagil, ceviz, fın-
dık gibi besinlerin olması lazım. aksi halde sa-
dece yeşil salata ana öğün yerine geçmez.”
diyor. Salataya ekleyeceğiniz sirke, limon, taze
/ kuru kekik, zencefil, çörek otu gibi baharat-
larla hem tokluğu artırıp hem de bağışıklığınızı
güçlendirebileceğinizi belirten Beslenme ve
Diyet Uzmanı İpek Ertan, zeytinyağında aşırıya
kaçmamak gerektiğini, lezzet artırıcı sosların
da diyetinizi baltalayabileceğini vurguluyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, salata-
daki gizli tehlikelere karşı önemli uyarılardada
bulundu; bağışıklığı güçlendiren, diyet dostu
yaz salatası tarifi verdi; önemli uyarılar ve öne-
rilerde bulundu. 

SoSları abartmayın
Salataya lezzet katmak için vazgeçilmez olarak
görülen soslar, içeriğindeki katkı maddeleri ve
koruyucular ile sağlık açısından zararlı olabil-

diği gibi, yüksek kalorisiyle diyeti de baltalayıcı
olabiliyor. Hazır karışım salata soslarında nar
ekşisinden sofra şekerine ve bala kadar kalo-
risi yüksek birçok malzeme bulunabilir. Bu ne-
denle hazır karışımlı soslardan kaçının.
Salatanıza ekleyeceğiniz zeytinyağında ölçüye
dikkat etmeli, salata tabağının büyüklüğüne
göre yağınızı eklemelisiniz. Beslenme ve Diyet
Uzmanı İpek Ertan “zira ölçüyü aştığınızda sa-
latanın kalorisini çok yükseltebilirsiniz. Öte
yandan salatayı tamamen yağsız tüketmek ise
salatanın tok tutucu özelliğinin azalmasına
neden olacaktır. Bu nedenle salatalarınıza mut-
laka 1-2 tatlı kaşığı yağ eklemelisiniz” diyor. 

bu ayrıntıya dikkat 
Özellikle dışarıda salata tüketirken mutlaka
sosu masaya isteyin ve kendiniz ekleyin. aksi
halde sosların yanı sıra lezzeti daha da artır-
mak için sofra şekeri ilavesi de yapılabiliyor.
Limon, sirke ve hardalı ise salatalarınızda
kontrollü şekilde kullanabilirsiniz. ayrıca mayo-
nezli salatalar yerine yoğurtlu salataları tercih
ederek salatanızı hem sağlıklı hem de kalorisi
daha düşük hale getirebilirsiniz. Tek çeşit sala-
tayı ana öğün olarak değil, ana öğünün ya-
nında yardımcı yemek olarak tercih edin.
Çünkü örneğin tek başına yeşil salatadan olu-
şacak bir öğün hem gün içerisinde sizi acıktı-

racak hem de bağışıklığınızın güçlü olması için
almanız gereken protein, kalsiyum, vitamin ve
minerallerden sizi mahrum bırakacağından
bağışıklığınızın düşmesine neden olacaktır.
ana öğün olarak tüketeceğiniz salatanızın iç-
eriğinin et, tavuk ya da peynir, kurubaklagil,
ceviz, fındık gibi besinlerden oluşmasına özen
gösterin. ancak salatanızda kullanacağınız
malzemeler fazla olduğunda kalorisi de yükse-
leceğinden aşırıya kaçmayın. 

meyveyi abartmayın
Salatanın içine ekleyeceğiniz meyveler lezzeti
artırmakla birlikte kaloriyi de artıracağından
aşırıya kaçmayın. Örneğin, ana öğün olarak tü-
keteceğiniz et, kurubaklagil ya da peynir gibi
zengin içerikli bir tabak salataya, bir porsiyona
denk gelecek şekilde bir adet elma ya da dört
adet orta büyüklükte kayısı ekleyebilirsiniz.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Yete-
rince temizliği yapılmamış yeşillikler barındır-
dıkları bakteriler ve gözle görülemeyen
mikroplar nedeniyle besin zehirlenmesinden
ishale dek birçok sağlık sorununa yol açabildi-
ğinden, temizliğinden emin olamadığınız yer-
lerde salata tüketmekten kaçının. Özellikle
gebelerde toxoplazma alma riskinden dolayı
dışarıda salata yememelerini tavsiye ederim"
diyor.  aRİF ELMaS

SALATADAKi GiZLi TEHLiKE

İKİLİ 
ALERJEN 
HİPOTEZİ
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O lay Çarşamba saat 01.30
sıralarında Bağcılar Kemal-
paşa Mahallesi'nde mey-

dana geldi. İddiaya göre caddede
yürüyen 3 kişinin yanında bulunan
pitbull cinsi köpek, mahallelinin bes-
lediği ve ismi Prenses olan kediyi ko-
valamaya başladı. Köpeğin sahipleri
de kedinin yakalanmasına engel ol-
mayınca pitbull cinsi köpek, ısırdığı
kediyi sokak arasına kadar sürükleye-
rek ağır yaraladı. Daha sonra köpe-
ğin tasmasından çekerek kediyi
köpeğin ağzından kurtaran 3 kişi
olay yerinden uzaklaştı. Ağır yarala-
nan kedi bir süre sokak ortasında can
çekiştikten sonra öldü. Yaşanan bu
anlar sokaktaki işyerinin güvenlik ka-
merası tarafından kaydedildi.

Kedinin ölüsünü bulamadım

2 yıl boyunca Prenses isimli kediyi
besleyen Elvide Özcan yaşadığı

üzüntüyü dile getirerek, "2 senedir
ben bu kediye bakıyorum. Hami-
leydi, doğum yaptı. 3 tane yavrusu
oldu. Ben ve esnaf arkadaşlar burada
ilgileniyorduk. Sürekli penceremin
önündeydi. Kimseye bir zararı olma-
yan akıllı bir hayvandı. O gece saat
01.30 gibi gelmişler. Pencerenin
önünde yatıyormuş hayvan. Yakalat-
mışlar hayvana köşeyi dönüp burada
hayvanı boğdurmuşlar. Sabah geldi-
ğimde şoke oldum, ölüsünü bile ara-
dım bulamadım. Böyle bir canilik
olabilir mi? Ben gereğinin yapılma-
sını istiyorum, sonuna kadar arkasın-
dayım. Bağcılar pitbull dolu.
Buralarda vahşet yaşanıyor, tasmasız
gezdiriyorlar. Benim canım yandı.
Onlarınki hayvansa bizimki de hay-
van. Biz de onları koruyoruz, 3 tane
yavrusu yetim kaldı. 3 gündür ağlıyo-
rum, yemiyorum, içmiyorum." dedi.
DHA

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde otomobilde
alev alev yandı. Alevler TEM Otoyolu'nu bariyer
gibi kapatınca ulaşım durdu. İtfaiye ekipleri yan-

gını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.TEM
Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden 34
DIJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilin-

meyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alev-
ler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa
sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı
ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale
geldi.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesinde gece 
saatlerinde 3 kişi yanlarında gezdirdikleri
pitbull cinsi köpeğe mahallelinin beslediği 
sokak kedisini öldürttü. Yaşanan anlar
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Sokak ortasında
kurşun yağdırdı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE sokak orta-
sında Osman T.'nin, Taner Arı-
kan'a bilinmeyen nedenle kurşun

yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. Olay, dün saat 18.00 sı-
ralarında İnönü Mahallesi Muammer
Aksoy Caddesi Seda Sokak'ta meydana
geldi. Osman T. ile Taner Arıkan bilinme-
yen nedenle sokak ortasında tartışmaya
başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dön-
üştü. Kavgada Osman T., yanında getirdiği
silahla Taner Arıkan'a kurşun yağdırdı.
Kanlar içerisinde yere yığılan Taner Arı-
kan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken,
Osman T. olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk mü-
dahalenin ardından yaralıyı ambulansla
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri
ise Osman T.'yi kısa sürede yakalayarak
gözaltına aldı. Sokak ortasındaki kavga ve
silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamera-
larına yansıdı. 

Dükkan önünde
silahlı saldırı

MALTEPE'DE, kimliği belirsiz bir
kişi geldiği cep telefonu dükkanı-
nın önünde bekleyen 4 kişiye si-

lahla ateş etti. Saldırgan, otomobile binerek
olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredeki-
ler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay,
dün saat 20.30 sıralarında Esenkent Ma-
hallesi Kanipaşa Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, cadde
üzerindeki cep telefonu dükkanının önünde
bekleyen dükkan sahibi ve 3 arkadaşına si-
lahla peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri
yolda park halinde bulunan bir otomobile
isabet etti. 4 yaralı çevredeki dükkanlara sı-
ğındı. Saldırgan, ise iddiaya göre caddede
durdurduğu otomobile binerek olay yerin-
den uzaklaştı. Yaralılar, çevredekiler tara-
fından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine
bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri
inceleme polisleri çevrede uzun süre ince-
leme yaptı. Polis ekipleri saldırganı yakala-
mak için çalışma başlattı. Mahalle sakini
Baki Kilolu, "Dışarı çıktım, adam mermi
atıyor. 3 kişi yaralandı. Saldırgan siyah bir
arabaya bindi yukarı doğru çıktı" dedi.

Yüreğimiz
ağzımıza geldi!
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TEM otoyolunda otomobil
ALEV ALEV YANDI

Küçükçekmece'de,
kaldırımda bekleyen
kadının elindeki cep
telefonunu çalmaya
çalışan kişi, yardım

çığlığını duyarak gelen
esnaf tarafından

yakalandı

Hırsızı esnaf
yakaladı

OLAY, dün saat
17.10'da Gültepe
Mahallesi Belli

Sokak üzerinde meydana geldi.
Bir kişi, kaldırımda bekleyen ka-
dının elindeki cep telefonunu
çaldı. Telefonla yetinmeyen
şüpheli kadının çantasını da
çalmak için hamle yaptı. Kadı-
nın yardım çığlığını duyan çevre
esnafı Sinan Yıldırım, koşarak
gelip, şüpheliyi yakaladı. Topla-
nan çevredekiler, bir süre darp

ettikleri şüpheliyi polis gelene
kadar oyun salonunda tuttu.
Bir şey olmamış gibi oyun salo-
nundaki bilgisayarda oyun oy-
nayan şüpheli, gelen polis
ekiplerine teslim edildi. Polis
merkezine götürülen şüphelinin
işlemleri sürüyor. Kadının yar-
dım çığlıklarına koşarak şüphe-
liyi yakalayan Sinan Yıldırım,
"Karşıda bir kadın vardı, onun
'imdat' diye bağırmasına çıktım.
Dışarıya çıktığımda telefonu al-

mıştı, çantasını zorluyordu.
Onu görünce, ben de şüpheliye
saldırdım. Daha sonra da esnaf
arkadaşlar çıktı. Sonrasında da
polise haber verdik. Polis şüp-
heliyi aldı, götürdü" dedi

O anlar kamerada

Şüphelinin; hırsızlık yapmaya
çalıştığı ve yakalandığı anlar
güvenlik kameralarına, oyun
oynadığı anlar ise cep telefonu
kamerasına yansıdı. DHA

Derin dondurucu

PATLADI!
Kartal'da rezidansın 11'inci kat balkonunda bulunan
derin dondurucu bilinmeyen nedenle patladı.
Gürültüyü duyan vatandaşlar kendini dışarı attı.
Çıkan yangına ilk müdahaleyi rezidans sakinleri yaptı

OLAY, dün saat 17.30 sı-
ralarında Karlıktepe Ma-
hallesi Blokevleri Sokak

üzerinde bulunan 21 katlı rezidansın
11'inci katında meydana geldi. Bal-
konda bulunan derin dondurucu-
nun motoru bilinmeyen bir nedenle
patladı. Patlamanın ardından yan-
gın çıktı. Gürültüyü duyan bina sa-
kinleri kendilerini dışarı attı. Olay
yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi
yangın söndürme tüpleriyle rezidans

sakinleri yaptı. Kısa sürede gelen it-
faiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda yaralı ve can kaybı bulun-
mazken yangına müdahale eden bir
kişi dumandan etkilendi. Yangına
müdahale eden bir rezidans sakini,
"Komşumuzun biri balkona derin
dondurucu koymuş. Derin dondu-
rucu da güneşin vurması sebebiyle
şase yaptı, patlama oluştu. Komşu-
muz kaçmıştı. Biz de yangın tüple-
riyle, su hortumlarıyla söndürdük
güvenlik arkadaşlarla beraber" dedi.

Ayakkabı çalmaktan bıkmadı
Esenyurt'ta, bir şüpheli aynı apartmana 3 haftada 4 defa
girerek, binada oturanların ayakkabılarını çaldı. Hırsızlık
anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

ESENYURT Güzelyurt Mahalle-
si'nde bir şüpheli aynı apartmana 3
hafta içinde 4 kez girerek binada

oturanların kapılarının önlerinde bıraktığı
ayakkabıları çaldı. 3 haftada 7'den fazla ayak-
kabının çalındığı apartman sakinleri, güvenlik
kamerası görüntülerinde şüphelinin yüzünün
açık olduğunu fark edince kayıtları alarak polis
merkezine başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi
yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hır-
sızlık anları ise apartmanın güvenlik kamera-
sına yansıdı. Apartmanda yaşayan Ömür
Çelebi, "3 haftada aynı hırsızın 4'üncü girişi.
Biz işte olduğumuz için evlerimizdeki eşlerimi-
zin, çocuklarımızın canlarından, mallarından
tereddüt ediyoruz. Bu nasıl bir cesaret? Gün-
düz vakti yüzü gözükecek şekilde binaya giri-
yor. 3 Haftada binamızda yaklaşık 7'nin
üzerinde ayakkabımızı çaldı. Bu son olayı da
artık bize pes dedirtti" dedi.

KOPEGIYLE
KEDILERE
SALDIRDI!

3 kişi pitbull cinsi köpekle beraber
kedilere saldırdı, 1 kediyi öldürdü.

ESENLER'DE askeri kışladaki
ağaçlık alanda yangın çıktı. Yan-
gına çok sayıda itfaiye ekibi sevk

edildi. Askerlerin de söndürme çalışmalarına
destek verdiği yangın kısa sürede kontrol al-
tına alındı. 66. Mekanize Zırhlı Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışla-
sı'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına
Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sa-
yıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin sön-
dürme çalışmalarına askerler de destek
verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kont-
rol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın
zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili baş-
latılan soruşturma sürüyor. Alevleri fark ede-
rek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı,
"Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi
arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alev-
ler vardı. Askerler oradaydı" dedi. 
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Bağcılar işsizlikle
mücadele ediyor

Kiraz sevinci

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4
ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-
Bostancı metro hattının yapımına, 26

Şubat 2016’da başladı. Yüzde 55 seviyesine
ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizli-
ğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında
durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 se-
çimlerinin ardından göreve başlayan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro
hatları konusuna öncelik verdi ve finans kay-
nağı bulma konusuna yoğunlaştı. Dudullu-
Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB
öz kaynakları devreye sokularak, 2020 yı-
lında tekrar başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, hattın Kayışdağı İstasyonu şan-
tiyesinde 10 Temmuz 2020’de düzenlenen
törenle, Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın
yapım işlerini yeniden başlattı.

İmalat yüzde 75'e çıktı

İmamoğlu, bugün de imalat işlemleri yüzde

75 seviyesine kadar ulaşan hattın yine Kayış-
dağı İstasyonu’ndaydı. İstasyondaki son ray
hattının kaynatma işlemini gerçekleştiren
İmamoğlu; İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Orhan Demir, Raylı Sistemler Daire Başkanı
Pelin Alpkökin ve Bilgi İşlem Daire Başkanı
Erol Özgüner’den proje ve çalışmalarla ilgili
bilgi aldı. İstasyon bünyesinde kültür-sanat
alanı olarak tasarlanan “Zemin İstanbul”
alanını da gezen İmamoğlu, incelemeyle il-
gili değerlendirmesini de burada yaptı. Du-
dullu-Bostancı hattının, Anadolu yakasının
en yoğun kullanılacak hatlarından birisi ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söy-
ledi: 

Teknoloji merkezi müjdesi

“Her zaman söylüyorum: Bir başka boyutu
da bu yoğun nüfusu sahile taşıyan da bir hat
olacak. Bostancı'dan, aynı zamanda deniz
ulaşımıyla buluşturacağız. Onun etkisini de
canlı yaşıyor olacağız. Yine orada bizim sıkı
bir peyzaj ve meydan alanımız var. Bugün

Dudullu'da raylarımızı kaynattık bir örnek
olarak. Çok değerli. İnşallah bu kıvılcım, bir
an önce burada hattımızın bitimine vesile
olur. Eylül ayında sürüş denemelerini başla-
tıyor arkadaşlarımız sinyal vererek. Aynı za-
manda bu tür alanlar çok kıymetli; sanat
alanı, buluşma alanı… Yanı sıra burada elde
ettiğimiz bir boşluğu da yine yüksek teknolo-
jiyle alakalı, gençlere fırsat verilen, start-
up’larıyla (girişimleriyle) burada
buluştukları, gelişim çalışmalarını, atölyele-
rini yürüttükleri bir merkez çalışıyoruz.
Onun da müjdesini en yakın zamanda genç-
lerimizle paylaşıyor olacağız. Yakınlarda çok
değerli üniversiteler var. O üniversitelerin de
birkaç durakla geldiği bir yer burası. Bir
özelliği de Anadolu yakasının en büyük is-
tasyonu olması. O bakımdan az önce de ar-
kadaşlarım gördü, iksaları (destek duvarı)
yapılmış bir çukuru selamlamıştık 1 yıl önce.
Bugün ise, içinde tasarımı, sanatı konuşuyor
durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Allah tamamına erdirsin.”

