
İSTANBUL FARKI

231 bin aile
et yiyecek

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, hayırsever vatandaş-

ların, İBB’nin güvenli eliyle ihtiyaç
sahiplerine bağışladığı kurban etle-
rinin dağıtımını başlattı. İstanbul
Vakfı tarafından düzenlenen ve 26
milyon 533 bin 500 lira bağışın top-
landığı yardım kampanyası ile 231
bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti
ve et suyu ulaştırılacak. İmamoğlu,
“Tekrar ilan edelim ki gerçekten İs-
tanbul Vakfı, İstanbullulara ait bir
vakıftır. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yıllar önce kurul-
muştur ve bu vakıf vasıtasıyla,
güvenilir bir zincir oluşmuştur.
Geçen yıl 132 bin 50 aileye kurban
etlerini ulaştırabilmiştik. Bu sene
231 bin aileye et ve et suyu 
ulaşturacağız” dedi. I SAYFA 5
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Tam teşekküllü bir devlet
hastanesinin hemen yanı-

başında çimento fabrikasının bu-
lunmasının hiçbir şekilde izahı
yapılamaz diye tereddütlerini dile
getiren yurttaşlar; “Bildiğimiz ka-
darı ile Kamu Hastaneleri Ku-
rumu Çekmece Kamu Hastaneleri
Birliği bu konuda bir rapor tutmuş
ve rapora göre çimento fabrikası-
nın taşınması gerektiği yetkililere
iletilmiş. Büyükçekmece Mimarsi-

nan Devlet Hastanesi’nin hemen
yanı başında gün boyu üretilen çi-
mento tozu bırakın hastaları, sağ-
lıklı insanları bile ciddi şekilde
rahatsız etmekte. Buradan
devlet yetkililerimize sesleni-
yoruz; ya hastaneyi buraya
yapılmamalıydı. Ya da bu-
rada sağlığa zararı olan bir
fabrikanın hizmetine izin 
verilmemeli” diyerek 
tepkilerini dile getirdi.

ç Akçansa Çimento Fabrika-
sı'ndan yayılan çimento

tozları, internette de gündem oldu.
Şikayetvar isimli siteye şikayetini

yazan Oğuz isimli bir mahalle
sakini, “20 yıldır Büyükçek-
mece Akçansa çimento fabri-
kasının çevresinde yaşıyorum
ve maalesef çimento tozun-
dan araçlarımız rezil rüsva
oluyor. Bu araçlara verilen za-
rarı kim karşılayacak? Devlet

mi? Bu çevre bakanlığı olan bir
ülke. Bir de çevre bakanlığımız ol-
masa ne olurdu çok merak ediyo-
rum. Bunun vebalini kim
ödeyecek? Araçlar resmen mahvo-
luyor” dedi. Kader isimli bir başka
vatandaş ise “Denize ve göle çok
yakın, Marmara Denizi için büyük
tehlike, ayrıca hastanenin yani as-
lında, bir an önce sanayii bölge-
sine taşınması lazım” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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Ferhan Şensoy... 1 Mayıs 2008
tarihinde Beylikdüzü’nde Erol 

Günaydın Tiyatro Salonu’nda
"Ferhanname" isimli gösterisi 
sonrası röportaj yapmıştım 
kendisiyle...

O gün bol bol AKP, Başbakan
Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gü-
len’i de eleştiren Şensoy, izleyici-
ler arasında bulunan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ve
Beylikdüzü belediye başkan yar-
dımcılarının da AKP’li olmalarına
rağmen oyununda en ufak bir 
değişikliğe gitmedi.

Mehmet Mert'in yazısının devamı 3'te

YA HASTAne YA FABRİKA KALMALI! BUnUn VeBALİnİ KİM ÖdeYeCeK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
yeni eğitim-öğretim döneminde

bir vaadini daha hayata geçiriyor. İstan-
bul’a gelen yükseköğretim öğrencileri
için kurum tarihinde ilk kez üç ayrı nok-

tada ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye
başlanıyor. İBB’nin kurumsal güvence-
sinde öğrencileri ağırlayacak yurtlar için
yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden baş-
vurular başladı. I SAYFA 5
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Çatalca Belediyesi, Belediye Başkanı Mesut Üner'in ev sahipliğinde çok sayıda etkinliğe imza attı ve 30 Ağustos
Zafer Bayramı'nı görkemli bir şekilde kutladı. Çatalca'da yaşanan mutluluk birçok açıdan görülmeye değerdi

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet 
Hastanesi’nin hemen yanı başında faaliyetini 

sürdüren Akçansa Çimento Fabrikası'ndan
çıkan çimento tozları çevre halkının tepkisini

çekmeyi sürdürüyor. Gazetemiz haber 
merkezini mesaj ve fotoğraf yağmuruna tutan
okurlarımız yetkililerin bir an önce bu soruna

çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı

VATAndAŞ
PeRİŞAn

KAR GIBI CIMENTO 
TOZU YAGIYOR!
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Başkan Mesut Üner, her organizasyonlarda olduğu
gibi, çocuk şenliklerinin tüm organizasyonları boyunca

tüm detaylarla bizzat ilgilenirken, yarınlarımızın teminatı
çocukları ve ailelerini çocuk şenlikleri boyunca hiç yalnız
bırakmadı. Çatalca Mehmetçik Meydanında, muhteşem
şişme oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlenirken,
şişme oyun gruplarındaki çeşitlilik ve eğlence seçenekleri
yarınlarımızın teminatı küçükleri adeta büyüledi.  

ç

RenGARenK CATALCA 
ÇOCUKLAR MUTLULUK SAÇTI

Çatalca’da bisiklet turuyla başlayan Zafer Bayramı
coşkusu ise Çatalca halkının katılımıyla zafer yürü-

yüşüyle devam etti. Bando ve Türk bayrağı ile Nazım
Özbay Kültür Merkezi önünden başlayan Zafer 
Yürüyüşü, ilçe merkezi boyunca devam ettikten sonra
Mehmetçik Meydanında son buldu.  Mehmetçik
Meydanı'nda gerçekleşen Mehmet Şerif Aydın konse-
riyle de oldukça neşeli anlar yaşadı. I SAYFA 10 - 16

ZAFeR BAYRAMI COŞKUSU YAŞAndI

BAHADIR
SÜGÜR
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Olay, Güngören Gençosman
Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kardeşi Vedat Kayıtbey
ile yaya yolundan karşıdan karşıya
geçmeye çalışan Seyyar Kayıtbey, sü-
ratli olarak gelen arabaya "dur, ya-
vaşla" diye bağırdı. Şahıs aracını
park ederek otomobilinden indi ve
Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya baş-

ladı. Çıkan tartışma kavgaya dö-
nünce otomobil şoförü yanında taşı-
dığı tabancayı çıkartarak Seyyar
Kayıtbey'e ateş etti ve 8 ayrı yerinden
kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen
emniyet güçleri, katil Emrullah K'yı
yakaladı. Mahkemeye çıkan Emrul-
lah K, tutuklandı. I SAYFA 3

‘Yavaşla’ dedi 
canından oldu!