MUğla’nın Marmaris ve Antalya’nın
Manavgat ilçelerinde farklı nokta-
larda çıkan yangına müdahale edilir-
ken olumsuz etkilenen bütün
canlıların yanında olmak için Kadı-
köy Belediyesi’nden 17 araç ve 42 ki-
şilik uzman ekip desteğe gitti.
Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma
Takımı (BAK Kadıköy), Destek Hiz-
metleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü perso-
nelleri ilk etapta 1500 battaniye, 1500
koli kıyafet ve oyuncak, 500 adet hiç
kullanılmamış yorgan ve 100 adet
yastık, içme suyu ve 1500 adet bebek
bezi, 17 araç ile dün gece yola çıktı.
Sabah saatlerinde, Manavgat’a ula-
şan yardım konvoyunu uğurlayan
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, yaşananlar karşısında

duyduğu üzüntüyü dile getirerek şun-
ları söyledi: “Yaşanan felaketler yüre-
ğimizi yakıyor. Bu tahribatın telafisi
çok zor. Bütün canlıların yaralarını
sarmak ve felaketin daha da büyüme-
mesi için el birliği ile çalışacağız.
Tüm canlıların yaşam kaynağı olan
ormanlarımıza, geleceğimiz için
sahip çıkmak ve Kadıköylülerin daya-
nışma ruhunu taşımak için arkadaş-
larımız felaket bölgesinde çalışmaya
gidiyor. Şimdilik acil ihtiyaç kalemle-
rini tespit ederek, ekiple birlikte gön-
derdik. Bölgeden gelecek taleplere
göre, kampanya düzenleyebiliriz. Biz,
Kadıköy olarak, bu felaketin izlerini
silmek için üzerimize düşen her şeyi
yapmaya hazırız. Kadıköy’ün de Ka-
dıköylünün de aklı bütün canlılarda.”
SEMANUR POLAT

UlUslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali Komitesi ile yapılan toplantının ardından
açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Fes-
tival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi:
“Sevgili vatandaşlarımız, sevgili sanatseverler ülkemizde
vuku bulan ve ciğerimizi yakan yangınlar devam ediyor.
Yaklaşık 21 vilayette 63 noktada yangınlar söz konusu.
Canlarımız gitti, canlılar gitti. Acımız çok büyük. Aynı
zamanda Dünya Federasyonlar Birliği’nin denetimi al-
tında 22’inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali de devam ediyor. Festival Komitesi

Başkan Vekili Gürhan Ozanoğlu ve Festival Komitesi ile
yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda uluslar-
arası bir festivalin sanatsal bölümleri devam edecektir.
Ancak müzik ve eğlence bölümleri dün itibariyle tama-
mıyla iptal edilmiştir. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemize
geçmiş olsun diyoruz ve güneyde yangın alanlarında ya-
pılacak ağaçlandırma ile ilgili Büyükçekmece Belediyesi,
Büyükçekmece ailemiz ile birlikte topyekûn var olduğu-
muzu, emirlerinde olduğumuzu, üzerimize düşen her va-
zifeyi yapacağımızı da herkese beyan etmek isterim.
Tekrar ülkemize geçmiş olsun.’’ AYNUR CİHAN

Kadıköy’den afet bölgesine yardım
Kadıköy Belediyesi, ülkenin değişik noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Manavgat
ve Marmaris’e; araç, personel ve barınma malzemeleri gönderdi. Giden personel arasında orman yangınıyla mücadele
eğitimi almış Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı üyeleri (BAK Kadıköy) ve veteriner hekimler de yer alıyor

DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
DUN CUKUR
BUGUN SANAT!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020’de yeniden yapım işlemlerini başlattığı Dudullu-
Bostancı metro hattının Kayışdağı İstasyonu’nda bu kez ray kaynattı. Sanat ve teknoloji merkezi
olarak tasarlanan Kayışdağı İstasyonu’nun, Anadolu yakasındaki en büyük istasyon olacağını vur-
gulayan İmamoğlu, “İksaları (destek duvarı) yapılmış bir çukuru selamlamıştık 1 yıl önce. Bugün
ise, içinde tasarımı, sanatı konuşuyor durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

MÜGE CESUR ÖZMEN

4 ilçeden 
13 istasyonu

Hat; Dudullu istasyonunda M5 
Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile
Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-
Tavşantepe metro hattı ile Mevlana is-
tasyonunda Çekmeköy- Sancaktepe-
Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı is-
tasyonunda ise Marmaray işletmesi ile
entegre olacak. Kadıköy, Maltepe,
Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden ge-
çecek hatta, 13 istasyon (Bostancı,
Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı,
Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayış-
dağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Du-
dullu, Huzur, Parseller) bulunacak.
İmamoğlu; Kayışdağı’nın ardından
Maltepe’ye geçerek, “Başıbüyük-Sa-
mandıra Arası Yol Kavşak İnşaatı”nda
da incelemelerde bulundu.

22. Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve

Sanat Festivali progra-
mında yer alan müzik

dinletisi eğlence içerikli
etkinlikler, Türkiye’nin

21 ilinde 63 bölgede
meydana gelen yangın-
lar nedeniyle iptal edildi

Festivalda eğlence iptal edildi

İşsİzlere umut kapısı olan Bağcılar Beledi-
yesi Kariyer Merkezi, yeni mutluluklara kapı
açacak bir etkinliğe imza attı. Türkiye’nin
önde gelen firmalarından uluslararası CEVA
Lojistik şirketinin talebi üzerine Bağcılar Bele-
diyesi Kariyer Merkezi, bilgisayarda kayıtları
bulunan 18-45 yaş arasındaki 3 bin 200 kişiye
mesajla davette bulundu. Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda fir-
manın yöneticileriyle iş arayan 40 kişi bir
araya geldi. Formların doldurulmasının ar-
dından katılımcılarla yüz yüze görüşmeler ya-
pıldı. Mülakatın ardından davetliler toplantı
salonundan ayrıldı. Yetkililer, yapacakları in-
celemenin ardından aranan profile uyanlar-
dan kadınları büro elemanı, erkekleri ise depo
personeli olarak işe alacaklarını söyledi.

Hayırlara vesile olsun

İlçe sakinlerinin işe kavuşmaları için özel
şirketlerle istişare halinde olduklarını söyle-
yen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “İnşallah bu programlar hayırlara
vesile olur. Hem firma aradığı özellikte per-
sonele kavuşur hem de hemşehrilerimizden
işsiz olanlar evlerine ekmek götürecek bir işe
sahip olurlar. Şimdiden işe gireceklere ha-
yırlı olsun” dedi. Kariyer Merkezi’nin iş ara-
yan ile iş veren buluşturmaları önümüzdeki
hafta da devam edecek. FATİH POLAT

Beykoz Belediyesi’nin yerel markalı tarım
ürünleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamak
üzere yaklaşık iki yıl önce hayata geçirdiği
“Adil Sözleşmeli Tarım” Projesi kapsa-
mında bu yıl ilk etapta aralarında Beykoz
Kirazı’nın da yer aldığı 16 çeşit meyve ve
sebze için alım garantisi verilecek. Yaz mev-
siminin gözde meyvesi “Beykoz Kirazı”
bahçelerde olgunlaşmasının ardından, da-
lından taze taze toplanıp, şehrin dört bir
yanındaki pazar ve market tezgâhlarında
yerini alırken ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin
sofraları da şenlenmeye başladı.  Beykoz
Belediyesi hasat zamanın gelmesiyle bir-
likte çiftçisinden aldığı kirazları ihtiyaç sa-
hiplerine ev ev dağıtıyor, sözleşmeli tarımla
hem çiftçinin hem de sosyal yardıma muh-
taç, hasta, yaşlı ve engelli kimselerin yüzü
gülüyor. Cumhuriyetköy’de 25 dönüm
arazi üzerinde kiraz bahçeleri kuran ve
Beykoz Belediyesi’yle sözleşmeli tarıma
imza atan Mevlüt Artvinli:  “Bahçeleri-
mizde 2 bin 500 kiraz ağacı bulunuyor.
Türkiye’nin en kaliteli ihraç çeşitleri olan,
halk arasında iriliğiyle bilinen “Napolyon”
diğer adıyla “Türk Ziraat 0900” ile İtalyan
“Regina” cinsi kirazlar yetiştiriyoruz. Bey-
koz Kirazı son yıllarda lezzetiyle ün yaptı.
Bir kez tadan başka kiraz yiyemiyor” diyor. 

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi,
bir lojistik firmasına işçi alımına ev
sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Merkezi’nde 
gerçekleşen görüşmenin ardından
aranılan özelliklere uyan kadınlar
büro elemanı, erkekler ise depo
personeli olarak işbaşı yapacak



M erkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı
Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf,
tezgahlarını kuracakları caddede park halinde

otomobil olduğunu gördü. Esnaf, buradaki binada oturan-
ların kapısını çalarak aracın sahibini sordu. Otomobil üze-
rinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar,
sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcı-
lar Belediyesi zabıtasına haber verdi. Saat 10.00'a kadarki
tüm çabalar sonuç vermedi. Aracın trafik dosyasındaki iki

telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise
cevap vermediği görüldü. Bir pazarcı, 3 hafta önce de ben-
zer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana
1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün
aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

Birlik olsak her şeyi yaparız

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp,
lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomo-
bili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı. Günün
ilerleyen saatlerinde pazara gelenlerin sayısının artacağı göz

önüne alınarak, çareler arandı. Bir pazarcı forklift getirip
aracı biraz havaya kaldırarak, ön lastiklerinin altına büyük
plastik kapakları yerleştirdi. Daha sonra arka lastiklerin
jantlarına halatlar bağlandı. Pazarcılar, arka lastiklerinin al-
tına metal tepsi, ön lastiklerinin altına da lastik kapaklar yer-
leştirdikleri aracı hemen yakındaki bir binanın otoparkına
kadar çekip, iterek kaldırdı. Pazarcıların tezgahların ortasın-
daki otomobili halatlarla çektiğini görenler şaşırdı. Pazarcı-
ların güç birliğini her yerde göstermesini isteyen bir esnaf,
"Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Birlik olsak neler yapmayız
ki" dedi. 

YAKUP TEZCAN
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Avcılar'da semt 
pazarı kurulan 
caddeye park edilen
ve sürücüsüne bir 
türlü ulaşılamayan
otomobil, pazarcılar
tarafından 
lastiklerinin altına
metal tepsi konularak,
halatla çekildi

Sen mISIn pazar 
yerIne parK eden

Polisler orman

denetiminde
Son günlerde artan
orman yangınları ne-
deniyle İstanbul İl

Emniyet Müdürlüğü ve Sultan-
gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Sultangazi Kent Orma-
nı'nda drone destekli denetim
gerçekleştirdi. Özel harekat pol-
isleri, Yunus polisleri, Çevik
Kuvvet, Köpek Eğitim Merkezi
(KEM) Şube Müdürlüğü Ekip-
leri ve Atlı Birlikler, Sultangazi
Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve Te-
mizlik Ekipleri'nin de katılımıyla
Sultangazi Kent Ormanı'nda
devriye gezerek ormana gelenler
ateş yakmamaları, şüpheli kişi-
leri gördüklerinde 112 Acil Çağrı
Merkezi'ni aramaları yönünde
uyarıldı. Ekipler havadan, drone
ve Polis Helikopteri ile ormanı
kontrol etti. Ormandakiler, karşı-
larında Atlı Birlikleri görünce te-

lefonları ile fotoğraf çekti.

Ormanlar her şeyimiz

Ormanda kahvaltı yapan Öznur
Yeşilyurt "Uyarıları çok dikkate
alıyoruz. Ormanlar bizim her şe-
yimiz. Ekipler bizi bilinçlendirdi-
ler. Uzun zamandır burada
yasak olduğu mangal yakmak
yok, hiç görmedik de zaten. İn-
sanlar da burada dikkat ediyor"
dedi.

Çay termosta geliyor

Ormana gelen Gönül İşbilir
"Mangal yakılmıyor, çayımızı
termosta getiriyoruz. Umarım
bir an önce hali hazırdaki yan-
gınlar da söner. Atlı birliklerin
gelmesi daha iyi hem güvenli ge-
ziyoruz, hem de ormana da
zarar verilmiyor" diye konuştu.
DHA

Sultangazi'de
yılan tedirginliği
Sultangazi'de bir binanın önünde görülen
yılan mahalle sakinlerini tedirgin etti. 
İtfaiye ekiplerinin termal kameralı yılan
arama çalışmaları olumsuz sonuçlanınca,
mahalleli yılanın saklandığı yerden çıkması
için son görüldüğü yere süt bıraktı

SulTangazi Sultançiftliği Mahalle-
si'nde bir binanın önünde görülen yılan,
mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaklaşık

bir haftadır binanın önündeki kaldırım altına sakla-
nan yılanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın son
görüldüğü yerde çalışma başlattı. Termal kamera
kullanarak yılanın bulunduğu yeri tespit etmeye ça-
lışan ekipler, kaldırım taşlarını söktü. Çevre sakin-
leri ve çocukların tedirginlikle izlediği 1 saat süren
çalışmaları sonrası sonuç alamayan ekipler olay
yerinden ayrıldı. Ardından bir mahalle sakini, yıla-
nın görüldüğü yer süt bıraktı. Süt kokusunu alarak
saklandığı yerden çıkacağını düşünen mahalle sa-
kinleri uzun süre yılanın çıkmasını bekledi. Mahalle
sakinlerinden Zehra Yıldız, "Yaklaşık 10 gündür
yılan görüyoruz. Ben sokaktaki 3-4 kediye bakıyo-
rum. Son günlerde kediler sürekli aynı noktada
durup, oraya bakınca yılanı gördüm. 3-4 kere gör-
düm. Kedilerim ölecek diye korkuyorum. Çok te-
dirginim ve korkuyorum. Üçüncü katta oturmama
rağmen komşularım üçüncü kata bile çıkabilir di-
yorlar. İtfaiye ekipleri de bulamadı. Sütü koyduk,
inşallah olduğu yerden çıkar" dedi. Yılanın görül-
düğü bölüme süt bırakan mahalle sakini, "Yılan
sütün kokusuna gelir. Bizde çocuklarımız da tedir-
giniz. Camlarımızı açamıyoruz. Geceleri uyuyamı-
yoruz" diye konuştu.

Ölü yunus
Tarabya sahilinde

Tarabya'da vatandaşlar sahile vurmuş
ölü yunus balığı buldu. Yunusu bulanlar-
dan biri, “Büyük ihtimalle gemilere çarp-

mıştır ya da onu avcılar öldürmüştür. Doğaya sahip
çıkacağımıza zarar veriyoruz” dedi. Sarıyer Tarab-
ya'da sahilde yürüyüş yapan iki arkadaş bir yavru
yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti. İkili, yu-
nusu denizden çıkarmak için uğraştı ancak başarılı
olamadı. Yunusun ölü olduğunu ve iç organlarının
dışarıya çıktığını gören iki arkadaş, yetkilileri arayarak
yardım istedi. Ölü yunus balığını fark eden Ümit
Koç, “Denizde yüzüyorduk. Denizden çıktık ve bu-
raya geldik. Buraya geldiğimizde bir balık gördük.
Gelip geçenler ona bakıyordu ama kimsenin umu-
runda değildi. Yetkili birinin aranması gerekiyordu
ben de aradım. Yetkililer ne zaman gelir bilinmez
ama 10-15 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Hoş
bir görüntü değil. Doğaya sahip çıkacağımıza zarar
veriyoruz. Büyük ihtimalle gemilere çarpmıştır ya da
onu avcılar öldürmüştür. Yavruydu, bağırsakları dı-

şarı çıkmıştı ve gözünde yara vardı” dedi. İki arka-
daş, yetkililerin olay yerine gelmesini

beklerken dakikalar ilerledikçe, dal-
gaların da etkisiyle yunusun ce-

sedi denizin ortasına doğru
sürüklendi. Bir süre

sonra yavru yunus
Marmara Deni-

zi'nin suları
arasında

gözlerden
kay-

boldu.

Kahveciler
anlattı başkan
dinledi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan
bir kahvehanede, kahvehane
işletmecileri ile bir araya gelerek fikir
alışverişinde bulundu

ToplanTıda Kahveciler Odası Başkanı
Fahrettin Bayar da Başkan Yüksel’e eşlik
etti. Çınarlı Mahallesi’nde kahvehane işle-

ten esnafla, salgın tedbirlerinin hafifletilmesi sonra-
sındaki süreci istişare eden Yüksel, kahvecilerin talep
ve beklentilerini, sorunlara çözüm önerilerini dinledi.
Süleymanpaşa Belediyesi olarak esnafın her zaman
yanında olduklarının altını çizen Yüksel, salgın ted-
birleri kapsamında gerçekleşen kapanma günlerinde
kahvehane işleten esnafa imkânlar dâhilindeki tüm
destekleri sunduklarını ifade etti. Yüksel, “Kapanma
döneminde en büyük zararı kahveciler olarak sizler
gördünüz ve tamamen kapalı kaldınız. Kısa bir süre
açık olduğunuz dönemde de şartlar çok kısıtlıydı. O
dönemde odaya kayıtlı tüm esnafımıza çay ve şeker
desteğinde bulunmuştuk. Sonrasındaki tam kapanma
sürecinde de imkânlarımız ölçüsünde bin lira nakdi
destek sağladık. Salgın gibi afet benzeri durumlarda
esnafı koruyucu tedbirler almak bize göre belediyele-
rin asli görevlerinden biri. İnşallah, hepimiz için zor
geçen o süreçleri geride bıraktık, bundan sonra da bu
süreçleri yaşamamak için hepimiz üstümüze düşen
sorumluluğu yerine getirmeliyiz,” diye konuştu. Baş-
kan Yüksel, Misafirperverliklerinden ötürü Tekirdağ
Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Ba-
yar’ın şahsında tüm esnafa teşekkür ederken, Bayar
da Yüksel’e esnafa verdiği destek ve gösterdiği ilgiden
ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. İRFAN DEMİR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yaptı

Seni uyanık seni!
KüçüKçeKmece'de bir kebapçıya müşteri kılığında giren
hırsız, kasanın arkasında bulunan cep telefonunu çalarak dükkan-
dan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep tele-

fonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Olay,
çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon mahallesi'nde
bulunan bir kebapçıda yaşandı. Kebapçıya müşteri kılığında gelen hırsız lokantada bir süre
vakit geçirdikten sonra, çalışanların dışarı çıkmasını bekledi. Kasanın etrafında dolaşan hırsız

arkada duran cep telefonunu önce ka-
sanın üstüne koydu. Bir süre çevreyi iz-
ledikten sonra ise telefonu alarak
oturduğu masanın üstüne bıraktı. Sandal-
yeye oturarak telefonu inceleyen hırsız çev-
rede kimse olmadığını görünce masanın
üstündeki cep telefonunu arka cebine koyarak
dükkandan kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik
kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu
adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç
görüntüler çıkardı.