8 KeRe TeTİĞe BASTI!

Yolun karşısına geçmeye çalışırken "yavaşla" dediği sürücü tarafından öldürüldü Güngören'de
yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs ile yavaşlamasını istediği sürücü arasında tartışma çıktı Tar-
tışmada silahını çeken sürücü, karşısındaki şahsa kurşun yağdırırken yaya olay yerinde can verdi
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Ferhan
Şensoy ile 

bir anımız...
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BAYRAM ETTİLER

Beylikdüzü
coştu bir kere

30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nın 99. yıldönümü Beylik-

düzü’nde coşkuyla kutlandı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “Büyük zaferimiz
hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos
zaferi ulusumuzun tarihinde bir kı-
rılma noktasıdır. Bundan 99 yıl
evvel, bu milletin şerefli askerleri
büyük bir destan yazdılar. Tüm im-
kansızlıklara, tüm yoksunluklara
rağmen, bizi tarihten silmek arzusu
içinde olan işgalci devletlerin he-
veslerini kursaklarında bıraktılar.
İzmir’den Sivas’a, Erzurum’dan
Amasya’ya, Samsun’a, Afyon’a
uzanan tarihte eşine az rastlanır bir
zafer yazdılar” dedi. I SAYFA 4
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BÜYÜK TAARRUZ SEVİNCİ

İlk günkü heyecan
ile yola devam

Esenyurt Belediyesi, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramını kutladı.

Etkinliklerde konuşan Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Şimdi ilk günkü heyecan ile yola

devam diyebil-
meliyiz. Cum-
huriyetimizi
daha da ileri ta-
şımak. Türkiye
Cumhuriyeti'ni
daha uygar ve
daha medeni bir

noktaya getirmek adına canla başla
mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi
Esenyurt'ta başlattık, İstanbul'da
başlattık şimdi bütün Türkiye'ye ya-
yacağız. Hepimizin en önemli vazi-
fesi bu bayrağı daha da ileriye
taşımak olmalıdır” dedi. I SAYFA 5
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ÇEBİ, NET KONUŞTU

Cumhuriyete
borcum var

Küçükçekmece'deki Zafer
Bayramı etkinliklerinde konu-

şan Belediye Başkanı Kemal Çebi,
cumhuriyete ve cumhuriyetin kuru-
cularına borçlu olduğunu söyledi.
Çebi, “ Pandemiyle, yangınlarıyla,
sel felaketleriyle, ekonomik sıkıntı-
larla, küresel gerginliğin toprakları-
mıza taşındığı, Milletçe sınandığımız
bu günlerde, işgal birlikleri kadar
zorlukları, yokluğu, fakirliği; akılla,
sabırla, dayanışmayla, birlik olmakla
yendiğimizi ve bütün bunları gere-
kirse tekrar yapabileceğimizi hatırla-
tan bayramımız kutlu olsun. Bu
beraberlik ve kardeşlik hiçbir zaman
yıkılmayacak” dedi. I SAYFA 4
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Fırtına'nın
bir var bir
yok ismi

Kısa bir süre önce hayatını
kaybeden Trabzonspor efsa-
nesi Özkan Sümer'in takıma
kazandırdığı 4 Brezilyalı fut-
bolcudan biriydi. Aurelio,
Robson da Silva ve Edu-
ardo ile birlikte geldiği Trab-
zon'da güzel umutları vardı
ancak başarılı olamadı. Kısa
süren kariyeri sonrasında 
istediği verimi sağlayama-
yınca futbolu bıraktı. Marcio
Jarro şimdi ise siyasetle uğ-
raşıp bir restoran işletiyor...
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Sayfa 2

Ayak ağrısının
6 nedenİ

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

Ferhan 
Şensoy o
günlerde 
HABERDAR
adı ile çıkan
DAMGA 
Gazetesi'ni 
ilgiyle 
inceledi.
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Okullar açılmadan aşı yaptırın
Okulların açılmasına bir hafta kala ailelere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Çarman,
koronavirüs aşısına dikkat çekti.  Çarman çocukları okula daha güvenli göndermek için “12-16 yaş arasında olan ve kronik
rahatsızlığı bulunan  aşılarının en azından ilk dozlarını okullar başlamadan yaptırmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı.
Çocuklar açısından koronavirüs döne-
mini değerlendiren Medicana Çamlıca
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Hülya Çarman, ailelere
önemli uyarılarda bulundu. Ailelerin
pandeminin başından bu yana çocuk-
lara karşı korumacı bir yaklaşım sergile-
diğini anlatan Uzm. Dr. Hülya
Çarman, “Uzun süre çocuklarda koro-
navirüs dışında hiçbir hastalığı görme-
dik. Mevsimsel grip, üst solunum yolu
enfeksiyonu ve alerjilere rastlamadık.
Mart aylarında alerjileri çok sık görme-
miz gerekirken ailelerin çocuklarını aşırı

korumalarından dolayı bunları görme-
dik. Çocuklarda koronavirüs genellikle
çok hafif seyretti. Her hastada yüksek
ateş oldu, bazılarında ishale rastladık.
Akciğer tutulumu çocukların çoğunlu-
ğunda olmadı. Büyük yaş grubunda
birkaç vakada akciğer tutulumu gördük.
Ebeveynlerine göre çocuklar koronavi-
rüsü daha hızlı atlattı” diye konuştu.

Alerjisi yoksa aşı olmalı

12-16 yaş arasında olan ve kronik ra-
hatsızlığı bulunan çocuklara Sağlık Ba-
kanlığı’nın aşı hakkı tanıdığını anlatan
Uzm. Dr. Hülya Çarman, şöyle devam

etti: “Kronik hastalıklardan kastımız
astım, diyabet, böbrek hastalığı, otoim-
mün hastalıklar. Bu çocuklara aşı onayı
var. 18 yaş üstü zaten aşılanıyor. Aileler
aşıya ilgili, bizleri arayıp ‘aşı yaptıralım
mı?’, ‘hangi aşıyı yaptıralım’ diye soru-
yorlar. Bebeklik aşıları konusundaki
hassasiyetimizi koronavirüs aşılarında
gösteriyoruz. Yaşı uygunsa, koşulları
uyuyorsa özel bir alerjik reaksiyonu
yoksa mutlaka aşı yapılmasını öneriyo-
rum. Aşı olacak grupta olan çocukların
aşılarının en azından ilk dozlarının
okullar başlamadan yapılmasını öneri-
yorum. Çocuklarımızı daha güvenle

okula göndereceğiz. Yine korunma ön-
lemleri alınacaktır. En azından önü-
müzdeki kış ayları için bir ön adım ve
tedbir anlamında adımımızı bu sayede
atmış oluruz. İlk dozların okullar başla-
madan önce yapılması çok önemli.”