Pazarcılar, pazar yerinin ortasında bırakılan
arabayı kendi imkanlarıyla yoldan çekti.
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K ültür ve Turizm Bakanlığı verile-
rine göre, Türkiye'ye gelen ya-
bancı ziyaretçi sayısı haziranda

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
853 artışla 2 milyon 48 bin oldu. Geçen
sene haziranda pandemi nedeniyle ya-
bancı ziyaretçi sayısı 215 bine kadar geri-
lemişti. Bu yılki artışa rağmen Haziran
2019'da kaydedilen 5 milyon 319 binlik
rakamın çok uzağında kalındı. 

Yüzde 50 artış

2021'in ilk yarısında Türkiye'ye gelen ya-

bancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 27 artışla 5 milyon
728 bine ulaştı. 2019'un ilk yarısında
Türkiye'ye 18 milyon 77 bin yabancı gel-
mişti. 2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye
gelen Türk vatandaşı sayısı ise geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 50,85'lik
artışla 1 milyon 830 bine yükseldi.

Ukrayna ilk sırada

Haziranda Türkiye'ye gelen yabancıların
milliyetlerine bakıldığında ise ilk sırayı 349
binle Ukrayna aldı. Geçen yıl haziranda 6

bin Ukraynalı Türkiye'ye gelmişti. 2019'da
ise rakam 236 bindi. Böylece Ukraynalı
turist sayısı haziranda, pandemi öncesi
aynı ayın rakamını da geride bıraktı. Hazi-
randa toplam yabancı ziyaretçi sayısı
içinde Ukrayna'nın payı da yüzde 17,5 ile
yüksek seviyelere ulaştı. Bu pay Haziran
2020'de yüzde 2,96, Haziran 2021'de
yüzde 4,45'ti. Haziranda ikinci sırayı, 236
bin ziyaretçiyle Almanya aldı. Rusya Fe-
derasyonu, uçuş yasaklarının da etkisiyle
175 binde kalırken, Bulgaristan 115 binle
dördüncü, İran 80 binle beşinci oldu.

Rusya ikinci sırada yer aldı

2021'in ilk yarısında da 772 bin ziyaret-
çiyle Ukrayna ilk sırada yer aldı. Ukray-
na'dan yılın ilk yarıları itibarıyla 2020'de
112 bin, 2021'de 650 bin ziyaretçi Türki-
ye'ye gelmişti. 2019'da yüzde 3,60,
2020'de yüzde 2,50 olan toplam yabancı
ziyaretçiler içindeki Ukraynalı payı,
2021'de yüzde 13,49'a kadar yükseldi. Bu
dönemde Rusya 747 bin ziyaretçiyle
ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı
516 bin ziyaretçiyle Almanya aldı.

2 ay daha 
uzatılıyor

HAzİne ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ko-
naklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama
ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığı-

mız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatı-
yoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından olumsuz et-
kilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konak-
lama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer
hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indi-
rimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza,
vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı
indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını
bildirdi. Elvan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şunları
kaydetti: "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indi-
rimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz.
Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve
ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

TİM Başkanı İsmail Gülle,
“Yeşil büyümeye, yeşil ge-
leceğe odaklanmış cennet

vatanımızın yangınlar sonucu kay-
bettiğimiz ormanlık bölgelerinde 100
bini aşkın ihracatçımızı geleceğimize
nefes olacak fidan dikme faaliyetine
davet ediyoruz. Gelecek nesillere
miras bırakacağımız daha yeşil bir
Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz”
dedi.

Fidan dikilecek

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100
bin ihracatçının tek çatı kuruluşu
olan Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), gelecek nesillere daha iyi bir
Türkiye bırakmak amacıyla çalışma-
larına tüm hızıyla devam ediyor. Bu
kapsamda, çevre değerlerini koru-
mak, ağaç ve orman sevgisini yaygın-

laştırmayı amaç edinen TİM, yan-
gınlarda kaybedilen ormanlık bölge-
lerin tekrar ağaçlandırılması için yeşil
seferberlik başlattı. TİM, ihracat aile-
sini, yangında zarar gören orman
bölgelerinde geleceğe nefes olacak fi-
danları toprakla buluşturmaya davet
etti.

Beraber inşa edeceğiz

Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili de-
ğerlendirmede bulunan TİM Baş-
kanı İsmail Gülle, “Yurdumuzun
cennet köşelerinde, ülkemizin ciğerle-
rinde yaşanan yangınlar bizleri ziya-
desiyle üzdü. Ormanlarımıza düşen
her ateş yüreğimizi dağlıyor. Orman
yangınlarından etkilenen tüm vatan-
daşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini
dünyayla buluşturan sahadaki nefer-

leri olarak; bugün de sahadayız.
Kimsenin endişesi olmasın, değer
üzerine değer inşa etmek; bu ülke için
köklü bir gelenek. Gelecek nesillere
miras bırakacağımız daha yeşil bir
Türkiye’yi hep beraber inşa etmek
için ihracatçılarımızı yangınlarda
kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fi-
danları toprakla buluşturmaya davet
ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın
ihracatçılarımız adına yeşil büyü-
meye, yeşil geleceğe odaklanmış cen-
net vatanımızda ağaçlandırma
seferberliği başlatıyoruz. Çocukları-
mıza, gelecek nesillerimize bırakaca-
ğımız en büyük miras, temiz bir
dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil
vatanımızı yeniden ağaçlandırmak
adına başlatmış olduğumuz sefer-
berlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe
nefes olacağız” diye konuştu. DHA

Aşıdan parayı
vurdular

Aşı üreticisi AstraZeneca, ikinci çeyrek geli-
rini açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde
aşılardan elde ettiği gelir 894 milyon dolar

oldu. AstraZeneca’nın corona virüsü aşısı satış gelir-
leri ikinci çeyrekte bir önceki aya göre üç kat artarak
894 milyon dolar oldu ancak şirket daha fazla veri
toplamaya devam ettiği için ABD’de aşı onayı başvu-
rusunu yeniden erteledi. AstraZeneca aşısı daha ucuz
ve kullanımı kolay olduğu için salgına karşı önemli bir
silah olarak görülüyordu. AstraZeneca ve Hindistan
merkezli üretim ortağı şimdiye kadar 170 ülkeye 1 mil-
yar doz aşı teslim ettiklerini açıkladı.

Bazı ülkeler durdurdu

Ancak veri, üretim sorunları ve nadir görülen yan etki-
ler nedeniyle tartışma konusu olan aşıyı bazı ülkeler
kullanmayı durdurdu ya da aşının kullanımını sınır-
landırdı. Özellikle ABD bu aşıya karşı eleştirel yaklaşı-
yordu. Daha önce yılın ilk yarısında onay için ABD’ye
başvuru yapmayı planlayan AstraZeneca bugün baş-
vuruyu yılın ikinci yarısında yapmayı planladığını bek-
lediğini açıkladı.

UKRAYNALI AKINI!
Türkiye’ye haziranda 2 milyon 48 bin, ilk 6 ayda 5 milyon 728 bin yabancı ziyaretçi geldi. Uk-
rayna yabancı ziyaretçide Almanya ve Rusya'yı geçerken, 2019 rakamlarını da geride bıraktı

Geleceğe nefes olacağız
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak
amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına yeşil seferberlik başlattı

Artık yakacaklarArtık yakacaklarArtık yakacaklarArtık yakacaklarArtık yakacaklarArtık yakacaklarArtık yakacaklar
Birleşik Arap
emirlikleri (BAe),
artan çöp yü-

küyle başa çıkmak için dün-
yanın en büyük atıktan
enerji üretim tesislerinden
birini inşa ediyor. Çin ma-
kamları, bu yıl başından iti-
baren ülke dışından geri
dönüşüm için getirilen tüm
katı atıkların ithalatının
durdurulduğunu duyurdu.
Atık ithal eden Çin’in bu it-
halatı durdurması ve Tür-
kiye gibi atık ithal eden bazı
ülkelerde çevrecilerin bas-
kıları nedeniyle çöp ihraca-
tının geleceği sallantıda.
BAe gibi çöp ihraç eden ül-
keler de mevcut çöp soru-
nunu çözmek için yeni
yollar geliştirmeye çalışıyor.
Türkiye’de geçtiğimiz hafta-
larda çıkan bir genelge ile
atık ithalatı durdurulmuş
ardından da tekrar serbest
bırakılmıştı. BAe ise tüm bu
gelişmeler nedeniyle ülke-
sinde biriken çöpü tasfiye
etmek için atık yakarak
enerji üreteceği tesisler
inşa etmeye karar verdi.
Ancak bu yol da karbon sa-

lınımı tehlikesi barındırıyor.

Maliyet 1.1 milyar dolar

Dubai, enerji üretmek için çöp
yakacak tesisi için yaklaşık
1,1 milyar dolarlık maliyet ön-
gördü. Bunun dışında şarika
emirliği’nde de bir tesisin faa-
liyete geçeceği bildirildi. Pro-
jeler tamamlandığında ise
tesisler, şu anda BAe tarafın-
dan üretilen atığın yaklaşık
yüzde 60’ını işleyebilecek.
Bloomberg’in aktardığına
göre, Çevre yönetim şirketi
Bee’ah CeO’su khaled Al Hu-
raimel, komşu Suudi Arabis-
tan da dahil olmak üzere
bölgede daha fazla atıktan
enerji tesisi inşa etmek iste-
diklerini söyledi. Atıkların ya-
kılabilmesi için ciddi bir geri
dönüşüm çalışması da gereki-
yor. Atıkların yakılması emis-
yon ürettiği için geri
dönüştürülebilir ürünlerin
ayıklanmasının ardından
yakma işleminin gerçekleşti-
rilmesi gerekiyor. Bu projeler
BAe’nin 2050 için koyduğu
karbon emisyonunu düşürme
hedefini zora sokacak bir ge-
lişme olarak görülüyor.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler
Başkanı Mehmet Özhaseki, orman yangınlarıyla ilgili,
"Sanki bir provokasyon var gibi. Bir anda birkaç yerde
başlayan orman yangınları da böyle bir şeyi işaret ediyor.
Daha önce PKK'lıların 'ateşin çocukları' diye başlattıkları
yangınların da var olduğunu biliyoruz. İnsan canına
kıyan ağacın da kıyar, canlının da canına kıyar. 
Çünkü onlarda vicdan, merhamet yok" dedi

BIR PROVOKASYON  
VAR GIBI!

Birkaç gündür devam eden orman yan-
gınlarıyla ilgili de değerlendirme yapan
Özhaseki, "Tabii ki bu yangınlar nasıl çıkı-
yor, birdenbire nasıl başlıyor? Bu konu-
larla ilgili resmi açıklamalar yapılıncaya
kadar biz de ihtiyatla takip ediyoruz.
ancak sosyal medyadan gördüğümüz
sanki bir provokasyon var gibi. Bir anda
birkaç yerde başlayan orman yangınları
da böyle bir şeyi işaret ediyor. Daha önce
Pkk’lıların ‘ateşin çocukları’ diye başlat-
tıkları yangınların da var olduğunu biliyo-
ruz. insan canına kıyan ağacına da kıyar,
canlının da canına kıyar. çünkü onlarda
vicdan, merhamet yok. Dışarının satılmış
uşakları olarak bunları da çok rahatlıkla

yapabilirler. Bana göre asıl üzücü olan
taraf şu, sanki körleri, sağırları ve dilsiz-
leri oynuyoruz. Türkiye'nin belalı sicilli
düşmanları şu anda, Türkiye'nin dışında
yabancı ajanların verdiği zararlardan
daha büyük tehlike saçan birkaç örgüt
varken bunlar karşısında dili tutulmuş şe-
kilde sesini çıkarmayan veya onların si-
yasi uzantılarıyla bağlantılı olan insanların
olmaları. FETÖ, DEaŞ, Pkk gibi belalar
var" ifadelerini kullandı. açıklamalarının
ardından Mehmet Özhaseki, önce Sivas
Valisi Salih ayhan'ı, ardından da Belediye
Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziya-
ret etti. Bilgin, Özhaseki'ye Demir Grup Si-
vasspor forması hediye etti. 

Bir sürü bela var

A K Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Yerel Yönetimler Başkanı
Mehmet Özhaseki, bir dizi ziya-

ret ve Sivas Belediyesi tarafından kente
yapılacak olan yeni projelerin temel atma
törenine katılmak üzere Sivas'a geldi. Öz-
haseki ilk olarak kentteki bir otelde Elazığ,
Muş, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Çorum,
Gümüşhane ve Aksaray Belediye başkan-
larıyla istişare toplantısında bir araya
geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan ve 'gönül belediyeciliği' inşa ettik-
lerini söyleyen Özhaseki, "Türk siyasi ha-
yatında dönüm noktaları vardır. Bu
tarihler hiç unutulmaz. Yerel yönetimler
açısından 1994 yılı adeta bir milattır, 94
yılı öncesinde öyle bir belediyecilik anla-
yışı vardı ki, genellikle soldan gelen beledi-
yelerin tamamı militan bir kadrolaşmayla,
sanki bir işgal kuvvetleri gibi belediyeleri
ele geçirir, hizmeti asla düşünmezler ve
eylemden eyleme koşarlardı. Kafalarında
yalnızca sempati duydukları ya Çin'e ya
da küçük Arnavutluk'a, Küba'ya hayranlık
duydukları sistemi getirmek için belediye-
leri bir basamak olarak görürlerdi. Sular
akmazmış, çöp dağları patlamış, kimse-
nin umurunda değildi. Ancak 1994 yılı
geldiğinde öyle bir seçim kampanyası
başlattık ki başta İstanbul’da Cumhur-
başkanımız, Anadolu’nun birçok ilinde de
bizler, "Kimseyi ayırmadan hizmet edece-
ğiz" diyerek yola çıktık. Hizmet belediyeci-
liği o dönemde ortaya çıktı. İktidar
olduktan sonra çok şükür daha büyük
projelere imza atmaya başladık. Şehirleri-
mizi bir bütün olarak görüp, kendi mede-
niyetimizi inşa edecek şekilde büyük
projeler ortaya koymaya başladık. İşte o
zaman da 'marka şehirler' dedik, bunun
adına. En son dönemde de Cumhurbaş-
kanımızın ifadesiyle 'gönül belediyeciliğini'
inşa ediyoruz. Büyük projeler, köprüler,
inşaatlar yapabilirsiniz ancak o bölgede
yaşayan insanların gönlünü alamıyorsa-
nız, garibin duasını alamıyorsanız, onlarla
birlikte hareket edip bu işleri onları kata-
rak yapamıyorsanız yaptığınız işler bey-
hude" diye konuştu.

Algı operasyonu yapıyorlar

CHP'li belediyeleri eleştiren Özhaseki,
"Bugün Sivas Belediyesi'nin 343 milyon
lira civarında 13 projesinin temel atmasını
birlikte yapacağız. Geçenlerde Adana'da
tek katlı bir kreşin etrafına toplanmış 9
tane CHP'li büyükşehir belediye başkanı,
yanlarında milletvekilleriyle temel atma

töreni yapıyorlardı. Neyse Allah'tan heykel
yapmadılar veya tuhaf tuhaf işlerle uğraş-
maktan bazen böyle küçücük, minyon da
olsa bir kreş yapmaları takdire şayandı.
Ondan dolayı arkadaşlarımızı tebrik ede-
riz. Büyük şehirlerin başına gelirken
büyük iddialarla geldiler. 
Bu şehirlerin devasa bütçelerinin oldu-
ğunu, kimseye ihtiyaç olmadan acayip şe-
kilde bu şehirlerde işler yapacaklarını
söyleyenlerin aradan zaman geçmesine
rağmen, 2,5 sene gibi bir süre geçmesine
rağmen taş üzerine taş koyduklarını göre-
medim. Ne yapıyorlar peki? Cumhuriyet
Halk Partisi stratejisi olarak sürekli algı
operasyonu yapıyorlar. Algı operasyonu
çekerek yalanların ardı arkası kesilmeden
devam ediyor. Bunu genel idare için de
yerel idare için de yapıyorlar. 'Kimseyi
işten çıkartmayacağız, çalışana dokunma-
yacağız' dediler ne oldu peki, İstanbul’da
neredeyse 12 bin kişi işten atıldı. 12 bin
garibanı işten attılar ama 18 bin kişiyi de
işe aldılar.
Tüm dünyaları 'Recep Tayyip Erdoğan,
AK Parti gitsin de ne olursa olsun' düşün-
celeri üzerine kurulu. Ne yapacaksınız
kardeşim? Biz nihayetinde bir faniyiz. Biz
gittik diyelim, ne yapacaksınız? Millet sizi
seviyor mu? Hayır. Sizin millete vereceği-
niz bir şey var mı? Hayır. Bir programınız
var mı? Hayır. Ne yapacaksınız siz o
zaman? Allah'a hamdolsun, 19 yıldır ikti-
darız. Bu iktidarımızla adeta sessiz bir
devrim yaşattık. Başarıdan başarıya koş-
tuk. Altını çizerek iddiayla söylüyorum.
Bizler önceki hükümetlerin hangisiyle kı-
yaslarsanız kıyaslayın hepsinden daha ba-
şarılıyız" dedi. DHAGelen gelir

gelmeyen
gelmez!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere
Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan
esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi.
Sancar, "Bundan sonraki yol haritamızın ne
olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim
gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi
yoluna devam eder. Kendi yoluna devam
ettiğinde HDP’siz yürümenin mümkün
olmadığını görenler sonradan pişman
olursa hesabını halka verirler" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Mit-
hat Sancar, Bitlis'te yürütülen
'Dere Islah Projesi' kapsa-

mında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret
etmek üzere kente geldi. Partililerin katıl-
dığı toplantının ardından Ulu Cami
Meydanı'nda konuşma yapan Sancar,
HDP’nin kimseyle bir ittifak içinde ol-
madığını söyledi. Sancar, Bitlis’te yürü-
tülen proje kapsamında alınan kararların
milletvekiline sorularak alındığını, doğ-
rusunun bu projelerin muhatabı olan
halka sormak olduğunu söyledi. Sancar,
"Bizim diğer partilere bir çağrımız yok.
Yok efendim şu ittifakmış, bu ittifakmış,
bizi ilgilendirmiyor. Şu şahıs adaymış, bu
şahıs adaymış bizi ilgilendirmiyor. Biz
yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu
yolda sizlerin görüşlerini alarak, sizlerin
bu etkisini görerek, yaptığımız toplantı-
larda bizlere söylenenleri dikkate alarak
kararlarımızı vereceğiz. Bundan sonraki
yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan
edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir,
gelmeyen kendi yoluna devam eder.
Kendi yoluna devam ettiğinde HDP’siz
yürümenin mümkün olmadığını gören-

ler sonradan pişman olursa hesabını
halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağ-
dur ettiklerinin farkındayız. Ayrımcılıkla,
rant yaratarak, burada Bitlis’i yıkmaya
çalıştıklarının farkındayız. Elbette sağlıklı
bir kentsel yenilenme için biz de destek
veririz. Ama tek kişinin kararı ile değil.
Sarayda bir kişi karar alacak, gelecek bir
bakanlık burada planlar yapacak, plan-
ları yaparken de buranın rantını yiyen bir
iki milletvekilini çağıracak, onların çıka-
rına göre yapacak. Yok böyle yağma.
Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Aşı olun çağrısı yaptı

Mithat Sancar, vatandaşların sokaklar-
daki dedikodulara aldırış etmeden aşı ol-
ması gerektiğini belirterek, "Şimdi
madem aşılar geç de olsa geldi. Artık
bizlerde kendimiz için, sevdiklerimiz için
halkımız için, geleceğimiz için aşı olalım.
Başka şeylere kulak asmayalım. Aşıyı
olalım, taleplerimizi yine en yüksek sesle
dile getirelim. Sağlık hakkı en önemli
haklardandır. Ama sağlık hakkının ana
dilinde verilmesi de kutsal bir haktır"
dedi. DHA

THK’yı aradım
ulaşamadım!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, birçok ilde görülen
orman yangınları üzerine Türk Hava
Kurumu (THK) kayyımını aradığını
ancak ulaşamadığını açıkladı

twitter hesabından tepki gösteren
CHP Lideri şu ifadeleri kullandı; "Türk
Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu.

Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş
modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kira-
lamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etme-
sine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale
edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat
onun izni olmadan onay verebilecek durumda
değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım." "Düğüne
gitmek durumunda kaldığını" açıklayan Türk Hava
Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, dün
akşam CNN Türk yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu
da aramış, ona da ulaşamadık. Hakkını helal etsin"
demişti.

Aşı olun çağrısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Öztunç, koronavirüsle mücadelede 
aşının önemine dikkati çekti ve "Lütfen
aşınızı olun. Sadece kendiniz için 
değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun
diyoruz" çağrısı yaptı

Öztunç, partisinin Elbistan İlçe Baş-
kanlığı'nda düzenlediği basın toplantı-
sında, şöyle konuştu: Aşı önemli,

aşılanma önemli. Bir kere daha CHP olarak yurt-
taşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; lütfen aşınızı
olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için
de lütfen aşı olun diyoruz. Aşı önemli, birileri aşı
konusunda belki yanlış bilgiler veriyordur ama lüt-
fen kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak

için, insanları korumak için aşı olun. Bir kere
daha aşı çağrısında bulunuyoruz yurttaşları-
mıza. Hükümetin artık sadece aşı kampanya-
ları yapmakla kalmayıp ciddi politikalar da
üretmesi gerektiğini ifade eden Öztunç, bu
kapsamda CHP olarak destek vermeye hazır
olduklarını belirtti. Öztunç, aşı konusunda
TBMM'ye herhangi bir öneri gelmesi duru-
munda hükümeti destekleyeceklerini belirte-
rek, "Biz CHP olarak aşı konusunda
hükümeti destekleyeceğiz. Aşı konusunda ge-
lecek her öneriye destek vereceğimizi peşinen
buradan ifade ediyorum." diye konuştu.
Farklı bölgelerde yaşanan orman yangınla-
rıyla ilgili üzüntüsünü de dile getiren Öztunç,
Türk Hava Kurumuna ait 11 yangın sön-
dürme uçağının kullanılmadığını ve hangar-
larda çürümeye terk edildiğini ileri sürdü.

Mehmet 
Özhaseki
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T ürkiye'de vaka sayılarının yük-
selişi aşı olmayanlara kısıt-
lama getirilmesi konusunu

yeniden gündeme getirirken Ekmek
Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel
Başkanı Cihan Kolivar, “Biz fırına gi-
rene HES kodu gibi, aşı soracağız. Aşı
olmayanların hiçbirini fırınımıza sok-
mayacağız, değil ekmek vermek içeri
sokmayacağız. Aşı olanı, durumu iyi
olmayanı da fırın başı her gün 20 tane
vatandaşa 3'er ekmek verelim” dedi.
Tüm dünyada Covid-19 pandemisiyle
mücadele devam ederken Türkiye'de
son günlerde vaka sayıları yükselişe
geçti. Pozitiflik oranının yükselmesi de
aşı olmayanlara kısıtlama konusunu
yeniden gündeme getirdi. Ekmek Üre-
ticileri İşverenleri Sendikası Genel
Başkanı Cihan Kolivar'dan da ko-
nuyla ilişkin ilginç bir öneri geldi.

Fırına sokmayız

Aşı olmayanların fırınlara alınmaması
gerektiğini ifade eden Kolivar, “Aşı çok
önemli bir şey, bana göre aşı olmayan
insan canlı bomba gibidir. Kimi öldü-
receği belli değil, hükumet bir yasa çı-
karmalı ölüme sebebiyet vermekten bu
kişilere dava açılmalı. Belediye otobü-

süne bindirmemeli, AVM'lere sokma-
malı. biz de fırıncı olarak dedik ki fı-
rıncılar ne yapabilir, aşı olmayanı
fırına sokmamak var, aşı olanı, du-
rumu iyi olmayanı da fırın başı her
gün 20 tane vatandaşa 3'er ekmek ve-
relim" diye konuştu. Fırınlara giren va-
tandaşlara HES kodu gibi aşı
sorulması gerektiğini savunan Kolivar,
"Eğer yoksa girme kardeşim, ben sana
ekmek vermiyorum. Fırından sıcak
ekmek, hamur alamayacak. Üzerine
bomba yeleği giymiş adamı görsen so-
kakta işyerine sokar mısın, sokmazsın
değil mi bu da bana göre onun gibi.
Canlı bombayı ben işyerime sokmam.
Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırı-
nımıza sokmayacağız değil ekmek ver-
mek içeri sokmayacağız” dedi.

Ekmek fiyatları zamlanacak

Ekmek fiyatlarının da zamlanması ge-
rektiğini söyleyen Kolivar, "İstanbul'da
fırın ve ekmek fiyatıyla ilgili müthiş
kargaşa var. Halk Ekmek, ekmeğe
yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de
önümüzdeki hafta yüzde 25 zam ya-
pacağız. Önümüzdeki haftadan sonra
İstanbul'da ekmeğimiz 2,5 lira" 
ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

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

PENDİK BÖLGESİ

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

ATAŞEHİR BÖLGESİ

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

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

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

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

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

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

Havalar ısındı
sahiller boşaldı

İstanbul'da son günlerde
etkili olan yüksek sıcaklıklar
nedeniyle, sabah ve öğlen
saatlerinde sahiller boş
kaldı. Termometrelerin 34
dereceyi aştığı sıcaklıklarda
Maltepe Sahili havadan
görüntülendi. İstanbul son
haftaların en sıcak günlerini
yaşamaya devam ediyor.
Termometreler 34 dereceyi
gösterdi. Yüksek sıcaklıkla-
rın hakim olduğu İstan-
bul'da sabah ve öğle
saatlerinde sahiller boş
kaldı. Son zamanların en
sıcak günlerini yaşayan İs-

tanbullular, nemin etkisiyle
daha da hissedilen kavu-
rucu sıcaklıklar nedeniyle
sahilleri boş bıraktı. Uz-
manlar ise başta yaşlılar,
çocuklar ve kronik rahatsız-
lığı olan vatandaşları sıcak
çarpmasına karşı dikkatli ve
tedbirli olmalarını konu-
sunda uyarıyor. İstanbul'da
bugün hava sıcaklığının 34
derece olduğu, nem oranı-
nın ise yüzde 37 olduğu
gözlendi. Öte yandan artan
sıcaklıklar sonrası boş kalan
Maltepe Sahili havadan
görüntülendi.

ASI OLMAYANA
EKMEK YOK!

Türkiye’de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirirken Ekmek
Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Biz fırına girene HES kodu gibi, aşı soracağız” dedi
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ZAYİ İLANLARI
Avcılar 27 Pafta 19295 parsel’e ait 20.06.2017
tarih 23777754 sayılı bordur ve tretuvar teminatı

makbuzum kaybolmuştur. Hükümsüzdür
Yıldırım ERTÜRK 

Avcılar 26 Pafta 23194 parsel’e ait 16.11.2017
tarih 2421615 sayılı bordur ve tretuvar teminatı
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Vatandaşların deste deste
faturalar içinde isimlerini ara-
dığı anlara ait video ve fotoğ-

rafları sosyal medya hesapları
üzerinden paylaşan Tanal, cenaze için
mezarlığın yanı başındaki Hz. Amine
Camisi’ne gelen hemşerilerinin, avluda
DEDAŞ personelinin kestiği faturalarla
karşılaştığını belirtti. Daha önce Şanlı-
urfa’da “hayali fatura kesildiği” iddia-
sını Meclis gündemine taşıdığını, fatura
örnekleri eşliğinde “Sayaç okumadan
pırasa keser gibi elektrik faturası kesil-
diği” çıkışında bulunduğunu hatırlatan
Tanal, “Sayaçlara bakılmadan cami av-
lusuna bırakılan elektrik faturaları karşı-
sında şahsen ben de şaşkınım!”
ifadelerini kullandı. Tanal, vatandaşların
Hz. Amine Camisi’nin avlusundaki fa-
turalara ilişkin aradıkları özel elektrik
şirketi DEDAŞ’ın yetkililerinin, “Siste-

min bozuk olduğu” savunmasında bu-
lunduğunu aktardı.

Kanunlara aykırı

Faturaların cami avlusuna bırakılması-
nın Tebligat Kanunu’na aykırı olduğunu
vurgulayan Tanal, şunları yazdı: Tebli-
gat Kanunu’na göre bildirim, öncelikle
ikametinde vatandaşın kendisine yapılır.
Şayet adreste ulaşılmazsa evrak muh-
tarlığa bırakılır. Bizim haberimiz olma-
dan yeni bir uygulamaya mı geçildi?
Bundan sonra tebligatlar, bildirimler
muhtarlıklar yerine cami avlularında mı
yapılacak? Vatandaş resmi evraka ulaş-
mak için cami avlusunu mu kontrol
edecek? Elektrik faturalarına ilişkin bu
trajikomik hadise hakkında Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Adalet
Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz.”

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukları
farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak ve yaz
tatilini verimli geçirmelerini sağlamak ama-
cıyla açılan Yaz Spor Okulları, tüm heyeca-
nıyla başladı. Pandemi süreci sebebiyle
kontenjanlar sınırlı sayıda tutulurken top-
lamda 2 bin 266 öğrenci, 12 farklı branşta
ücretsiz eğitim alma imkânı yakaladı. Ço-
cuklar için gerekli tüm tedbir ve önemlerin
alındığı derslerin büyük bir çoğunluğu ise
açık alanlarda, branşında uzman eğitmenler
eşliğinde sürdürülüyor.  Büyük ilgiyle karşı-

lanan spor okullarında; basketbol, voleybol,
çocuk zumbası, jimnastik, masa tenisi, sat-
ranç, futbol, tenis, izcilik, taekwando, aikido
ve golf branşları yer alıyor. Engelsiz branş-
larda ise basketbol, jimnastik, masa tenisi ve
taekwando alanlarında verilen eğitimlerle
özel gereksinimli çocuklar yeteneklerini keş-
fetme imkânı buluyor. 6 Temmuz tarihinde
başlayan dersler, Beylikdüzü sınırları içeri-
sinde bulunan 22 farklı alan ve tesiste
devam ederken 4 Eylül tarihinde düzenlene-
cek madalya ve sertifika töreniyle sona ere-
cek.  BARIŞ KIŞ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, mem-
leketi Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Kısas Ma-
hallesi’nde oturan vatandaşlar adına düzenlenmiş
elektrik faturalarının toplu halde cami avlusuna
bırakılmış vaziyette bulunduğunu duyurdu

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

tarafından düzenlenen Yaz
Spor Okulları, bu yıl da yoğun

ilgiyle karşılandı. Pandemi
tedbirleri doğrultusunda

ağırlıklı olarak açık alanda
gerçekleşen derslerde, gerekli
tüm tedbir ve önlemler alındı

Faturalar cami avlusunda kaldı

Köyümüz yanıyor

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, son günlerde hepimizi derinden yaralayan orman yangınlarıyla ilgili
açıklama yaptı. Lüleburgaz Belediyesi’nin yeşil bir çevre için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Başkan 
Gerenli, “Lüleburgaz Belediyesi olarak yeşil bir çevre için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte kentimizde yeşil
alanların artırılması konusunda desteğe ihtiyacı olan tüm kişi ve kuruluşların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

T arım ve Orman  Bakanı Bekir Pakde-
mirli, “ şu anda aktif yangınlarda iyiye
gidiş var” devam eden yangına müdaha-

lenin söndüğünden söz ediyor.
Manavgat bölgesinden iletişim kurduğumuz

bir arkadaş ise şunları ifade ediyor; 
“ Köyümüz yandı, komple yandı ahırlar, bah-

çeler her yer yandı. Bizi kaderimize terk ettiler,
bakanların konuşmaları falan hepsi yalan, bir
tane itfaiye bile göndermediler köyümüze. 
Bütün Manavgat yandı.”

Cümleleri aynen böyle S.Y’ nin. İliklerime
kadar üzüntüsünü hissettim. 

Ama Pakdemirli, “ 3 uçak, 9İHA, insansız
helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arasöz,
55 iş makinası ve 4 bin personelle yangınla 
mücadele ediyoruz” diyor.

Öte yandan da Doğu Perinçek; “ Türk Ordusu
PKK’ yı eziyor, bitiriyor. Can çekişen PKK orma-
nımızı, Manavgat’ımızı, köylerimizi yakma 
çılgınlığını çare sanıyor” twete atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan
gece boyunca açıklama  bekleyen herkes  Cuma
Namazı sonrası Erdoğan’dan  gelen açıklama-
lara odaklandı.  İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’dan ses yokken gece yarısı Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği  haberi id-
diası yayıldı ama net bir bilgi gelmedi o 
konuyla da ilgili. 

CHP’li Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’yla görüştüğünü ve Soylu’nun kendi-
sine yangınlarda sabotaj izlerine dair istihbarata
henüz ulaşılmadığını, yangının aşırı sıcaklar 
sebebiyle çıktığını düşündüklerini ifade ettiğini 
sosyal medya üzerinden aktarıyor. 

Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı ise 
düğünde olduğunu belirtiyor ve bir açıklama da
Cüppeli Ahmet’ten geliyor, “ Tekbir  getirin, 
yangınlar söner.”

Cübbeliyi tutan mı var? Bir koşu getirse ya
tekbiri. Yahu kardeşim yangın sönsün diye hep
bir ağızdan duacıyız zaten, senin derdin ne ? 

İkiye ayrılmış, ayırmak için var gücüyle mü-
cadele içinde olan güruh var. Çöken çalan ,
yakan yıkan bir tarafa, bunların  yanında sürekli
açığı kapatmaya çalışanlar diye bölündük.

Komple bir habitat yok oluyor. Acı ve keder
içinde “çözümsüzlüğü” çaresizlikle izliyoruz. 

Kaos ortamı oluşturulmasına kimsenin fırsat
vermesine müsaade etmeden yangının kontrol 
altına alınmasını istiyoruz artık. 