Maskeyi okulda çıkarmamalılar

Hastalığı hafif geçirmesine rağmen ço-
cukların birer bulaş kaynağı olduğunu
hatırlatan Uzm. Dr. Hülya Çarman,
“Çocukları parka götürüyoruz, ailele-
riyle ev gezmelerine gidiyorlar. Hastalığı
semptomsuz geçirebildikleri için özel-
likle ebeveynlerine ciddi bir bulaş kay-
nağı oldular. Bazı çocuklar
semptomsuz hastalığı geçirdi ve o sı-
rada hastalık aileye bulaştı. Çocuklar
önemli bir bulaş kaynağı olduğundan
mutlaka onları da korumak gerekir. 2
yaş üzerindeki çocuklara mutlaka
maske takılması gerekiyor. Okul orta-
mında çocukların maskeyi çıkarmaması
gerekiyor. Bunun yanında çocuklara hij-
yen kuralları öğretilmeli. Semptomsuz
geçirdiklerinden çocukların koronavirü-
sünden daha fazla korkmak lazım” ifa-
delerini kullandı. Çocukların
koronavirüs tedavisine de dikkat çeken
Çarman, “12 yaşından küçük çocuklara
yetişkinlere verilen rutin koronavirüs te-
davisi uygulanmıyor. 12-16 yaş arası
aile onayıyla tedavi veriliyor. 16 yaş
üzerinde normal yetişkin tedavisi uygu-
lanıyor. Çocuklarımızın yüzde 90’ında
da başka bir tedaviye ihtiyaç duyulmu-
yor. Hidrasyonu sağlamak, sıvı tüketi-
mini artırmak, ateşi kontrol altında
tutmak ve takibini yapmak önemli.
Bunların dışında vitamin desteği verile-
bilir” ifadelerini kullandı.

Yaşlanmanın vücudumuzun en erken yıp-
ranın yapılarının başında omurgamız geli-
yor. Hareket kabiliyetimizin devamının

sağlanması açısından da çok önemli olan bu yapıda
ortaya çıkan problemlerden biri de dar kanal hasta-
lığı. Omurga kanalının özellikle bel ve boyun bölgele-
rinde daralarak sinirlere veya omurgaya baskı
yapması sonrası oluşan bu sorunun özellikle yaşlan-
mayla birlikte kendini gösterdiğini söyleyen Beyin ve
Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya,
“Omurilik kanal darlığı özellikle yürüme mesafesinin
azalmasıyla karakterize bir sorun. Hasta grubunun
yaklaşık yüzde 10-15’lik bölümünü ise yapısal kanal
darlığı olanlar oluşturuyor.” diye konuştu.

Fonksiyonel kayıplar oluşabilir

Omurganın fazla yük taşıyan bir organ olduğu için
diğer vücut dokularından daha hızlı eskidiğini söyle-
yen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. A. Hilmi Kaya,
genelde orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan omurilikte
dar kanalın, genetik etkenlere bağlı olarak gençlerde
de görülebildiğini hatırlattı.  Prof. Ahmet Hilmi Kaya,
“Kanal darlığına sadece fıtık ve kemik yapısı neden
olmaz. Kanalı çevreleyen bağ dokusu da zaman
içinde halk tabiriyle kireçlenir ve ağır ağır omurga ka-
nalını daraltmaya başlar. Bu darlık zaman içinde
fonksiyonel kayba neden olur” diye konuştu. 

‘Yürümeyi sevmiyorum’ diyorsanız

Omurgada dar kanal sorunu için en önemli belirtinin
hastanın yürüme mesafesinin giderek azalması oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. A. Hilmi Kaya belirtilerle il-
gili şunları anlattı: “Omurilikteki bası nedeniyle
yürürken dengesizlik, his kayıpları, motor kayıplar ve
kaç güçsüzlüğü gibi şikâyetler ortaya çıkar. Belde gö-
rülen dar kanalda ise hasta zaman içinde yürüme
mesafesinde azalma hisseder. Hasta bunu çok tipik
olarak ifade eder; “yürümeyi sevmiyorum” demeye
başlar. ‘Her iki bacağımda yük var gibi. Ayak uçlarım
güçsüzleşiyor’ şeklindeki ifadeleri dar kanalın varlı-
ğına işaret eder. Hasta, bacaklarında uyuşma ve özel-
likle ayak kısmında güçsüzlük nedeniyle yürürken
durup dinlenmek zorunda kalır. Bununla birlikte has-
tanın yürüme mesafesi gittikçe azalır. 200-300 met-
rede bir dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu nokta dar
kanala müdahale etme zamanı geldiğini gösterir.” 

Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.
Yıldönümüne özel konser düzenledi. Atatürk Sahil
Parkı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise
sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca
birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, se-
venlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 70.000 vatan-
daşın katıldığı konserin açılış konuşmasını yapan
Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek,
"Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları
vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da bü-
yüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalet-
tendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi,
milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer
Bayramı kutlu olsun. Kıymetli misafirler Gölbaşı An-
kara'nın parlayan bir yıldızıdır. Gölbaşı Başkent'in
marka ilçesidir. Doğasıyla iklimiyle ve hoşgörülü in-
sanlarıyla eşsiz bir ilçedir. Sizler rahat, huzurlu, gü-
venli ve gelişmiş bir Gölbaşı'nda yaşayın diye bizler
gece gündüz durmadan çalışıyoruz" dedi.

Yürüme mesafesini
azaltmayın!AyAk AGrısının

6 nedenı
AyAk AGrısının
6 nedenı
AyAk AGrısının
6 nedenı
AyAk AGrısının
6 nedenı
AyAk AGrısının
6 nedenı
AyAk AGrısının
6 nedenı

Ayak ağrısını geçirmek için öncelikle
ağrının kaynağını bilmenin önemli 

olduğuna  işaret eden Yeditepe 
Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve

Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Ko-
cadal, tüm ayak ağrılarının her zaman
ciddi olmayabileceğini ancak yine de
görmezden gelinmemesi gerektiğinin
altını çizdi. Kocadal, ayak ağrılarının

bilinen 6 sebebini de açıkladı

Y ürüme fonksiyonunda en
önemli rolü üstlenen ayaklar; ke-
mikler, eklemler, bağlar ve yu-

muşak dokulardan oluşan karmaşık bir
yapıdadır. Dolayısıyla bu yapıların her
birinde ortaya çıkabilecek büyük ya da
küçük bir sorun ayak ağrısına neden ola-
biliyor. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı
Doç. Dr. Onur Kocadal, yaralanma ya
da enfeksiyonlardan, yapısal sorunlara
kadar birçok sorunun ayakta ağrıya
neden olabileceğine dikkat çekti. Yürü-
meyi, ayakta durmayı zorlaştıran ve do-
layısıyla da günlük yaşamı ciddi şekilde
etkileyebilen ayak ağrısı aslında endişe
edilebilecek boyutta yaygın bir sorun.
Amerikan Podiatrik Tıp Derneği'nin
2014 yılında yaptığı bir araştırmaya
göre; insanların yüzde 77’si ciddi şekilde
ayak ağrısı yaşıyor. Uygun olmayan
ayakkabı kullanımı, diyabet ve yaşlanma
ayak sorunlarının ortaya çıkmasındaki
risk faktörleri arasında yer alıyor. İşte
ayak ağrısı nedenleri: 

En yaygını Halluks Valgus

Ayak başparmağının (halluks) lateral
(yana doğru) sapması olarak tanımla-
nan bu sorun en yaygın görülen ayak
hastalıkların başında geliyor.  Ortaya
çıkmasında dar ve sıkı ayakkabılar
önemli bir etkeni oluşturuyor. Dar ayak-
kabıların yaygın kullanımı nedeniyle bu
sorunun kadınlarda daha sık görüldü-
ğünü söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal,
“Ayakların gün içinde uzun saatler bo-
yunca aynı ayakkabı içerisinde kalması,
ayakkabıların kalitesiz olması, hava al-
maması, seçilen ayakkabının ayak şek-
line tam olarak uymaması ayak sağlığını

bozar ve “Halluks Valgus” gelişimine
neden olabilir” dedi. 