Beylikdüzülü çocuklar mutlu

Dilek BOZKURT

info@gazetedamga.com.tr

T ürkiye’nin farklı noktalarında aynı
anda çıkan orman yangınları hepi-
mizi derinden etkilerken Başkan

Gerenli önemli açıklamalarda bulundu.
Daha yeşil bir Lüleburgaz için canla başla
çalıştıklarını ve bu kapsamda tespit edilen
her alanda ağaçlandırma çalışmaları yap-
tıklarını kaydeden Başkan Gerenli, Lüle-
burgaz Belediyesi’nden bu konuda destek
isteyen tüm kişi ve kurumlara destek ver-
meye hazır olduklarını ifade etti. Lülebur-
gaz Belediyesi’nin sadece son 6 ayda Yeni
Mezarlık da dahil olmak üzere kent gene-
linde 2 bine yakın ağaç diktiğini kaydeden
Başkan Gerenli, “Yeni Mezarlık, İstasyon
Caddesi, Millet Caddesi, Değirmen Cad-
desi gibi ana güzergahlar başta olmak
üzere kentimizin dört bir yanında ağaçlan-
dırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizi sa-
dece son 6 ayda aralarında erguvan, ıhla-
mur, oya, ligüstrüm ve at kestanesi gibi 2
bin adete yakın ağaç dikimi gerçekleştir-
dik. Bununla birlikte Kent Ormanımızın
ilerleyen etaplarında da ağaçlandırma ala-
nımız bulunmaktadır” dedi. 

Yanlarında olmaya devam
edeceğiz

Lüleburgaz Belediyesi’nin yeşil bir çevre
için adım atan tüm kişi ve kurumların ya-
nında olmayı sürdüreceğini belirten Baş-
kan Gerenli, “Küresel iklim değişikliğinin
yanı sıra yaşanan yangınlardaki insan fak-
törlerini de göz önüne alarak sürdürülebi-
lir bir çevre için hepimizin adım atması
gerekiyor. Lüleburgaz Belediyesi olarak
bugüne kadar bize yeşil bir çevre ve ağaç-
landırma talepleri için gelen tüm kişi ve
kurumların yanında olduk. Yanlarında ol-
maya da devam edeceğiz. Tüm imkanları-

mızla daha yeşil bir çevre için seferber ol-
maya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Ateşi söndürün uyarısı

Öte yandan Başkan Gerenli, sabotajların
dışında kalan orman yangınlarının yüzde
89’unun insan kaynaklı olduğunu hatırla-
tarak, “Her yıl oksijen deposu ormanları-

mızı yangınlar sonucu kaybediyoruz.
İklim değişikliğinin derinden etkilediği bu-
günlerde ormanlarımızı daha sıkı koruma-
lıyız. Vatandaşlarımız piknik alanlarında
belirtilen alanlar dışında ateş yakmasın.
Bununla birlikte ormanlık alanlarda ateş
yakan kişileri gördüğünüzde 112 Acil Yar-
dım Sistemi üzerinden hızlıca görevlilere

durumu bildirin. Ormanlarımızı korumak
hepimizin sorumluluğunda” dedi. Tüm
bunların yanı sıra Başkan Gerenli, orman-
lık alanlara atılan plastik ve cam gibi atık
malzemelerin aşırı sıcak havalarda yan-
gına sebep olduğunu belirterek vatandaş-
ları çöplerini çevreye atmamaları
konusunda uyardı.

Türkiye’nin farklı noktalarında aynı anda çıkan
orman yangınları hepimizi derinden etkilerken
Başkan Gerenli önemli açıklamalarda bulundu.
Daha yeşil bir Lüleburgaz için canla başla çalış-
tıklarını ve bu kapsamda tespit edilen her alanda
ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte
tercih tanıtım günleri kapsamında üniver-

sitelere yönelik ziyaretler artmaya başladı.
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur

Eren Topkaya, pandemiden tam olarak kur-
tulmadığımıza işaret ederek bireysel ve

kurumsal olarak önlemlerin alınması 
gerektiği konusunda uyarılarda bulundu

MESAFE ARTIK 2 METREYE ÇIKTI
Virüsün bulaşmasını önlemek için alınabile-
cek en öneli önlemlerin “maske, mesafe ve
hijyen” olmaya devam ettiğini vurgulayan
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, şöyle devam
etti: "Bu nedenle sınıflar, kantinler, kapalı

alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mut-
laka mesafeye dikkat edilmeli ve maske ke-
sinlikle çıkarılmamalı. Bununla birlikte açık
alanlarda da kapalı alana göre daha düşük
olmakla birlikte virüsün bulaş riski olduğu

unutulmamalı. Bir arada olduğumuz ortam-
lardaki kişilerin bağışık olup olmadığını bile-
mediğimiz gibi herkesin her an virüsü
taşıyabileceği ve bunu da aktarabileceği riski
göz önündü tutulmalı. Açık alanlarda da

maksimum önlemler alınmalı. Yeni Delta mu-
tasyonunun da bulaş riskinin daha fazla ol-
duğunu biliyoruz. Şu an en yaygın mutant
virüs delta olduğu için de mesafemiz 1,5
metren, 2 metreye çıktı."

Yeditepe Üniversitesi kampüsünde sağlık ve gü-
venlik anlamında gerekli tüm önlemlerin alındı-
ğının altını çizen Prof. Dr. Topkaya, şu bilgileri
verdi: "Kapılarda gerek HES kodu gerekse ateş
kontrolüyle risk taşıyabilecek kişilerin kampüs
alanına girişleri kontrol altına alınıyor. Ana giriş
kapılarında ve binalarda tiriaj alanları oluştu-
ruldu. Revirde düzenlemeler yapıldı. Tüm sağlık
ekibi olası anlık şikâyetler için gerekli hazırlıkla-
rını yaptı. Kampüs içinde teması en aza indire-
cek, kapalı alanlarda kalabalık şekilde
bulunmayı önleyecek gerekli altyapı çalışmaları
yapıldı. Mesafeye uyum için işaretleme ve uyarı-
lar oluşturuldu. Bu konuda gerekli uyarıları yap-
mak konusunda tüm görevliler de bilgilendirildi.
Maske takmak unutulsa dahi görev yapan arka-
daşlarımız gerekli uyarıları yapmaları konu-
sunda eğitildi. Biz ‘Güvenli Kampüs’ standartları
gereği alacağımız güvenlik önlemlerinden hiçbir
şekilde taviz veremeyiz. Sürdürülebilir eğitim için
gerekli tüm önlemleri alarak çocuklarımızı koru-
mak için elimizden geleni yapacağız.”

GİRİŞLER KONTROL 
ALTINA ALINIYOR

Pandemi boyunca farklı platform-
larda yapılan bilgilendirme çalış-
malarıyla toplumda bu anlamda

bir bilinç düzeyinin oluştuğunu dile geti-
ren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Aynur Eren Topkaya, sürecin çok dinamik
olduğunu ve virüste mutasyonlar ve var-
yantlar oluşmaya devam ettiğini anım-
sattı. “Dünya Sağlık Örgütü tarafından
‘Pandemi bitmiştir’ açıklaması yapılana
kadar maske takmaya devam edilmelidir”
diyen Prof. Dr. Topkaya, özellikle üniver-
sitelerde devam eden tercih tanıtım günle-
rinde alınması gereken önlemlerle ilgili
önemli bilgiler aktardı. Yeditepe Üniversi-
tesi Kampüsü’nün Türk Standartları Ens-
titüsü tarafından “Güvenli Kampüs”
olarak ilan edildiğini belirten Prof. Dr.
Aynur Eren Topkaya, “Pandemi çok dina-

mik bir seyir izledi ve izlemeye devam edi-
yor. Biz de bu dinamiğe uygun şekilde
olası riskleri tahmin etmeye çalışarak üni-
versite bünyesinde gerekli önlemleri aldık.
Kampüste güvenli hayatın sürdürülebil-
mesi konusunda gerekli çalışmaları yaptık
ve yapmaya devam ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Sürdürülebilir çözüm

Pandeminin başında, virüsün nerelerden
bulaşabileceğinden hastalığın seyrine
kadar birçok noktada bilinmeyenler
çoktu. Ancak günümüzde her gün elde
edilen yeni bilgilerle de önemli bir nok-
taya gelindiğini söylemenin mümkün ol-
duğunu anlatan Prof. Dr. Topkaya, “Şu
an için vaka sayılarındaki artışı gözlemle-
sek de yaklaşık 2 yıla varan bu seyirde sü-
rekli olarak tam kapanmayla devam

edecek bir sürecin de sürdürülebilir olma-
dığını biliyoruz. Her anlamda sürdürüle-
bilir bir yaşam için kurallara uymak şart”
dedi. Şu anda toplumun yaklaşık yüzde
30’unun iki doz, yüzde 48’inin ise tek doz
aşılanmış olduğuna dikkati çeken Prof.
Dr. Aynur Eren Topkaya, “Bunun ya-
nında toplumun bir kısmı da hastalık ge-
çirerek doğal bağışıklık kazandı. Ancak
aşının sağladığı bağışıklığı kontrol edeme-
yeceğimiz ve herkese sürekli antikor test
yapılamayacağı için herkesin kurallara
uyarak hem kendisini hem de toplumun
genelini korumakla görevli olduğuna ina-
nıyorum” ifadelerini kullandı.

Rehavete düşürmemeli

Aşılanan kişilerin de “Bir daha virüsle
karşılaşmayacağım ya da bulaştırmayaca-
ğım” düşüncesiyle önlem almaktan vaz-

geçmemesi gerektiğinin altını çizen Prof.
Dr. Topkaya sözlerine şöyle devam etti:
"Ülkemizde de 2021 yılı başından itibaren
aşılanma başladı. Dolayısıyla hem hasta-
lığı geçirerek hem de aşılanarak oluşan
toplumsal bağışıklık da belli bir seviyeye
ulaştı. Ancak hem doğal hem de aşıyla
gelen bağışıklığın miktar ve süre olarak ki-
şiden kişiye değiştiğini gördük. Yapılan
çalışmalarla, kişiden kişiye farklı olmak
kaydıyla, bağışıklığın 9-11 ay sürebildiği
ortaya çıktı. Bu nedenle aşılanmak bizi
asla rehavete sürüklememeli." Enfeksiyon
geçirenlerin de yeniden enfeksiyon geçire-
bileceğini anımsatan Prof. Dr. Topkaya,
“Dolayısıyla aşılananların da yeniden en-
feksiyon geçirebileceği unutulmamalı. Bu
nedenle hem başlayacak akademik yılda
hem de tercih sürecinde tüm önlemler ye-
niden gözden geçirilmeli" dedi. DHA
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S on bir yılda yeni tip koronavirü-
sün (Kovid-19) neden olduğu
tahribatın yanı sıra 1 Şubat

askeri darbesinin etkileriyle mü-
cadele eden Myanmar’da top-
lumsal krizin geldiği boyut
endişe veriyor.
Darbenin ardından yaşanan
bir dizi gelişme, her ülke
gibi Myanmar’ın da gün-
deminde olan Kovid-19’la
mücadeleyi tamamen göl-
gede bırakırken siyasi istik-
rarsızlık, darbe sonrası
ordu ile muhalifler ara-
sında yaşanan çatışmalar,
yerinden edilen siviller ve in-
sani kriz, ülkenin ana gün-
dem maddeleri haline geldi.
Ülkedeki sağlık çalışanlarının
büyük çoğunluğunun darbe son-
rası protesto ve sivil itaatsizlik ey-
lemlerine katılmasıyla Myanmar’da
Kovid-19’la mücadele zaten bir süreli-
ğine askıya alınmıştı. Aung San Suu
Çii’nin liderliğindeki sivil hükümet, darbe
sonrası yönetime el koyan General Min Aung
Hlaing ve ekibine başarılı bir pandemiyle mü-
cadele mirası bıraktığı için
sağlık çalışanlarının iş bırak-
masının yarattığı boşluk,
Mayıs 2021’e kadar
pek hissedilmedi.
Fakat Mayıs’ın
ortalarında
darbe karşıtı
protestoların
yerini tama-
men çatış-
malara
bırakması,
etnik silahlı
grupların
güçlü olduğu
Chin, Karen,
Kachin gibi eyalet-
lerde Myanmar or-
dusu ile darbe karşıtı
gruplar arasında yaşanan
yoğun çatışmalar sonucu çok
sayıda sivilin evini terk etmesi, Hindistan ve
Tayland sınırlarına göç akınlarının başlaması
Kovid-19’un üçüncü dalgasını tetikledi. Askeri
yönetimin ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü
ele almasıyla birlikte Kovid-19 testleri Hazi-
ran’dan itibaren düşük oranlarda yeniden ya-
pılmaya başlayınca nihayetinde vahim tablo
ortaya çıktı. 

Kayıt dışı vakalar ve gerçeği 
yansıtmayan rakamlar
Myanmar’da 28 Haziran’dan bu yana vaka
artışları dört haneli rakamlarda ilerliyor. 16
Temmuz’dan bu yana ise günlük vakalar beş
binli rakamların üzerinde seyrediyor. Kovid-19
kaynaklı ölümler de vaka artışlarıyla doğru
orantılı olarak artarken 13 Temmuz’dan bu
yana günlük can kayıpları üç haneli rakam-
larda. Şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif
çıkan sayısının 280 bini aştığı ülkede virüs kay-
naklı can kayıpları sekiz bin, aktif vaka sayısı

ise
77 bin ci-
varında. Tabii bu veri-
lerin askeri yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı’na

ait olduğunu, başkent Nepido, Yangon ve
Mandalay gibi metropol kentler hari-

cinde ülkenin kırsal kentlerinde
doğru düzgün test yapılamadığını

ve Myanmar’daki gerçek Kovid-
19 rakamlarının “resmî” ma-
kamların yansıttığının çok
üzerinde olduğunu belirtmek
gerek. Zira birçok eyaletteki
sağlık gönüllüleri ve pande-
miyle mücadeleyi gayriresmî
alanda yürüten darbe karşıtı

sağlık çalışanları, askeri yöneti-
min virüs kaynaklı can kayıplarını

eksik açıkladığını söylüyorlar.
Ülkenin merkezî bölgelerinden Saga-

ing’de faaliyet gösteren yardım kuruluşu
Karyakanmyitta’nın Başkanı Ko Ye Thiha
Aung, askeri yönetime karşıtlığıyla bilinen The
Irrawaddy gazetesine verdiği demeçte, bölgeye
bağlı Kale kentinde Haziran’dan bu
yana en az 600 kişinin Kovid-19 nede-
niyle öldüğünü fakat askeri yöneti-
min bu tarih aralığında
Kale’den sadece 6 can kaybı
açıkladığını belirtmişti.
Aung, Sağlık Bakanlı-
ğı’nın sadece hastane-
lerde yaşamını
yitirenlerin kaydını tut-
tuğunu, fakat yüzlerce
Kovid-19 hastasının ev
karantinasında haya-
tını kaybettiğini vurgu-
lamıştı. Bu açıklamalar,
54 milyon nüfuslu bir ül-
kenin sadece bir kentindeki
vahameti yansıtıyor. Diğer bir-
çok bölgede kayıtlara geçmemiş
kaç vaka ve ölümün olduğunu kimse bil-

miyor. Myanmar’daki Kovid-19 kri-
zinin korkutan tarafı da bu. 

Pandemiyle 
mücadelede

işbirliği sorunu
Suu Çii hükümeti dö-
neminde Myanmar,
gelir seviyesi düşük ve
sağlık sistemi zayıf
bir ülke olmasına
rağmen hükümet ile
bürokrasinin
uyumlu çalışması,
organize sağlık yö-
netimi ve halkın
pandemiyle müca-
deleye tam desteği

sayesinde Kovid-
19’u kontrol al-

tına almayı
başarmıştı. Pan-

deminin ül-
kede etkisini

Ağustos
2020’ye

kadar göster-
memesi, günlük

vaka sayılarının iki
binin üzerine çıkmaması
ve Kasım'da genel seçim-
lerin yapılmasına rağmen
vaka artışlarının görülme-
mesi Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün (DSÖ) de dikkatini
çeken başarılardı. Şimdi ise or-
tada tam vaka sayılarının belirle-
nemediği, temas takibiyle salgın
merkezlerinin saptanamadığı, komşu ülke-
lerin kara sınırlarını kapatmasından ötürü
Kovid-19 ile mücadele için gerekli olan, başta
oksijen tüpü olmak üzere, tıbbi ekipmanların
temin edilemediği bir Myanmar var. Daha da
kötüsü, Kovid-19 krizine rağmen askeri yöne-
timi protesto etmekten vazgeçmeyen halk,
pandemiyle mücadelede askeri yönetimin ka-
rarlarını dinlemiyor. Örneğin salgının etkili ol-
duğu bazı bölgelerde halk, askeri yönetimin
ilan ettiği sokağa çıkma yasaklarına, askeri
darbeye kızgınlığından ötürü uymuyor.
Buna karşın askeri yönetim de yangına kö-
rükle giderek siyasi gerilimi daha da kızıştırıcı

hamlelerde bulunuyor. Myanmar or-
dusu etnik silahlı gruplara saldırılarını

sürdürürken ateş hattında kalan sivil-
ler evini terk etmeye devam edi-

yorlar. Birleşmiş Milletlerin
(BM) verilerine göre, dar-

beden bu yana yaklaşık
230 bin sivil, iç çatış-
malar nedeniyle yer-
lerinden edildi. Kimi
dağlık veya ormanlık
alanlarda kimi de
komşu ülke sınırla-
rındaki kamplara sı-

ğınan siviller, temel
gıda ihtiyaçlarını temin

etmekte zorlanmaları-
nın yanı sıra pandemiye

karşı son derece zayıf ve sa-
vunmasız durumdalar. Bunun

yanı sıra Myanmar ordusu, pande-

miyle mücadele için hayati önem taşımalarına
rağmen sağlık çalışanlarını hedef almayı sür-
dürüyor. Darbeden bu yana 157 sağlık çalı-
şanı, ordunun darbe karşıtlarına müdahaleleri
sonucu öldürülürken, sivil itaatsizlikte bulu-
nan 580 sağlık çalışanı hakkında yakalama ka-
rarı çıkarıldı. Askeri yönetim, mevcut durumda
her türlü çatışma ve siyasi kavgaların dışında
tutulması gereken sağlık çalışanlarını hedef
alarak hem halkın sağlık güvenliğini tehlikeye
atıyor hem de kendi mücadele programını iş-
levsiz duruma sokuyor.
Askeri yönetimi tanımamakta kararlılığını sür-
düren darbe karşıtı siyasi kanat da mevcut
durum karşısında pandemiyle mücadele gün-
demini öncelemeye karar verdi. Suu Çii des-
tekçilerinin askeri yönetime karşı 16 Nisan’da
kurduğu ve “sivil hükümet” olarak bilinen
Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 22 Tem-

muz’da kendi bünyelerinde Kovid-19
Çalışma Kolu kurdu. NUG’un kur-

duğu bu bünyenin, an itibarıyla
sivil itaatsizlik eylemini sürdü-

ren çok sayıda sağlık çalı-
şanını ülke çapında

mobilize ederek pan-
demiyle mücadeleye
gayriresmî yoldan
bir nebze katkı sağ-
laması bekleniyor.
Bu bilgiler ışığında
Myanmar’ın, siyasi
istikrarsızlık ve bö-

lünmüşlük içinde
kendi gayretiyle pande-

minin üstesinden geleme-
yeceğini görmek zor değil.