İkinci ayak parmağı uzun olanlar 

Ayak başparmağında halluks valgus gö-
rüldüğünde yanında yer alan ikinci par-
mak, başparmağın üzerine çıkması
durumunda çarpık parmak olarak ta-
nımlanan durum ortaya çıkıyor.  Özel-
likle ikinci parmağı uzun olan kişilerde
çarpık parmağın daha sık görüldüğünü
söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal, “Bu
sorunu düzeltmek için, başparmağı dü-
zeltirken ikinci parmak tendonunun da
düzeltilmesi gerekir” şeklinde konuştu. 

Düztabanlılık 30’dan sonra çıkabilir

Düztabanlık ya da diğer adıyla taban
çökmesi de ayak ağrılarının nedeni ola-
biliyor. “Taban çökmesi, ayağın nor-
malde olması gereken iç uzun kavsinin
kaybolarak topuğun dışa doğru kayması
ile karakterize bir ayak deformitesidir”
diyen Doç. Dr. Onur Kocadal, bu soru-
nun doğuştan olduğu gibi sonradan da
gelişebileceğine işaret etti. Erişkin yaşa
kadar normal bir ayağa sahip olan eriş-
kinlerde 30’lu 40’lı yaşlardan sonra da
düztabanlık gelişebileceğini anlatan
Doç. Dr. Onur Kocadal sözlerine şöyle
devam etti: “Bunun başlıca nedenleri

arasında;  romatolojik hastalıklar, nöro-
lojik problemler, kontrolsüz diyabete
bağlı his kusurları gelebiliyor. Ayrıca kısa
aşil ve hatta osteoporoz olabileceği gibi
altta yatan hiçbir hastalık olmaksızın
aşırı kilo, uygunsuz ayakkabı seçimi, ağır
sporlar gibi ayağın aşırı kötü kullanımı
da düztabanlığa yol açabilir”

Nasır da ağrı sebebi

Ayaklarda ve topuklarda görülen nasır-
ların da ayak ağrılarına yol açabileceğine
işaret eden Doç. Dr. Onur Kocadal, na-
sırın geçmesi için nasıra yol açan sür-
tünme ya da baskı nedeninin ortadan
kaldırılması gerektiği bilgisini verirken
şunları da söyledi; “Bu nedenle de ayağı
sıkmayan ayakkabıların giyilmesi önem
taşıyor. Ayağın içinde rahat edebildiği,
tabanı darbe emici, yumuşak ve topuk
kısmı ön kısmına göre hafif yüksek ayak-
kabılar kullanım için en uygun olanlar-
dır. Güzel ve bakımlı görünmek kadar
rahat etmenin de önemli olduğu da unu-
tulmamalı.”Kimi zaman halk arasında
siğil denilen ve viral bir enfeksiyon olan
“verrü” nün nasırla karıştırabileceğine
dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Has-
taneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Doç. Dr. Onur Kocadal, “Siğil
oluşumu sırasında ilk olarak cilt üze-

rinde ortası çukur etrafı düz dairesel bir
iz şeklinde kendini gösterir. Zaman içeri-
sinde ayak tabanı siğilleri sarı renkli ve
kabuklu görünüm kazanır. Böyle olu-
şumlar görüldüğünde öncelikle bir der-
matoloji uzmanına başvurulmalıdır”
diye konuştu.

Topuk dikenine dikkat

Topuk kemiğine (kalkaneus) bağlı sonra-
dan gelişen küçük kemiksel çıkıntılar
olarak belirtilen topuk dikeni, altta yatan
bir sağlık sorununa bağlı olarak gelişebi-
leceği gibi bağımsız olarak da ortaya çı-
kabiliyor. Sorunun ortaya çıkmasında,
kaslar ve bağlar üzerindeki uzun süreli
zorlanma etkili olduğu gibi aşırı kilo ve
uygunsuz veya yıpranmış ayakkabılar gi-
yilmesi de topuk dikenini ortaya çıkabili-
yor. Doç. Dr. Kocadal şu bilgileri verdi ;
“Bu diken sanıldığı gibi aşağıya doğru
batacak bir diken olmayıp öne doğru
ayak tabanının altındaki, ayağın yandan
bakıldığında yay gibi durmasını sağla-
yan bantın içine doğru gelişir. Bu dikensi
çıkıntılar topuğun önünde ayak kemeri-
nin hemen altında olabildiği gibi topu-
ğun arkasında da ortaya çıkabiliyor.
Sorunun tedavisi için, soğuk uygulama,
ilaç tedavisi gibi farklı yöntemlerden 
yararlanılır.”

Efor sonrası
ağrılar 

Ayakta, bacaklarda oluşabilecek dolaşım bo-
zuklukları ve damar sertliğinin de ayaklarda
ağrıya neden olabildiğini söyleyen Yeditepe
Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Uzmanı
Doç. Dr. Onur Kocadal, sözlerine şöyle
devam etti:  “Bu ağrıyı başka ağrılarla karıştır-
mak mümkün değil. Zira en belirgin özelliği

belli bir efor sonrası ortaya çıkması ve kişiyi
yürüyemez noktaya getirmesi oluyor. Hasta
bu durumu 'en fazla 500 metre yürüyebiliyo-
rum, sonra ağrıdan dolayı durmam gerekiyor'
diye anlatıyor. Bu şikâyetleri olan hastaların
zaman kaybetmeden bir kalp-damar cerrahisi
uzmanına başvurması gerekiyor.”

Önemli omurga problemlerinden biri
olan dar kanal müdahale edilmediği
takdirde ilerleyerek yaşam kalitesini
önemli oranda düşürüyor. Kişinin yürüme
mesafesinin giderek azalmasının en
önemli belirteçlerden biri olduğuna
söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, erken müda-
hale ile oldukça yüz güldürücü sonuçlara
ulaşabildiklerini anlattı

Hadise coşturdu



Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

F erhan Şensoy... 1 Mayıs 2008 tarihinde
Beylikdüzü’nde Erol Günaydın Tiyatro 
Salonun’da "Ferhanname" isimli gösterisi

sonrası röportaj yapmıştım kendisiyle...
O gün bol bol AKP, Başbakan Tayyip Erdoğan

ve Fethullah Gülen’i de eleştiren Şensoy, izleyiciler
arasında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Vehbi Orakçı ve Beylikdüzü belediye başkan yar-
dımcılarının da AKP’li olmalarına rağmen oyu-
nunda en ufak bir değişikliğe gitmedi.

Özellikle cep telefonu kullanma alışkanlıkların-
daki tezatları, medyamızın son günlerdeki halini,
siyasi partilerimizi, genel başkanları eleştiren Şen-
soy HABERDAR’a yaptığı açıklamada; ‘Erol ağa-
bey (GÜNAYDIN) hatırına Beylikdüzü’ne geldim.
Daha önce de geldim gene geleceğim.’ Demişti.
HABERDAR Gazetesini okuyup beğenen Şensoy
‘Bu gazete benim eski gazetelerime benziyor’ diye-
rek masada bulunan gazeteleri yanına alarak evde
okuyacağını söylemişti.

Aradan geçen 13 yıl sonra Ferhan Şensoy'un
instagram hesabından o gün HABERDAR'a
(DAMGA'nın bir önceki simi HABERDAR'dı) ver-
diği pozu paylaşmıştı...