Myanmar’ın Kovid-19’la başa
çıkabilmesi için hem uluslararası ca-
miadan hem komşu ülkelerden insani

ve tıbbi yardım alması gerekiyor. Fakat askeri
yönetimin uluslararası yardımlara ne kadar
sıcak baktığı şüpheli.

MYANMAR’DA SİYASİ KAOS VE ÇATIŞMALAR 

Son bir aydır hastanelerde ciddi miktarda
oksijen tüpü eksikliği olduğu görülüyor.
Yangon gibi metropol kentlerde hasta ya-
kınları, hastanelerde bulamadıkları oksijen
tüplerini kendi imkanlarıyla temin etmeye
çalışıyorlar. Buna karşın askeri yönetim
hastanelerde oksijen tüpü eksikliği olmadı-
ğını öne sürerek halkı gereksiz yere paniğe
kapılmakla suçluyor. 12 Temmuz’da askeri
yönetim, oksijen tüplerinin satışını yasakla-
yarak, ihtiyaç dahilinde hastanelere oksijen
tüpü tedarikini bizzat sağlama kararı aldı.
Fakat buna rağmen gönüllü sağlık kuruluş-
ları, hastanelerde oksijen tüpü ihtiyacının
sürdüğünü belirtiyor.
Oksijen tüpü haricinde halkın pandemiye
karşı korunması için yüz maskesi, el dezen-
fektanı ve ilaç gibi gerekli tıbbi malzeme-
lere yönelik ihtiyaç da söz konusu. Bu
konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
geçen hafta, Chin eyaletine bağlı Mindat
kentinde yerinden edilen sivillere yönelik
tıbbi ve gıda yardımı yapmak üzere giri-
şimde bulundu. Fakat askeri yönetimin bir-
çok dağlık bölgeye geçiş izni vermemesi
nedeniyle bu yardımlar, planlanan sayıda
kişiye ulaştırılamadı. Askeri yönetimin en-
gellemeleri karşısında darbe karşıtı silahlı
gruplar ve NUG da uluslararası camia tara-
fından muhatap alınmadıkları için insani
yardımların ulaştırılması konusunda yapıcı
bir tutum sergilemiyor.
Bunun yanı sıra şimdiye kadar çevre ülke-
lerden Myanmar’a herhangi bir tıbbi ve in-
sani yardım yapılmadı. Halbuki Güneydoğu
Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) 24 Ni-
san’daki liderler toplantısında alınan karar-
lar arasında bölgeye insani yardımların
ulaştırılması da vardı. ASEAN, şimdiye
kadar Myanmar’daki siyasi krizin çözümü
konusunda somut hiçbir adım atamadığı
gibi, bugün ülkedeki Kovid-19 krizi karşı-
sında da harekete geçmedi.
Ülkedeki bir diğer çıkmaz ise Kovid-19 aşı-
lamaları. Tıpkı vaka sayıları gibi aşılama-
lara ilişkin verilerde de belirsizlik hâkim.
Askeri yönetim, Çin’in Myanmar’a iki mil-
yon doz aşı temin edeceğini açıkladı. Bu
aşıların ülkeye ne zaman ulaşacağı ve nasıl
uygulanacağına dair ise hiçbir bilgi yok.
Diğer yandan bazı etnik silahlı gruplar da
kendi inisiyatifleriyle Çin ve Tayland gibi ül-
kelerden aşı temin ederek, kendi bünyele-
rinde aşılama programı başlatmış
durumda. En son Kachin eyaletini kontrol
eden Kachin Bağımsızlık Ordusu, Çin’den
10 bin doz aşı temin ettiklerini açıkladı. Dar
gelirli ülkelere aşı yardımında bulunulma-
sını hedefleyen COVAX programından ise
Myanmar’a şimdiye kadar hiçbir aşı yar-
dımı yapılmadı. Kısacası, ülkede Kovid-19
aşılaması hem yeterli miktarda yapılmıyor
hem de tek bir merkeze bağlı değil.
Sonuç olarak, Myanmar’da askeri darbenin
vahim bir hale getirdiği Kovid-19 krizinin bu
şekilde nereye evrileceğine dair ciddi bir
belirsizlik söz konusu. Ülkede giderek girift
hale gelen bu krize ulusal ve uluslararası
arenada acilen bir çözüm üretilmesi gereki-
yor. Aksi halde bu şekilde devam ederse
Myanmar kısa zamanda Kovid-19’un Gü-
neydoğu Asya’daki yeni merkez üssü ha-
line gelebilir ve bu durum sadece ülkeyi
değil, bütün bölgeyi etkiler.
Güneydoğu Asya’daki insan kaçakçılığı ve
uyuşturucu ticareti gibi yasadışı faaliyetle-
rin büyük çoğunluğunun Myanmar üzerin-
den yürütüldüğü dikkate alınırsa, ülkedeki
salgının bölge ülkelerine yayılması tehlike-
sinin mevcut olduğu söylenebilir. Pandemi-
nin dünyada etkisini göstermesinden bu
yana sıkça dile getirilen “herkes güvende
olana kadar kimse güvende değildir” söy-
lemi şu an Myanmar’ın durumunu tam ola-
rak izah ediyor.

MYANMAR’IN ASYA’DAKİ
YENİ KOVİD-19 MERKEZİNE

DÖNÜŞME TEHLİKESİ

“

“

MYANMAR ORDUSU İLE
DARBE KARŞITI GRUPLAR

ARASINDA YAŞANAN YOĞUN 
ÇATIŞMALAR SONUCU ÇOK SAYIDA 

SİVİLİN EVİNİ TERK ETMESİ, HİNDİSTAN
VE TAYLAND SINIRLARINA GÖÇ 

AKINLARININ BAŞLAMASI 
KOVİD-19’UN ÜÇÜNCÜ 
DALGASINI TETİKLEDİ. 

“

“

ÜLKEDE GİDEREK 
DERİNLEŞEN BU KRİZE ULUSAL
VE ULUSLARARASI ARENADA 

ACİLEN BİR ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ 
GEREKİYOR. AKSİ HALDE MYANMAR

KISA ZAMANDA KOVİD-19’UN 
GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ YENİ 

MERKEZ ÜSSÜ HALİNE 
GELEBİLİR.  

“

DARBEDEN BU YANA
157 SAĞLIK ÇALIŞANI, 

ORDUNUN DARBE KARŞITLARINA
MÜDAHALELERİ SONUCU

ÖLDÜRÜLÜRKEN, SİVİL İTAATSİZLİKTE
BULUNAN 580 SAĞLIK ÇALIŞANI 
HAKKINDA YAKALAMA KARARI 

ÇIKARILDI.

“

SALGIN KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRIYOR

Darbenin yol açtığı siyasi istikrarsızlık
ve ordu ile muhalifler arasında
devam eden çatışmalar, Myanmar'ın
Kovid-19 salgınının giderek daha
yıkıcı hale gelen sonuçlarıyla 
mücadele etmesini zorlaştırıyor.



Çocuk

Tunus

Meslek

Ad

H N T Ç I K T I A Z A
T C I F A L D Ö M U Z K
E K A M T A L H T
R L R S I L A H E Y
Z I A U Y U T M A K
S F D O A R T T Z V M

V Y X T R O A H E D E
I A M R A P K Ü Z Ü Y
G B Ç B Y Y S A V Z D U
U R S T S E D M A E R
F R U K O K M A S U N U
K T R P G B S I M K K

ARDIL

 ÇIKTI

 DAHA

 DÜDEN

 FARAD

 FRUKO

 GRUP

 HALI

 HAVE

 KOKU

 KÖLE

 KUMA

 OYLAMA

 PATA

 TABU

 TAYT

 TUTYA

 UYUTMAK

5 1
3 6

8 9 7 4
3 1

3 7
8 7 4
9 8 7 3
6 2

9 5 4

8 3 1
2 4

6 2 4
5 2 6 8 3

3 9 8 7
4 5

1 3
4 5 6

6 7
3 4 5

1
9 4 7

1 9 8
2 5

5 6 7 1
9 5 3

6 7 8

2 9 4 5 8 6 3 1 7
1 6 5 4 3 7 8 9 2
3 7 8 9 1 2 4 5 6
9 1 2 3 5 4 6 7 8
8 5 3 7 6 1 2 4 9
6 4 7 2 9 8 5 3 1
5 3 1 6 2 9 7 8 4
7 2 9 8 4 5 1 6 3
4 8 6 1 7 3 9 2 5

9 5 4 6 1 2 7 3 8
2 7 1 8 4 3 6 5 9
3 8 6 9 5 7 1 4 2
5 2 9 7 3 6 8 1 4
6 4 3 1 8 9 5 2 7
8 1 7 5 2 4 3 9 6
1 9 5 4 6 8 2 7 3
4 6 2 3 7 1 9 8 5
7 3 8 2 9 5 4 6 1

8 7 4 3 9 5 6 2 1
5 2 3 6 1 7 8 4 9
6 1 9 2 8 4 3 7 5
7 6 8 9 2 3 5 1 4
4 5 2 7 6 1 9 8 3
3 9 1 5 4 8 7 6 2
2 8 6 4 3 9 1 5 7
1 3 5 8 7 2 4 9 6
9 4 7 1 5 6 2 3 8

6 9 4 8 3 5 1 7 2
8 3 1 4 2 7 9 6 5
7 2 5 9 6 1 3 8 4
9 4 8 7 5 6 2 1 3
2 5 6 3 1 9 8 4 7
3 1 7 2 4 8 6 5 9
5 8 3 6 9 4 7 2 1
1 7 9 5 8 2 4 3 6
4 6 2 1 7 3 5 9 8

U U R A H I R
E T E R A Z A
Z A N O F E L B
L N A Z R E B
O G R A F K E
N A Â N
G E Ç M E P A R Ç A

O K U L
M K R O F O N K
E O Ü A
T C A M B A Z T
A A K A R S U A
L M O N O K L L

A N A M A L O
K U N T T Ü M G

Çocuk P U D H H V H Y
Ç U H Ç U H Ö N O D A K A M E E T
Tunus H A L A K A M V A T A N M U D
T U N U S L U R O M A N E S K P R M

G B E R H A N L S E R R A G
O B A Y M R

A R M A M E P E R U
C M A K A R Z A

B A K P N O Ü R E M
S U N A A I T A S

A D F K S U D A A K I
N K A R A G U A N A K L E T M E Meslek

C A N G E T A L T A I A A C I
T A R S O M A K A L Ü M N Ad S M

R A U N T K I B R I S M I S K A L A

Ç ö z ü m l e r

O K U L

 ALO

 EKO

 MOR

 PUF

 AHIR

 BROM

 KUNT

 MANA

 OKUL

 TÜMG

 AKONT

 RENAR

 ANAMAL

 ANOFEL

 MONOKL

 KATALOG

 RABBENA

 UTANGAÇ

 GEÇME PARÇA

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Su
do

ku
 | 

Zo
r

9 3 7
5 3 2

7 9 2 4 5 6
3 5 4 7 8

5 3 1 2
6 4 2 8 5 3 1

2 7
2 8 4 5 1 3

4 6 3

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



M anavgat başta olmak üzere An-
talya, Adana, Osmaniye, Mersin,
Muğla ve Kayseri gibi 21 ilde

çıkan yangınlarda hyayatını kaybeden va-
tandaşlarımız oldu. Vatandaşlarımızın acı-
sının yanısıra binlerce canlı, binlerce dönüm
ormanımız küle döndü. Manavgat'ın ardın-
dan orman yangınları Ege'ye de sıçradı.
Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol al-
tına alındı. Antalya'da 3, Marmaris'te 1 kişi
hayatını kaybetti. Tarım Bakanı, "57 yangın
kontrol altında. 3 Antalya'da 1 Muğla'da
kayıplarımız var maalesef. 320 büyükbaş, 3

bin küçükbaş kaybımız var. 15 bin hektar
zeytinlik, defne alanımız yok oldu. İlk yağ-
murlarla birlikte ağaçlandırma çalışmamız
başlayacak. Ormanlarımızın imara konu
edilmesi söz konusu değil" bilgisini verdi. 

Çıkan bu yangınlar sadece etkisini göws-
terdiği bölgeleri değil bütün Türkiye'nin
içini de yaktı. Etrafıma dikkat ediyorum
herkesin morali bozuk. Herkesin gözü ku-
lağı iletişim araçlarında. "Yangın kontrol al-
tına alındı" cümlesini duymak istiyor. Çünkü
küçük bir ateş kıvılcımı bile yüreğimize 
düşüyor. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin yangınlar hakkındaki açıklamalrı da
önemli; 

"Yangınları söndürmede iyiye gidiş var.
Marmaris'teki yangında iyiye doğru gidiş
var. Yerleşim yerine yakın olmayan bir yan-
gın daha var. Onu da kontrol altına alma
noktasında olumlu gelişmeler var. Tüm
kamu kurumlarından 4 binin üzerinde per-

sonelle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. 57
yangın kontrol altında. 3 Antalya'da 1 Muğ-
la'da kayıplarımız var maalesef. Zarar
gören vatandaşlarımıza Bağ-Kur, SGK, Zi-
raat ve Tarsim borçlarıyla ilgili çalışmaları-
mızı hemen başlattık. Sadece ağaçlarımızı
değil tabi yaban hayatında da kaybımız var.
Bunlar da ayrıca üzücü.

320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin
hektar zeytin, defne gibi alan kaybımız var.
Bu konuda, bu kayıplarla ilgili çalışmaları-
mızı açıklayacağız. Yangınların sevevi ile il-
gili spekülasyonlar sosyal medyada
dolaşıyor. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri
çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımız veya
ilgili kurumlar tarafından önemli buglular

bulunduğu anda açıklamalar yapılacaktır.
Ekim ayı gibi ağaçlandırma başlayacak.
Tarım ya da orman alanlarının imara konu
edilmesi söz konusu değil. İlk yağmurlarla
birlikte ağaçlandırma başlayacak. İddia-
larla ilgili olarak en son teknoloji ne ise
bunu kullandığımızın bilinmesini istiyorum.
Hala çıkıp 50'lerin 60'ların uçaklarını kul-
lanmamızı isteyenler var. Biz helikopterleri-
mizle bunların kat kat fazlası suyu
taşıyabiliyoruz. Biz ne uçurduğumuzla değil
yere ne kadar su bıraktığımızla ilgileniyo-
ruz. Bu anlamda bir eksiğimiz yoktur."

Yangında ölen vatandaşlarımıza Al-
lah'tan rahmet, geride kalanlara sabır 
diliyorum...

Ciğerlerimiz parçalanıyor!
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Son tarih 6 Ağustos
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından Türkiye Radyo Tel-

evizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş or-
taklığında; T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve
Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı
destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı
organizasyonunda bu yıl ilki düzenlene-
cek Diaspora Uluslararası Kısa Film Fes-
tivali’nin başvuru tarihleri uzatıldı.
Diaspora toplulukları ve sinemasının
sahip olduğu özgünlüğü kendine has
motiflerle işleyen filmleri 27-29 Ağustos
tarihleri arasında Atlas Sineması’nda
pandemi koşullarına uygun olarak sine-
maseverlerle buluşturacak festivalin ya-
rışma kategorilerine başvurular için son
tarih 6 Ağustos olarak belirlendi.

Hangi filmler başvurabiliyor? 

1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamam-
lanmış olup 20 dakikayı aşmayan, kur-
maca, animasyon ve deneysel türdeki
kısa filmlerin başvuru yapabildiği festi-
vale; Diaspora toplumlarının bulun-
dukları ülkelerde sürdürdüğü hayatı
gerçekçi ve sanatsal olarak ekrana yan-
sıtabilen kısa filmler bekleniyor.

Kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu
aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel
etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katı-
lım gibi konulara vurgu yapan yapımların
yanı sıra, Diaspora topluluklarının yaşa-
dıkları ülkelere yaptıkları katkılar, var
olma mücadeleleri ve yaşama tutunma
gayretlerini yansıtan başvurular ile bu
kavramları tehlikeye düşüren ve günlük
hayatın bir gerçeği olarak süregelen ırkçı-
lık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi te-
malar da değerlendirmeye alınacak.

8 kategoride 20 bin € ödül

İki farklı yarışma kategorisinin yer aldığı
festivalde Türkçe haricindeki bir dilde çe-
kilen filmlerin yer alacağı Yabancı Dilde
Filmler Yarışması Kategorisi’nde En İyi
Film Ödülü’nü kazanan film 5.000€, Jüri
Özel Ödülü’nü kazanan film 2.500€, En
İyi İkinci Film Ödülü’nü kazanan film
1.500€ ve En İyi Üçüncü Film Ödülü’nü
kazanan film ise 1.000€para ödülünün
sahibi olacak.  Türkçe ve/veya Türkçe
lehçelerinde çekilen filmlerin yer alacağı
Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kate-
gorisi’nde, En İyi Film Ödülü’nü kaza-
nan film 5.000€, TRT Özel Ödülü’nü
kazanan film 2.500€, En İyi İkinci Film

Ödülü’nü kazanan film 1.500€ ve En İyi
Üçüncü Film Ödülü’nü kazanan film ise
1.000€para ödülünün sahibi olacak. 

6 Ağustos’ta sona eriyor!

Bu yıl 27-29 Ağustos 2021 tarihleri ara-
sında İstanbul’da ilki düzenlenecek olan
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festiva-
li’ne başvurular 6 Ağustos 2021 tarihine
kadar festivalin web sitesi diasporafilm-
festival.com üzerinden yapılabilecek.  

Türkiye’den 
6 sanatçı

Görmemişin 
teknesi olmuş!

Yelabuga Ulusal Tarih ve Mimarlık Müzesi'nin dü-
zenlediği IV. Uluslararası Bashnya Sanat Sempoz-
yumu Tataristan’da başlıyor. Türkiye’den 6
sanatçının katıldığı sempozyum, 1-10 Ağustos tarih-
leri arasında gerçekleştirilecek. IV. Uluslararası
Bashnya Sanat Sempozyumu Tataristan Yelabuga’da
başlıyor. Birçok sanatsal atölye, sanatsal gezi ve din-
letilerin olacağı etkinlik programında aktif atölye ça-
lışmalarıyla üretilecek eserlerin yer alacağı sergi 9
Ağustos tarihinde açılacak. Türkiye’den Aygül Oku-
tan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Res-
sam Ahmet Özel, Sabriye Hatipoğlu, Buket Efe,
Menekşe Ünsal ve Abdullah Güler’in katılacağı etkin-
liğe, Tataristan, Rusya ve Belarus’dan sanatçı grupları
katılıyor. Yelabuga şehri, Rusya’nın ünlü ressamı Ivan
Şişkin’in doğum yeri olması nedeniyle, sanatçının
müze-evi bu şehrin en önemli sanat duraklarından
biri. Şehir ayrıca birçok tarihi, sanatsal ve turistik
özellikleriyle gezginlerin dikkatini çekiyor. DHA

Son günlerde verdiği kilolarla adından söz ettiren
sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'da tekne tatili
yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından payla-
şan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangın bölgesinde
dumanlar yükselirken teknesinde yatarak poz verdi.
Dumanları umursamadan verdiği pozları sosyal
medyada paylaşan Yalçın, gelen tepkilerin ardından
geri adım attı.

Geri adım attı

2016 yılında nikah masasına oturduğu Ozan Baran
ile ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta
46 bavulla Bodrum'a geldi. Güzel havanın tadını çı-
karmak için teknesiyle tura çıkan Yalçın, Bodrum'da
başlayan yangına aldırış etmeden pozlar verdi. Kısa
sürede gündem olan Süreyya Yalçın'a "Sözün bittiği
yer. Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" diye tepki
yağdı. Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı poz-
ları silen Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı.
Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım
yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı
olsun" ifadelerini kullandı. Verdiği kilolar ve göste-
rişli yaşamından paylaşımlarıyla adından sıkça söz
ettiren Yalçın'ın, Amerika’dan getirdiği bavul sayısı
görenleri şaşkına çevirdi.

E ge İhracatçı Birlikleri’nde
bir araya gelen deneyimli
tasarımcılardan oluşan

ön jüri tüm başvurulardan ilk 20
tasarımcıyı seçerken, ikinci ele-
mede; Ege Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği
Başkanı Burak Sertbaş, EHKİB
Sosyal Organizasyonlar ve Ya-
rışma Komitesi Başkanı Tuğba
Hazar, EİB Moda Tasarım Yarış-
ması Mentörü Moda Tasarımcısı
Özlem Erkan, EİB Moda Tasa-
rım Yarışması Komite üyeleri
Gülberk Örün ve Serhat Işık’tan
oluşan jüri; 20 tasarımcıyla müla-
kat yaparak finale kalan 10 tasa-
rımcıyı seçti.  

131 milyon dolar oldu

Haziran ayında sektör olarak
hem Türkiye’de hem bölgede
Cumhuriyet tarihinin ihracat re-
korunu kırdıklarını söyleyen Ege
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği Başkanı Burak
Sertbaş sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye geneli Haziran ayı
ihracatımız 2020 yılına göre
yüzde 34 artarak 1,8 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, EHKİB
Haziran ayı ihracatımız ise yüzde
26 artarak 131 milyon dolar oldu.

Birlik olarak 2021’in ilk yarısında
geçen seneye göre yüzde 31 ar-
tışla 690 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdik. 2014 yılındaki
ulaştığımız 1 milyar 407 milyon
dolar ihracatımız, şu ana kadarki
en yüksek rakamımızdı. Son 1 yıl-
lık dönemde 1 milyar 470 milyon
dolar ihracat gerçekleştirerek bu
eşiği aştık. 2021 yılı 1,5 milyar
dolar ihracat hedefimize ulaşa-
rak, tarihimizde bir ilke imza ata-
cağız. 2021’in ilk yarısında
EHKİB olarak ihracat birim fiya-
tımız 16,2 dolardan 17,7 dolara
yükseldi. Türbülanslı ve belirsiz-
liklerle dolu bir dönemde; tasarım
ile yakaladığımız bu başarı,
katma değerli ihracatın en güzel
örneği.” 

Yoğun bir başvuru var

Yarışmacıların bu sene ilk kez
İlkbahar-Yaz / Kadın ve Erkek
koleksiyonu hazırladığını anla-
tan EHKİB Sosyal Organizas-
yonlar ve Yarışma Komitesi
Başkanı Tuğba Hazar, yarışmaya
yoğun başvuru olduğunu açık-
ladı.  “Bu sene 16’ıncısını
düzenlediğimiz yarışmamızda,
karşımızda motivasyonu son de-
rece güçlü bir kitle bulduk. Yarış-

macılarımızın her biri 4’er tasa-
rım sundu. Temamız pandemi-
nin yarattığı akımlardan biri olan
contact-less/temassız fikriyle
üretilen her tasarımda; kültürel
ve zihinsel barikatları, modern
toplumun baskıcı ve hiyerarşik
kodlarını kaldıran bambaşka
perspektifleri inceledik. İlk 10’u
belirlemekte gerçekten zorlandık.
Değerlendirme sürecimiz jürimiz
tarafından titizlikle yapıldı.
Katma değeri yüksek ekonomiyi
çağın ötesinde düşünen tasarım-
cıların kuracağı bir gelecek inşa
ediyoruz. Pandemi koşullarının
uygun olması halinde sonba-
harda fiziki düzenlenmesi plan-
lanan final defilesinde 10 finalist
şampiyonluk için yarışacak.”

FINALE GERI
SAYIM
FINALE GERI
SAYIM
FINALE GERI
SAYIM
FINALE GERI
SAYIM
FINALE GERI
SAYIM
FINALE GERI
SAYIM
Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu sene

16’ıncısını düzenlediği EİB Moda Tasarım 
Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcı seçildi.

Ülke genelinde kadın istihdamında yüzde
50’lik oranla açık ara lider konumda olan

hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe finale
kalan ilk 10 tasarımın 8’ini kadınlar oluşturdu.

İlk 10 finalist arasında yer
alan, Ege Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği 
Yarışma Komitesi’nin belirleye-
ceği adette finaliste, Ege Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği’nin milli katılım or-
ganizasyonu gerçekleştirdiği
fuarlardan herhangi birine 
ziyaret hakkı verilecek.

YURTDIŞI FUAR
KATILIMI

İŞTE EİB MODA TASARIM 
YARIŞMASI’NIN İLK 10 FİNALİSTİ;

A. AYCAN BAYRAK
BİRCE AVCU
BURAK GÜNEL
EDA POLAT
NUR GÜNGÖR 
HASAN HÜSEYİN

ÇANGA
İZEL SANDIKÇI
MANOLYA
YALÇINKAYA
SEDEF BİRİCİK
SELİN SUDE YAVUZ

ÖDÜLLER NELER?
Birincilik Ödülü 18.000 TL
İkincilik Ödülü 13.000 TL

Üçüncülük Ödülü 8.000 TL. 

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yarışma başvuru süresi bir hafta uzatıldı. Festival
yönetimi; yarışma kategorileri için son başvuru tarihini 6 Ağustos 2021 olarak belirledi
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Başkanlığımıza bağlı Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' için "Cerrahi El Aletleri Alımı" alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/433847
1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Bakırköy Kamu 

Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı- Tedarik, Planlama, 
Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi 3 / Zuhuratbaba Mah. 
Doktor Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 6 Zuhuratbaba 
BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124091600 - 2212909429
c) Elektronik Posta Adresi : hafize.mutludirican@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Cerrahi El Aletleri AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 
Medikal Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri : Siparişler Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerindeki 
Taşınır Mal Birimlerince yazılı olarak, posta, e-mail 
veya fax yolu ile tebliğ edilecek olup, 10 (on) takvim 
günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder 
pey teslim edilecektir. Her aya düşen
miktar o aya düşen kadar sipariş yapılacaktır. Ancak 
hastanenin stok seviyesi azami seviyesinin üzerine 
çıktığında daha az 
sipariş yapmak ve stok seviyesi asgari seviyenin altına 
düştüğünde daha çok sipariş yapmak hastane idarelerinin 
inisiyatifindedir. 10 (on) takvim günü içerisinde teslim 
edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Tedarik, 

Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi 3/ 
Toplantı Salonu / Zuhuratbaba Mah. Doktor 
Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 6 Bakırköy/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 25.08.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edi-
lir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite 
Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat 
yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği
mala ilişkin yerli malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-İstekliler, teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir
menşei beyan belgesi de teklif dosyasında sunulmalıdır.
2- İstekliler, cerrahi aletlere ait 5 (beş) yıl süreli garantiye ilişkin belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
3- İstekliler, teklif dosyasında teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları

hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştirecek-
lerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütnameyi ihale
dosyasında sunacaklardır.
4- İstekliler, teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren türkçe kul-
lanım kılavuzunu teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıt-
ları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Ürün Takip Sistemine (ÜTS)
kayıt olmak zorundadır.
- İstekli, Tedarikçi ise,  Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.
- İstekli, Bayi ise  Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi ta-
nımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
- Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK
BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalı-
dır. Ürün Takip Sistemine (ÜTS)kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yer-
leştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yö-
netmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
c) İstekliler, Ekap Üzerinden E-İmza Kullanılarak İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Formu ihale
dosyası ile birlikte idareye sunmak zorundadır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1.1) İstekliler ihale teklif zarfları ile birlikte cerrahi el aletlerine ait numuneleri ihale saatine kadar Satı-
nalma Birimine teslim edecektir. Teklif edilen her bir kaleme ait  numuneler iki nüsha teslim tutanağı
hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir.
1.2) Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale
sıra numarası,  ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirti-
lecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu UBB ile aynı olmak zorundadır.) 
1.3) Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış
yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur. Numunelerin Tek-
nik Şartnamede istenilen özelliklere uygun olarak teslim edilmesi zorunludur. Numunenin şartnameye
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
1.4) Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince  teknik şartname kriterlerine  ve/ veya klinik
uygulamaya uygunluk yönünden  değerlendirilecektir. Uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
1.5) Numuneler YÜKLENİCİYE Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra İSTEKLİLERE ise
Kesinleşen İhale Kararının tebliğinden itibaren 20 gün içinde numune teslim tutanağı ile birlikte talep-
leri doğrultusunda iade edilecektir. Teslim alınmayan numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
2) KATALOG: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir. Tek-
lif edilen malzemeler kalem kalem orjinal katalogdan gösterilmelidir. Fotokopi, fax ve benzeri dökü-
manlar olmamalıdır. Üretim beyanları orjinal katalogda olmayan malzemeler olmamalıdır. Katalog CD
ortamında da verilebilir. CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebileceği
arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması,
referans olarak belirtilen kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi 
zorunludur.
3) TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki
ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "Teknik Şartnameye Cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içeri-
sinde vereceklerdir. Bu belgede  ihtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında isteklinin verdiği ürünün
katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer
alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu bel-
gede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin
bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 1. Kat Tedarik, Planlama,
Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi 3 / Zuhuratbaba Mah. Doktor Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 6 Bakırköy/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ' İÇİN "CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI"
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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K okugikan Arena’da çeyrek finalde Busenaz,
Ukraynalı sporcu Anna Lysenko’yla müca-
dele etti. Son dünya şampiyonu Busenaz,

rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam
puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergile-
yen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan
almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdü-
ren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.
Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki
milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını
garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri
aldı. Busenaz’ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos’ta
gerçekleşecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasa-
poğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip eder-
ken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için
tezahüratta bulundu.

Rakibi belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks bran-
şında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli’nin
yarı finaldeki rakibi Hindistan’dan Lovlina Borgo-

hain oldu. Kokugikan Arena’da çeyrek finalde Uk-
raynalı Anna Lysenko’yu yenerek adını yarı finale
yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale
çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak. Borgo-
hain, Busenaz’ın dünya şampiyonu olduğu
2019’daki organizasyonda bronz madalya almıştı.
Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz
madalya elde etti. Busenaz ile Borgohain’in yarı
final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ
08.30’da başlayacak.

Mutlu ve gururluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yük-
selen Busenaz Sürmeneli, madalyayı garantileyerek
tarihe geçtiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu
söyledi. Kokugikan Arena’da kadınlar 69 kilo çeyrek
final müsabakasında Ukraynalı rakibi Anna Lysen-
ko’yu yenen Busenaz, karşılaşmadan sonra heyeca-
nını ve mutluluğunu paylaştı. Busenaz Sürmeneli,
çok mutlu olduğunu belirterek, "Tarihe geçtik. İnşal-
lah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat ma-
dalyaları kazanır. Türkiye’me, kulübüm

Trabzonspor'uma selam olsun. Trabzonspor’a ilk
olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gu-
ruru var" dedi.

Daha güzel olacak

Tam performansını henüz ringe yansıtmadığını an-
latan 23 yaşındaki sporcu, "İlerleyen maçlar daha
zor olacak. Açıkçası kendimi o maçlara sakladım.
İnşallah daha güzel olacak. Türk halkına çok selam
söylüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin
gözlerinden öpüyorum. Bana dua etmelerini istiyo-
rum" ifadelerini kullandı. Karılaşmasının TSİ
06.00’da oynandığını hatırlatan Busenaz, "Milyon-
larca kişi sizin için alarm kuruyor ve maçınızı izliyor.
Gerçekten çok gurur verici bir şey. Annemler, ba-
bamlar efsane boksörlerin maçlarını izlemek için
sabah saatlerine alarm kurarmış. Düşünsenize
şimdi aynısı benim başıma geliyor. Çok mutlu ve
gururluyum. 13 senedir gecemi gündüzüme katarak
ben bu madalya için hazırlanıyorum. O inanç,
yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır.
değerlendirmesinde bulundu. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale
yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi. Sürmeneli, "Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice
kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiye’me, kulübüm Trabzonspor'uma selam 
olsun. Trabzonspor’a ilk olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gururu var" dedi

BUSENAZ’A RAKIP 
DAYANMIYOR!

BİZ BİR TARİH YAZDIK
Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli,
"Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak
hocam ’sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin’ dedi. Rakibe
hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun
istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum" diye konuştu. Boks Milli Takım
Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaptığı açıklamada, "Biz bir tarih yazdık.
Bronz madalyayı garantiledik ama altın madalyayla noktayı koymak istiyoruz.
Busenaz bir model oldu. İnşallah alttan daha da nice sporcular gelir ve bu bir

başlangıç olur." yorumunda bulundu.
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Ü nlü dilbilimci ve yazar Şemsettin
Sami'nin ikinci oğlu olan Ali
Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İs-

tanbul'da dünyaya geldi. İlk tahsilini ba-
basından alan Yen, daha sonra
Galatasaray Lisesine gönderildi. Lise öğ-
renimi sırasında dönemin siyasal, edebi
ve sportif gelişmelerini yakından takip
eden Yen, bir grup sınıf arkadaşıyla futbol
kulübü kurma kararı aldı. Ali Sami Yen ve
arkadaşları, 1905 yılının Ekim ayında lise-
deki bir edebiyat dersinde Galatasaray
Kulübünü kurdu. Yen, kulübün bir numa-
ralı kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Ali
Sami Yen, Galatasaray'ın kuruluş ama-
cını, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir
halde oynamak, bir renge ve bir isme

malik olmak ve Türk olmayan takımları
yenmek." şeklinde belirtti. Galatasaray'da
zarif çalımları ve kuvvetli driplingleriyle
orta sahanın vazgeçilmez oyuncularından
biri olduğu aktarılan Ali Sami Yen'in,
1907 yılının sonlarında Kadıköy takımına
karşı oynanan ve 3-0 kazanılan maçta
ayağı kırıldı. Yapılan uzun tedavilerin ar-
dından sahalara dönen Yen, artık eskisi
gibi oynayamadığı için futbol kariyerine
son verdi.

14 yıl başkanlık yaptı

Ali Sami Yen, Galatasaray Kulübünde
toplamda 14 yıl başkanlık koltuğunda
oturdu. Yen, sarı-kırmızılı kulübün kuru-
luş yılı olan 1905'ten 1918 yılına dek 13

yıl aralıksız başkanlık yaptı. Ali Sami Yen,
kulüpte 1925'te de bir yıl başkanlık gör-
evinde bulundu. Ali Sami Yen, Osmanlı
İmparatorluğu'nun zor bir süreçten geç-
tiği ve 1. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bu
dönemde Galatasaray'ı başarılı bir şekilde
idare etti. Yen, ayrıca başkanlığı döne-
minde ülkede farklı spor branşlarının ge-
lişmesi için önemli çalışmalar yaptı.