Ferhan Şensoy ile 
bir anımız...
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Saimbey Yaraş için Bü-
yükçekmece Belediyesi’nin
önünde düzenlenen ce-

naze törenine Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, belediye meclis üye-
leri, belediye başkan yardımcıları ve
mesai arkadaşlarının yanı sıra Ya-
raş’ın eşi ve iki çocuğu katıldı. Dualar
ve gözyaşları arasında son yolculu-

ğuna uğurlanan Saimbey Yaraş
memleketi Adana’da defnedilecek.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Yaraş’ın acılı ailesine başsağlığı dile-
yerek; “Çalışkan ve başarılı bir mesai
arkadaşımızı genç yaşta kaybetme-
nin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta
ailesi olmak üzere tüm mesai arka-
daşlarımızın başı sağ olsun. Yüce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet
olsun’’ dedi.Saimbey Yaraş’ın cenaze
töreninde konuşan Belediye Başkan
Yardımcısı Ömer Kazancı ve Zabıta
Müdürü İbrahim Kaya, yardımse-
verliği ve çalışkanlığı ile tanınan Ya-
raş’ı genç yaşta kaybetmenin
üzüntüsü içinde olduklarını ifade et-
tiler.  BARIŞ KIŞ 

Yardımsever Zabıta Komiseri 
son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece Belediyesi’nde 10 yıldır görev yapan ve mesai arkadaşları arasında “yardımsever”
olarak tanınan zabıta komiseri Saimbey Yaraş (45) geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

O lay, Güngören Gençosman
Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre kardeşi

Vedat Kayıtbey ile yaya yolundan kar-
şıdan karşıya geçmeye çalışan Seyyar
Kayıtbey, süratli olarak gelen arabaya
"dur, yavaşla" diye bağırdı. Şahıs ara-
cını park ederek otomobilinden indi
ve Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya baş-
ladı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce
otomobil şoförü yanında taşıdığı ta-

bancayı çıkartarak Seyyar Kayıtbey'e
ateş etti ve 8 ayrı yerinden kurşunla-
yarak olay yerinden kaçtı.

Silahı yere düşürdüm

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekip-
leri konuyla ilgili çalışma başlattı. 
Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek
zanlı Emrullah K.'nın kimliğini tespit
etti. Emrullah K. yapılan operasyon

neticesinde gözaltına alındı. 
Emniyete getirilen şüpheli silahı ka-
çarken düşürdüğü H.Ç isimli şahsın
silahı aldığını U.Ç isimli şahısla da
tabancayı sakladıklarını öne sürdü.
Emrullah K.'nın ifadesinden sonra
Cinayet Büro Ekipleri 2 şüpheliyi de
gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve si-
lahı kullanan Emrullah K. sevk edil-
diği mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken "yavaşla" dediği sürücü tarafından öldürüldü Güngören'de yolun
karşısına geçmeye çalışan şahıs ile yavaşlamasını istediği sürücü arasında tartışma çıktı Tartışmada
silahını çeken sürücü, karşısındaki şahsa kurşun yağdırırken yaya olay yerinde can verdi

Kızım Lila Okyanus oyun sonrası 
Ferhan Şensoy ile sohbette

Oyunu eşim
Neşe ve

kızım Lila ile
izlemiştik.

‘Yavaşla’ dedİ 
canından oldu!
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‘Yavaşla’ dedİ 
canından oldu!

Merter’de
satırlı kavga

Güngören 
Merter'de, 
esnafla nakliyeciler
arasında satır,
bıçak ve sopaların
kullanıldığı 
kavgada 
3 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastaneye
götürülürken,
kavga anları ise
cep telefonu
kamerasına 
yansıdı

Olay, Mehmet Nesih
Özmen Mahallesi Savaş
Caddesi'nde meydana

geldi. İddiaya göre; buradaki esnaf
ile tekstil malzemesi taşıyan nakliye-
ciler arasında yol verme tartışması
çıktı. Tartışmanın kısa sürede kav-
gaya dönüşmesinin ardından taraf-
lar birbirlerine satır ve bıçakla
saldırdılar. Çevredeki esnafın da

dahil olduğu kavgada, çıkan arbe-
dede 3 kişi yaralandı. Çevredekiler
tarafından hastaneye götürülen ya-
ralıların sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. İhbar üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri, konuyla
ilgili çalışma başlattı.  Öte yandan,
esnaf ile nakliyeciler arasında çıkan
kavga, çevredekiler tarafından cep
telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların birbirlerine
sopalarla saldırdığı anlar görülüyor.
Çevrede esnaflık yapan Baran Bağ-
rıyanık, "Yol kavgası. Biri mağaza
sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirle-
rine yol vermedikleri için tartışılar.
Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için
girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla
birinin eli kesildi. Hastaneye götü-
rüldü. Dikiş atılıyormuş" dedi.

Eski koca
dehşet saçtı
Ankara'da Salih Ö. (38), takip
ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33)
ile erkek arkadaşı Mustafa D.
ve yanlarında bulunan kendi
kızı İsra Ö.’ye kurşun yağdırıp,
aynı silahla intihara kalkıştı.
Hastaneye kaldırılan Ebru 
Yüksel yaşamını yitirirken, 2'si
ağır, 3 kişinin tedavisi sürüyor

Olay, saat 22.30 sıralarında Mamak il-
çesi Diriliş Mahallesi Elmalı Cadde-
si’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana

geldi. Ebru Yüksel, kızı İsra Ö. ve erkek arkadaşı
Mustafa D. ile yürürken, eski eşi Salih Ö., kendile-
rini takip etmeye başladı. Ebru Yüksel ve Mustafa
D., oturdukları sitenin bahçesine geldiğinde Salih
Ö., karşılarına çıktı. Burada, taraflar arasında
çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında
Salih Ö., yanında getirdiği tabancayı çekip peş
peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet et-
tiği Ebru Yüksel, Mustafa D. ve Salih Ö.’nün
kendi kızı İsra Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Salih
Ö. bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp tetiği
çekti. Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese çok
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi,
ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastane-
lere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ebru Yüksel,
doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nün
durumunun iyi olduğu, Salih Ö.’nün ise hayati
tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Kaza, Büyükçekmece
Fatih Mahallesi D-100
Karayolu'ndan İnönü

Caddesi girişinde meydana geldi. İd-
diaya göre, Fatih A.'nın kullandığı 34
DKT 548 plakalı otomobil D-100
Karayolu'ndan İnönü Caddesi'ne gi-
receği sırada vince arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Fatih A.

İle yanındaki arkadaşı yaralanırken
otomobilde yangın çıktı. Yaralıları
otomobilden çıkartan vatandaşlar
polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen
sağlık ekipleri ilk müdahalesini yap-

tıkları yaralı Fatih A. İle ismi öğrenile-
meyen yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekip-
leri tarafından kısa sürede söndü-
rüldü.  Kaza ve yangın nedeniyle
otomobilde hasar meydana geldi.
Otomobil çekici yardımıyla olay ye-
rinden kaldırılırken polis ekipleri ka-
zayla ilgili çalışma başlattı.