A Milli Takım'ın illk teknik adamı

Ali Sami Yen, A Milli Futbol Takımı'nın
teknik direktörlüğünü yapan ilk isim oldu.
Türkiye, FIFA'ya üye olduktan sonra ilk
maçını 26 Ekim 1923'te İstanbul Taksim
Stadı'nda Romanya'yla oynadı. Ali Sami
Yen yönetimindeki A Milli Takım, karşı-

laşmada Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

TİCİ ve TMOK başkanlığı

Ali Sami Yen, 1922'de kurulan ve ülkenin
ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Ce-
miyetleri İttifakının (TİCİ) başkanlığına
getirildi. Yen, bu dönemde tüm spor
branşlarında federasyonların kurulma-
sına öncülük ederken, spor branşları için
gerekli yönetmelikler de yabancı dillerden
tercüme edilerek yürürlüğe kondu. Ali
Sami Yen, Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi Başkanı sıfatıyla 1924 Paris Olimpi-
yat Oyunları'na giden kafilenin başında
yer aldı. Yen, 1926-1930 yıllarında da
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin
(TMOK) Başkanlığı'nı yürüttü.

Judoda hasret
sürüyor
Tokyo 2020'de judoda 73 kiloda Bilal Çiloğlu,
48 kiloda Gülkader Şentürk, +78 kiloda Kayra
Sayit, 90 kiloda Mihael Zgank, 60 kiloda Mih-
raç Akkuş ve 81 kiloda Vedat Albayrak temsil
etti.Oyunların ilk gününde mücadele eden Gül-
kader Şentürk, son 32 turunda elenirken, Mih-
raç Akkuş ise son 16 turunda rakibine yenilerek
Tokyo 2020'ye veda etti. Tokyo 2020'nin üçüncü
gününde rakipleriyle mücadeleye çıkan Bilal Çi-
loğlu ise 16 turunda olimpiyat şampiyonu
Japon judocu Shohei Ono'ya yenilerek elen-
mekten kurtulamadı. Olimpiyat oyunlarının
dördüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Vedat
Albayrak da 2016 Rio'da bronz madalya alan
dünya şampiyonu Japon sporcu Takanori Na-
gase'ye son 32 turunda yenilerek elendi.

Kayra Sayit madalyayı kaçırdı

Milli judocular Mihael Zgank ile Kayra Sayit,
oyunlarda madalya kaçıran sporcular oldu. Kü-
balı, ABD'li ve Hollandalı rakiplerini yenerek
yarı finale çıkan Mihael Zgank, bu turda Alman
Eduard Trippel'e altın skorla yenildi. Zgank
bronz madalya mücadelesinde ise Özbek Dav-
lat Bobonov'a kaybetti ve olimpiyatı 5. sırada ta-
mamladı. Judoda Kayra Sayit de bronz
madalyanın ucundan döndü. Oyunların yedinci
günündeki ilk tur mücadelesinde Kamerunlu ra-
kibini geçen milli sporcu, ikinci turda Ukrayna-
lı'ya üstünlük kurarak çeyrek finale adını
yazdırdı. Çeyrek finalde Japon rakibine mağlup
olan Kayra Sayit, repesaj maçında ise Fransız
rakibine yenildi ve Mihael Zgank gibi 5. olarak
oyunlara veda etti. Milli judocular, olimpiyatlar-
daki 21 yıllık madalya hasretini Tokyo 2020'de
sonlandırma başarısı gösteremedi. Türkiye ju-
doda son olarak Sydney 2000'de madalya ka-
zanma başarısı gösterdi. Söz konusu oyunlarda
66 kiloda Hüseyin Özkan altın madalyanın sa-
hibi oldu. Özkan ayrıca Türkiye'ye judoda ilk
altın madalyayı getiren sporcu unvanını da aldı.
Judoda Türkiye bir madalyayı da Barcelona
1992'de kazandı. Türk kadın sporcuların ilk kez
oyunlarda mücadele ettiği oyunlarda Hülya
Şenyurt bronz madalyanın sahibi oldu.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncülerinden Ali Sami Yen, ölümünün 70. yıl dönümünde anılıyor

Forvet hattına Serdar Dursun’u alan,
Vedat Muriç için de girişimlerini sür-
düren Sarı-Lacivertliler bir golcüyü
daha listeye ekledi: Rodrigo Muniz.
Flamengo forması giyen Brezilyalı
futbolcu, gözlemci ekibinin ısrarlı
tavsiyeleri sonrası Vitor Pereira’ya su-
nuldu. Portekizli teknik adamın, de-
taylı araştırmanın ardından Muniz
için, “Alalım” raporu vermesi üzerine
yönetim kolları sıvadı.

Diego ayrıntısı

20 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon
yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti
ve başarılı performansını bu sezon da
devam ettirdi. Muniz için İngiliz ekibi
Middlesbrough ve İspanya’dan Geta-
fe’nin de girişimlerde bulunduğu kay-
dedildi. Fenerbahçe , hem oyuncuyla

temasa geçip hem de Flamengo’ya
cazip bir teklif sunmak için hazırlıkla-
rına başladı. Bir dönem Sarı-Laci-
vertli formayı giyen ve futbol hayatını
Flamengo’da sürdüren Diego Ri-
bas’ın da bu transfer için aracılık ede-
bileceği kaydedildi.

Yıldızlarla rekabette

Rodrigo Muniz, genç yaşına rağmen
Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve
Pedro gibi yıldızlarla başarılı bir şe-
kilde rekabet ederek kendini göster-
meyi başardı. 20 yaşındaki golcü,
ligde 9 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
Flamengo’nun, forvetteki oyuncu
fazlalığı nedeniyle başarılı oyuncuyu
gönderebileceği öne sürüldü. Fener-
bahçe’nin teklif masasına 4 milyon
Euro ile oturacağı iddia edildi.

FEnErbahÇE’yE 20'lİK sambaCı 

Galatasaray’a
adanmıs bır hayat
Galatasaray’a
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65 yaşında vefat etti

İlk spor müzesi ve ilk futbol kitabı
Türkiye'de ilk spor müzesini kuran Ali Sami Yen, aynı za-
manda ilk futbol kitabını yazan isim de oldu. Yen'in
1915 yılında Kalamış'taki kulüp lokalinde kurduğu ve
daha sonra Galatasaray Lisesine taşınan müze, Türki-
ye'nin ilk spor müzesi olarak kayıtlara geçti. Ali Sami
Yen'in yazdığı "Futbol Kitabı" adlı eser, 1927 yılında 
basıldı. Futbolun teknik ve bilimsel kurallarının yer 
aldığı eser, Türkiye'de futbol alanında yazılan ilk 
kitap olma özelliği taşıyor.

Ali Sami Yen, 29 Temmuz 1951'de, 65 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Yen'in naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda top-
rağa verildi. Galatasaray'ın uzun yıllar maçlarını oyna-
dığı ve 2011 yılında yıkılan Mecidiyeköy'deki stada Ali
Sami Yen'in ismi verildi. Sarı-kırmızılı takımın günümüzde
maçlarını yaptığı Türk Telekom Stadı, Ali Sami Yen'in is-
minin verildiği spor kompleksinin içinde yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldız
adayını takibe aldı. İngiltere’den
Middlesbrough ve İspanya’dan Ge-
tafe’nin de radarında olan Rodrigo
Muniz için Fenerbahçe detaylı bir
araştırma yaptı, Flamengo’ya teklif
yapmak için hazırlıklara başladı
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italya’da aşk tatili yapıyorlar

Y arışma 'En Güzel Balkon' ve 'En
Güzel Teras ve Bahçe' olarak iki ayrı
kategoride düzenlendi. Eyüpsultan-

lıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada bir-
birinden güzel, birbirinden renkli bahçeler,
balkonlar ve teraslar yarıştı. Yarışmanın
ödül töreni, Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken’in katılımıyla, Eyüpsultan
Belediyesi Mehmet Akif Ersoy salonunda
gerçekleşti. Başkan Deniz Köken ödül tö-
reninde yaptığı konuşmada öncelikle ya-
rışmaya katılan tüm Eyüpsultanlıları
tebrik ederek, “Fesleğen dağıtırken vatan-
daşların çiçeğe, yeşile olan ilgisini görünce
böyle bir şey yapmak istedik. Küçücük
alanda bile neler yapabildiğini gördük.
Eyüpsultan’ı teraslarla, bahçelerle, bal-

konlarla ve parklarla daha güzel hale geti-
rebiliriz. Sizin yaptığınız çalışmalar kom-
şularınıza örnek olur. Bundan sonra
sokakları da yarışa dahil etmek istiyoruz”
dedi. Konuşmanın ardından Başkan
Deniz Köken her iki kategorinin de birinci-
sine ödül olarak laptop, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beşincisine ise tablet verdi.

Değerlendirme kurulla yapıldı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstan-
bul Şube 2. Başkanı ve Peyzaj Mimarı
Murat Çelik, Eyüpsultan Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürü ve Ziraat Mühendisi
Ali Kemal Güler, Peyzaj Mimarları Ayşe
Kübra Emrehan, Ömer Çelik, Özlem
Kılıç, Pelin Yıldırım, Sümeyye Alçep'in

yanı sıra Basın Danışmanı Burak Öztürk
ve fotoğrafçı Serdar Canıpek de seçici ku-
rulda yer aldı.

DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ

'En Güzel Balkon Yarışması'
1- Tuğba Sönmezer (Göktürk)
2- Abdurrahman Edip Aslım (Güzeltepe)
3- Furkan Uyar (Çırçır)
4- Ayla Yıldız Suvat (İslambey)
5- Burçin Erışık (Göktürk)
'En Güzel Teras/Bahçe Yarışması'
1- Sibel Güngör (Sakarya)
2- Mustafa Yıldırım (Emniyettepe)
3- Sima Alkilani (Emniyettepe)
4- Hatice Köseler (İslambey)
5- Arzu Gültürk (Rami Cuma)

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, “Eyüpsultan Çiçek Açıyor” sloganıyla düzenle-
nen “En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon” yarışmasında kazananlara ödülleri verildi

eyUpsUltan en 
gUzellerını sectı

Üniversite tercihinde
yapay zekanın önemi
Nişantaşı Üniversitesi, “NeoTech Campus Yapay Zeka ile Tercih Günleri”ni başlattı. Pandemi
sonrası yeni normalde üniversitelerin tercih günleri de farklılaştı. Tercih Günlerinde aday
öğrenciler, hem online, hem de fiziksel olarak tercihler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jen-
nifer Lopez ile Ben Affleck, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri
yağmuruna tutuldu. İlişkilerini başlarda olduğu gibi gözlerden uzak yaşamayan
çifte, "Aşk değil sanki halka ilişkiler faaliyeti!" şeklinde yorumlar yapıldı

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk
Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki
yangında tedavi için biriktirdiği parasını kay-
beden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile
Öner için harekete geçti. Öner için derneğine
yardım çağrısı yapan Levent, "Haydi, anne-
mize gidelim!" ifadelerini kullandı. Antal-
ya'nın Manavgat ilçesinde başlayan
yangınları söndürme çalışmaları devam
ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla
ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu ev-
lerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki
kanser hastası Cemile Öner ise yangın sıra-
sında içeride kalan 15 bin TL'lik tedavi para-
sını almak için evinin kapısını kırmaya çalıştı.
Evine giremeyen Öner, "Kapının hemen biti-
şiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İne-
ğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi
olacağım." diyerek, gözyaşları içinde yardım
istedi. Ardından yangını ağıtlar yakarak izle-

yen Cemile Öner, 30 yıl önce eşi Hasan
Öner'i kaybettiğini söyledi. İki çocuğuyla
ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner,
şöyle konuştu: “Yıllarca hayvancılık yaptım.
Eşimin sigortasını tamamlayarak, emekli
maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu
evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak
her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla
büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri
tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel
bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim
ve iki küçükbaş hayvanım vardı. Kanser te-
davim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek bi-
rikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin
lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla
açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya
çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi
ne yapacağım? İki keçimi de kendilerini kur-
tarsınlar diye iplerini keserek, saldım. 
Umarım onlar iyidir.”

Sunuculuğunu üstlendiği "Britain's Got Ta-
lent" adlı yarışmayla ünlenen İngiliz sunucu
Amanda Holden, şu sıralar eşi Chris Hughes
ve çocuklarıyla birlikte tatil yapıyor. Sezonun
yorgunluğunu atmak için kendisine vakit ayı-
ran Holden, tatilinden kesitleri de paylaşmayı
ihmal etmiyor. Sıkı bir sosyal medya kullanı-
cısı olan Amanda Holden, önceki gün havuz
başında objektif karşısına geçti. İki çocuk an-
nesi olan ünlü sunucu, pembe bikinisi ile ver-
diği pozu 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu
Instagram'dan yayınladı. Islak saçlarıyla ha-
vuzun kenarına uzandığı pozuna, "Sadece
dinleniyorum." notunu düşen 50 yaşındaki
Holden, takipçilerini ikiye böldü. Bir takipçisi,
"Bu dinlenmekten çok, poz vermeye benziyor."
derken başka bir kullanıcı ise, "Burada bazı
kıskançlar varmış." yorumunu yaptı.

Her zaman mı çıplak gezeceksin?

Öte yandan 2008 yılında Chris Hughes ile
nikah masasına oturan ünlü sunucu, çarpıcı
bir itirafta bulunmuştu. Holden, programda
giydiği dekolteli elbise ve üstsüz fotoğraflar
hakkında kızlarının ne düşündüğü sorusuna
yanıt vermişti. Amanda Holden, "Geçen
akşam duştan üstsüz bir şekilde çıkıp, Lexi'ye
'İyi geceler' demek için odasına gittim. O sı-
rada FaceTime üzerinden bir arkadaşı ile ko-
nuşan Lexi, beni çıplak görünce 'Anne! Anne!
Her zaman çıplak gezmek zorunda mısın?'
diye bana bağırdı." demişti. Holden, bunun
üzerine kızına bağırarak, bu şekilde kendisi ile
konuşamayacağını söylediğini ifade etmişti.

Jennifer Lopez (52) ile Alex Rodriguez, yak-
laşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama
ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu.
Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17
yıl önce aşk yaşadığı Oscar
ödüllü oyuncu Ben Affleck'e
(48) geri dönmüştü. Aşkları
tam gaz devam eden çift, artık
ilişkilerini başlarda olduğu gibi
gözlerden uzak yaşamıyor. Ke-
limenin tam anlamıyla son bir-
kaç aydır peşlerinde
paparazziler olmadan adım
bile atamayan Jennifer Lopez
ile Ben Affleck, şu sıralar İtal-

ya'da tatil yapıyor. Geçmişte olduğu gibi ye-
niden 'Beffiner' adıyla anılmaya başlayan
ikili, gittikleri yerlerde aşk dolu görüntüler
sergiliyor. Ancak bu durum Lopez ile Aff-

leck'in bazı takipçileri tarafın-
dan eleştirilmesine neden
oldu. Çift, "halkla ilişkiler faa-
liyeti" ya da "reklam" olarak
adlandırılmaya başlandı. Bazı
sosyal medya kullanıcıları,
halk içinde samimi görüntüler
sergileyen Jennifer Lopez ile
Ben Affleck'in ilişkisinde yo-
lunda gitmeyen bir şeyler ol-
duğunu iddia etmeye başladı. 

YARIŞMANIN
AMACI
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Tercih Günleri kapsamında üniversite
adayları evlerinden çıkmadan Nişantaşı
Üniversitesi danışmanlarıyla bire bir
online görüşerek akıllarındaki sorulara
yanıt alırken, üniversiteyi ziyaret etmek
isteyen adayları Nişantaşı Üniversitesi
Yapay Zeka ile Tercih Günleri kapsa-
mında Maslak NeoTech Campus’ü zi-
yaret ediyor. Aday öğrenciler sosyal
mesafeyi koruyarak kampüs turu
yapıp, danışmanlarla görüşebiliyor. Ni-
şantaşı Üniversitesi’ne başvurmak iste-
yen aday öğrenciler hem online olarak
hem de kampüsü ziyaret ederek bilgi
alabiliyor. İlk tercihine Nişantaşı Üni-
versitesi’ni yazan adaylar ÖSYM indi-
rimlerine ek olarak yüzde 30 tercih
bursu kazanıyor, aynı zamanda Neo-
Tech Campus’e gelerek tercih yapan öğ-
renciler yüzde 5 Kampüste Tercih bursu
da elde ediyor. 28 Temmuz’da başlayan
Nişantaşı Üniversitesi Tercih Günleri 
13 Ağustos’a kadar devam edecek.
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50 yaşında bir güzel
Ünlü sunucu Amanda Holden, havuz kenarında uzanırken verdiği
pozu Instagram'dan, "Sadece dinleniyorum" notuyla paylaştı.
50 yaşındaki Holden'in gönderisi takipçilerini ikiye böldü

Başakşehir’de sıkı temizlik
Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin
huzuru ve sağlığı için büyük bir temizlik
operasyonu başlattı. Güvercintepe’de 63
personelin katılımıyla gerçekleştirilen ça-
lışmalar, ilçenin dört yanındaki cadde ve
sokaklarda aralıksız devam ediyor. Başak-
şehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bay-
ramı tatilinin ardından, temizlik
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, Başakşehirlilerin huzur ve
sağlığı için ilçenin dört bir yanında hum-
malı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların
ilk durağında Güvercintepe mahallesi

sokak sokak, cadde cadde temizlendi. 63
personelin yürüttüğü çalışmalarda, kon-
teyner yıkama araçları, çöp kamyonları,
yol yıkama ve süpürme araçları kullanıldı.
Başakşehir Belediyesi tarafından Güver-
cintepe’de başlatılan temizlik çalışmaları,
ilçe genelinde devam ediyor.