Feci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALIFeci bir kaza: 1 YARALI

D-100 Karayolu'ndan 
caddeye girmeye çalışan 
otomobil sürücüsü vince 
arkadan çarptı. Kaza sonrası 
otomobil alev alarak yanmaya
başladı. Otomobil sürücüsü ve
yanında bulunan bir kişi yaralandı

Feci bir kaza: 1 YARALI

Yine havai
fİşek!
Sultangazi’de, mahalle
arasında yapılan 
düğünde atılan havai
fişek, yükseldikten sonra
davetlilerin arasına
düşerek patladı. 
Davetlilerin yaşadığı korku
dolu anlar cep telefonu
kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl
Mahallesi'nde sokak arasında yapılan
düğünde meydana geldi. Düğünde

bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlat-
maya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler,
bir süre havada yükseldikten sonra düğündeki-
lerin arasına düşerek patladı. Alandakilerin kor-
kuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına
yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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Büyük Zafer’in 99. Yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece
Belediyesi’nin düzenlediği kutlama programı sabahın
erken saatlerinde Halkalı Meydandaki Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sunumuyla başladı. Akşam Fevzi Çakmak meyda-
nına taşınan etkinlikler kapsamında düzenlenen 30
Ağustos Zafer Bayramı Korteji’ne yüzlerce kişi katıldı.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi önünden konser alanına
kadar, marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar Karadeniz
müziğinin en iyi temsilcilerinden Niyazi Koyuncunun şar-
kılarını hep birlikte söyledi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda
gerçekleşen konseri Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi ilçe protokolü ve binlerce müzikseverle bir-
likte izledi.
Canlarıyla bu ülkeyi kurdular

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından programda
söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
‘Büyük Zaferimizin 99. yıl dönümünde, sizlerin karşınızda
olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Pandemiyle,
yangınlarıyla, sel felaketleriyle, ekonomik sıkıntılarla, küre-
sel gerginliğin topraklarımıza taşındığı, Milletçe sınandığı-

mız bu günlerde, işgal birlikleri kadar zorlukları, yokluğu,
fakirliği; akılla, sabırla, dayanışmayla, birlik olmakla yendi-
ğimizi ve bütün bunları gerekirse tekrar yapabileceğimizi
hatırlatan 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun. 30
Ağustos gibi tarihin çetin sınavlarından geçerek perçinlenen
birlik, beraberlik ve kardeşlik hiçbir zaman yıkılmayacak. Bu
anlayış içerisinde, hep birlikte, ülkemizi çağdaş uygarlık dü-
zeyinin de ötesine çıkartacağımıza inancım tamdır. Vatanı-
mızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen
mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde,
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtu-
luş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu
toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal
eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum,’
dedi. Etkinlikte Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları
grubunun yöresel halk oyunları gösterisi büyük beğeni top-
ladı. Programda sahne alan Niyazi Koyuncu sevilen şarkı-
larını kendisine eşlik eden hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Konserin ilerleyen bölümlerinde coşkulu kalabalık sahne
önünde horon oynadı. YAKUP TEZCAN

K amu çalışan ve emeklilerini ilgilen-
diren toplu sözleşmesine  dair açık-
lama yapılırken Çalışma ve Sosyal

Güvenlik  Bakanı Sayın Vedat BİLGİN
“Bir sendika enflasyonu var. Sendika adı
altında kurulan ama sendikal faaliyet yap-
mayan , başka işlerle uğraşan kuruluşlar
var.  Merdiven altı yapılanmalar var .Onla-
rın da önüne geçmek için bu sözleşmeden
yüzde 1 örgütlenmiş sendikaların istifade
edebileceğini bir sözleşmeyle kayıt altına
aldık’’ demişti. Bu sözlerin altında o kadar
anlam ifade saklıydı ki; herkes bir kere
daha eski bakanları eski siyasileri  rahmetle
andı.

Sendika kurulmasına onay verip onlara
sendika dosya nosunu veren bakanlığın ba-
kanı bu açıklamayı yapmıştı. Üstelik Sayın
bakan  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri dersi veren bir akademisyendi.

Aslında şahsım kadar memuriyeti olan-
lar ve sendikal mücadelenin içinde yer alan-
lar  bu yüzdelik oranın 2000 li yıllarda
gündeme geldiğini bilirler. Bugün pastanın
en büyük payını alan sendikalardan biri o
zaman gündeme getirmişti ,üstelik yıllar

sonra gündeme gelen maddeye o zamanın
şartlarında itiraz eden sendika  şimdi gün-
deme  getirmiş oldu  ve zamanında gün-
deme getiren diğer sendikada bunu
destekledi. Şaşkınlık  içinde olduğunuzu
görür gibiyim. Yakın zamanda bundan ön-
ceki toplu sözleşme görüşmelerinde de bu
oran  dile getirilmiş ama toplumda etkisinin
fazla olacağı değerlendirilerek vazgeçil-
mişti. Oysa ki; haklar ,insanları daha eşit
kıldığı zaman en değerli konumuna gelir,
eşitlik , herkesin paylaştığı özgürlükleri en
yüksek düzeyine çıkardığında en olgun biçi-
mine ulaşır. Bunu bilmeyen uygulamaya
geçmeyen yetkililer Yunus Emre’nin şu sö-
zünü de  unutmasınlar ‘’Emeksiz zengin
olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din
olanın rehberi ‘’şeytan’’ olmuştur. ‘’ Bizler
bu durumda çevremizdeki şeytanlarla mü-
cadele ediyoruz aslında.

Toplu sözleşmeye bu çerçevede  Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Hizmet kolu çalışanları
olarak baktığımızda ,ki; son dönemde en
cefakar çalışanların başında gelen ve ba-
ğımsız sendikalarda sesini duyurmaya çalı-
şan toplu sözleşmede ufak tefek maddelerle
geçirilmeye çalışılan grubun toplam kamu
görevli sayısının 647.512 olduğunu , sendi-
kalara üye olan toplam sayının ise 383.594
olduğu bakanlığın verilerinden tespit ediyo-

ruz. Bu durumda %1 oranında sendika ol-
ması için ise üye sayısının 6475 olması ge-
rekmektedir. Bu nedenle bağımsız ve bazı
konfederasyonlara üye olan sendikalar hiz-
met kollarına göre değişen  bu %1 oranını
karşılayamamakta  ve üyelerine bahsi konu
geçen 400TL nin ödenmesini sağlayama-
maktadır. Bu durum sendikaların sindiril-
mesi ve muhalif oldukları için seslerinin
kesilmesini sağlamaktır. Yetkili sendikanın
toplu sözleşme görüşmelerindeki başarısız-
lığını gölgelemek için çoğunluğunun kendi
ve ortağının   üyelerinin yararlanacağı aylık
88 TL’nin adı başarı değil ,olsa olsa sendi-
kalar ve memurlar arasında ayrışma ve öte-
kileştirmeye neden olan zorbalık olacağını
değerlendiriyorum. 

Kamu çalışanlarına ve emeklilerine toplu
sözleşmede ne kazandırılmıştır. Bir kere bu
açık ve net ortaya konulmalıdır. 400TL bir
başarı değil hezimettir. Sendikalar emekçi-
nin hakkını korumak iyileştirmeleri en iyi
şekilde sağlamak için kurulmuştur. Sendika

demek mücadele demektir. Daha önce üç
ayda bir ödenen 135 TL 400 TL yapılırken
siyasi sendikalara teşvik edilmiş, seyyanen
zam aldık diyerek memur ötekileştirilmiştir.
Bu arada yetkili sendikanın toplu sözleşme
ile getirdiği 400 TL değil aylık sadece
88TL  ile hem yüzde bir kuralı koydurarak
kendi geleceğini garanti altına almaya ça-
lışmış ,hem de bir yıl içerisinde aidat ora-
nını iki katına çıkararak bu miktarın
yarısını sendika kasasına çekmeyi 
hedeflemiştir.

Kanun gereği sendika üyesi olamayacak
1 milyonun üzerinde memur varken 2.5
milyon memur emeklisi varken tüm memur-
ların temsilcisi olarak bulunduğu masada
kendi sendikasına çıkar sağlamak  üstelik
devletin kasasından bunu yapmak ne derece
doğrudur düşünmenizi isterim. Kamuda ça-
lışan memurlar ve memur emeklileri bilme-
lidir ki; yetkili sendika kendi geleceğini
garanti altına almak için kamu işveren he-
yetini de etkileyerek getirdiği üç ayda 400
TL ile  memurun geleceğini karartmakta ,
gelecek toplu sözleşmeleri suiistimal etmek-
tedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sendika-
cılığını bitirme noktasına getirerek ,yeni
kurulacak sendikaların kurulmamasını sağ-
lamak ve tamamen sarı renge bürünmesini
sağlamayı amaçlamaktadır. .Böylelikle 715

bin sendika üyesi memurun irade ve tercih-
leri yok hükmünde sayılmakta ve ayrımcılı-
ğın sendikal tekelleşmenin önünü
açmaktadır.  Sendikal mücadele tarihine ve
demokrasimize kara bir leke olarak geçe-
cek bu hatadan dönülmesi için hala geç de-
ğildir. Bağımsız sendikaların üyeleri de
aylık reva görülen 88 TL yi red ederek
üyesi oldukları sendikaları destekleyerek
her türlü hukuksuz işleme rıza gösterme-
diklerini kanıtlayacaklardır inşallah.
Memur aylık 88 TL değil  haklarında iyileş-
tirme beklemektedir. Bahse konu para veri-
lecekse de her sendikanın üyesine eşit
olarak verilmesi gerekmektedir.  Zaman
birlik zamanıdır. Zaman ayak oyunlarına
gelmeme zamanıdır. Bağımsız sendikalar
Türkiye Cumhuriyetinde mücadele çizgile-
riyle tarih yazacaklardır. Oluşturdukları
Kamu Sendikaları Platformu ile  haklı da-
vada onurlu mücadele gerçekleştiren  ve
haklı olduğu  davayı kazanacağı , her bir
sendikanın güneş gibi yeniden doğacağı ve
zulmü reva görenlerin ise er ya da geç
hukuk adalet liyakatle hezimete uğrayacağı
günleri görecektir. Unutulmamalıdır ki; so-
nunu düşünen kahraman olamaz ayrıca
zulme rıza gösteren en az zulüm yapan
kadar zalimdir. Sağlıcakla kalın umudu-
nuzu yitirmeyin.

Yüzde 1!

Cumhuriyete borcumuz var

Aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi
tarafından bu yıl 8.si düzenlenen
Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın da ilk

günü olan Zafer Bayramı etkinlikleri,
sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale
Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma töreni ve Beylikdüzü
Kaymakamlığı’nda gerçekleşen 30 Ağustos
resepsiyonu ile başladı. Etkinlikler kapsa-
mında ayrıca, Derinlere Saygı Dalış Grubu
ile dalış yapan Başkan Çalık, su altında
Türk bayrağı açtı. Ardından Beylik Pazar
Alanı’ndan saat 19.30’da başlayan kortej
yürüyüşünde vatandaşlar hep bir ağızdan
marşlar söyleyerek bayram coşkusunu bir-
likte yaşadı. 3 bine yakın kişinin katılımıyla
gerçekleşen ve renkli görüntülere sahne
olan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü, siyasi
parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları
katıldı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda
sona eren kortej yürüyüşünü burada da

Ersin Show eşliğinde eğlenen coşkulu bir
kalabalık karşıladı. Günün anlam ve öne-
mine ilişkin yaptığı konuşmaya 30 Ağustos
zaferinin 99. yılını kutlayarak başlayan
Mehmet Murat Çalık, “Büyük zaferimiz
hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos zaferi
ulusumuzun tarihinde bir kırılma noktası-
dır. Bundan 99 yıl evvel, bu milletin şerefli
askerleri büyük bir destan yazdılar. Tüm
imkansızlıklara, tüm yoksunluklara rağ-
men, bizi tarihten silmek arzusu içinde
olan işgalci devletlerin heveslerini kursakla-
rında bıraktılar. İzmir’den Sivas’a, Erzu-
rum’dan Amasya’ya, Samsun’a, Afyon’a
uzanan tarihte eşine az rastlanır bir zafer
yazdılar. Kahraman askerlerin kahraman
komutanları olur. Milletimizin makus tari-
hini değiştiren bu büyük zaferde, askerleri-
mizi büyük bir komutan yönetiyordu. O
komutan ki ebedi başkomutanımızdır ve
ismi büyük Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’tür. Onu ebedi başkomutanımız yapan
şey, varlığımızı borçlu olduğumuz Türkiye
Cumhuriyetidir.” dedi.

Atatürk, büyük sevgi insanıydı

Konuşmasının devamında Atatürk’ün barış
ve sevgi insanı olduğunu belirten Başkan
Çalık, “Olup biten şeyler karşısında değerini
her geçen gün daha iyi anladığımız büyük
önderimiz Atatürk, büyük bir barış ve sevgi
insanıydı. Biz barış ve sevgi buluşmalarımı-
zın ilhamını ondan aldık. Bu güzel günleri
onun aziz hatırasına adadık. Onun hatıra-
sına saygı duymayanlar derin bir gaflet ve
delalet içindedirler. Eğer bugün ülkemiz pa-
dişahların, halifelerin, din adamlarının, tari-
kat ve cemaatlerin değil, seçimle iş başına
gelenlerin yönettiği bir ülkeyse bu onun sa-
yesinedir. Egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tinse, bu onun sayesindedir. Bu şanlı bayrak,
bu şanlı hilal şu mavi gökyüzünde dalgala-
nıyorsa onu sayesindedir. Ve hepimiz bilelim
ki, eğer bu bayrak göğümüzde ebedi olarak
dalgalanacaksa bu onun bize bıraktığı akıl
ve bilim yolundan sapmadığımız için ola-
caktır. Biz onun evlatları olarak hiç durma-
dan canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Küçükçekmece'de Niyazi Koyuncu konseri ile kutlandı. Karadeniz müziğinin
sevilen isminin söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Küçükçekmeceliler Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya
yaşadı. Belediye Başkanı Çebi, “Bizlere bu bayramı yaşatan cumhuriyete ve kurucularına her daim borcumuz var” dedi
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “30 Ağustos, ulusumuzun tarihindeki bir kırılma noktasıdır” diye konuştu

ARİF ELMAS

FETTAH CAN 
Beylikdüzü için söyledi

Öte yandan 8. Barış ve Sevgi Buluş-
maları’nın ilk gününün konuk sanat-
çısı Türk Pop Müziğinin sevilen ismi
Fettah Can oldu. Can’ın şarkılarına
hep bir ağızdan eşlik eden Beylikdüzü
halkı, keyifli saatler geçirerek unutul-
maz bir gece yaşadı. Konser sonunda
sanatçıyı tebrik eden Başkan Çalık ve
eşi Zehra Çalık sanatçıya çiçek ve pla-
ket takdiminde bulundu.

Büyükçekmece
kırmızı beyaz
Sevilen 3 sanatçının birlikte sahne aldığı
“Ata Zafer Konseri” 7’den 70’e her yaş-
tan binlerce vatandaşı buluşturdu. 30
Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’ıncı yılı
nedeniyle Büyükçekmece Belediye Mey-
danı’nda gerçekleşen geleneksel Ata
Zafer Konseri’nde İskender Paydaş,
Fatma Turgut ve Suat Suna sahne aldı.
Sevilen sanatçılar ortaya koyduğu per-
formans seyirciden tam not alırken, mey-
danı dolduran binlerce vatandaşın
ellerindeki Türk bayrakları ile söylenen
şarkılara eşlik etti. Gecenin finalinde hep
bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile de
coşku adeta zirve yaptı. Görsel şovları ile
unutulmaz bir gecenin yaşandığı konse-
rin sonunda Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından sa-
natçılara Nutuk hediye edildi.

Esas olan Cumhuriyet

Konser sonrasında bir açıklama yapan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şunları söyledi: “Bu akşam
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı binlerce Bü-
yükçekmece ailemizle kutladık. Zaferin
99’uncu yılında bize bu günleri yaşatan
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve kahraman şehitlerimiz
olmak üzere hepsini andık. Biz geçmişi
anlatıyoruz. 30 Ağustos’tan bahsediyo-
ruz Cumhuriyet’in kuruluşundan bahse-
diyoruz. Cumhuriyetimizi yükseltip
medeni dünyanın bulunduğu noktaya ta-
şımadığımız sürece biz atalarımıza karşı
borcumuzu ödememiş sayılıyoruz. Bu
nedenle 30 Ağustos, Cumhuriyet ama
esas olan Cumhuriyetin yükseltilmesidir.
Ebedi olarak Cumhuriyetimizin geliş-
mesi, büyümesi için bütün varlığımızla,
çocuklarımızla, gelecek nesillerle bu gör-
evi milli görev olarak hiç aklımızdan çı-
kartmamalıyız.” ZEYNEP VURAL

Beylikdüzü Belediyesi, pandemi nede-
niyle uzun süre kapalı kalan okullardaki
eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir
olması adına ilgili tüm birimlerini sefer-
ber etti. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı
öncesi okullardaki bakım, onarım, çevre
düzenlemesi ve dezenfektan çalışmala-
rını yapan ekipler, yüz yüze eğitim öncesi
kentteki okulları eğitime hazır hale getir-
mek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdü-
rüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, okul bahçelerinde bulunan
oyun grupları ve bankların bakım ve
onarım çalışmalarını yaparken, Veteriner
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise il-
çede bulunan okullarda haşere ilaçla-
ması ve dezenfektan çalışmalarını
aralıksız olarak sürdürerek, öğrencilerin
sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlı-
yor. Pandemi sebebiyle öğrencilerin sal-
gından etkilenmemesi için yedi okulun
ıslak hacimlerini yenileyen Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 yılı içinde
ilçede bulunan 40 okulda genel bakım ve
onarım çalışmasını yaptı. Ayrıca müdür-
lük 15 okulun önünde renkli yaya çizgi
boyası işlemini sürdürerek, çok amaçlı
salon, kütüphane ve Atatürk köşesini
okullara kazandırdı.

Okullar daha
güvenli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul
Vakfı’nın bu yıl ikinci kez düzenlediği Kurban Bayramı
bağış kampanyası, İstanbul ve Türkiye’deki hayırsever-
lerden büyük ilgi gördü ve toplam 26 milyon 533 bin
500 lira bağış toplandı.  İBB İstanbul Vakfı, bu bağış-
larla İzmir’in Kemalpaşa’da sağlık şartlarına ve dini ve-
cibelere uygun bir şekilde 2 bin 166 büyükbaş kurban
kestirdi. 15 bin 162 hisseye denk gelen bu kurbanlardan,
213 bin 500 kuşbaşı konserve ile 17 bin 500 kavanoz
katkısız kolojen (et suyu) elde edildi. Toplam 10 tır ile İs-
tanbul’a ulaştırılan konserve ve et suları, 31 Ağustos Salı
günü saat 12.30’da Zeytinburnu Tekzen’de düzenlene-
cek törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanacak.

Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.
Vatandaşlar destek oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında; “İstan-
bul’da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını
sizin için çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep
birlikte sevindirelim ”çağrısında bulunarak,
https://bagis.istanbulvakfi.istanbul  sitesi üzerinden Kur-
ban Bağışı kampanyasını başlamıştı. İstanbul’daki hanele-
rin yüzde 20’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığına
dikkat çeken İmamoğlu’nun çağrısı, hayırseverlerden geniş
yankı bulmuş, kampanyaya birçok şehirden binlerce va-
tandaş destek olmuştu. TAYLAN DAŞDÖĞEN

231 bin
aileye et
gidecek

Hayırseverlerin iyiliği, İBB’nin
eliyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına
ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl, 132 binden
fazla ihtiyaç sahibi aileye kurban
eti götüren İBB, bu yılki bağışlarla
231 bin aileye et ve et suyu ulaştırı-
yor. Dağıtım, bugün Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla düzen-
lenecek törenle başlayacak

İBB yurtları için
başvurular başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu,
adaylık sürecindeki bir vaadini daha
yerini getirirken kurum tarihinde de
bir ilke imza atıyor. Şehir dışından
gelen gençlere geçmişte bir odalık
bile yeri bulunmayan İBB, üç ruh-
satlı kız yurdu birden açıyor. Dör-
düncüsü olan erkek yurdu için de
hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenci-
ler, İBB yurtlarında 2021 - 2022 eği-
tim öğretim yılında aylık sadece 600
TL’ye konaklayabilecek. İBB Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü’nün koordi-
nasyonunu üstlendiği yurt
hizmetinde,  eğitim yılı boyunca
konfor düzeyi yüksek, temiz ve gü-
venli barınma imkanı sunulacak.
İBB’nin yurtlarında konaklamak is-

teyen öğrenciler yurt.ibb.istanbul
adresi üzerinden online olarak baş-
vuruda bulunabilecek. Öğrenciler
arasından yapılacak değerlendir-
mede; üniversite seçme/yerleştirme
sınavındaki başarı durumu, adli
sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir du-
rumu gibi kriterler göz önünde bu-
lunduruluyor. 
Sonuçlar 13 Eylül'de

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek
listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren
internet adresinden ve İBB’nin sos-
yal medya hesaplarından duyurula-
cak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında
asil listede yer alan öğrenciler, 27
Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise
yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtla-

rına kayıt yaptırabilecekler.
3 yurt açılıyor

İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda
açılacak olan üç kız öğrenci yurdunda
650 yatak kapasitesi ile hizmet verile-
cek.  Bu kapasitenin, eğitim takvimi-
nin ikici yarısında Gaziosmanpaşa'da
açılması planlanan erkek yurduyla
birlikte 1000 kişiye ulaşması bekleni-
yor.  İBB yurtlarının seçimi güvenli
ortam ön planda tutularak yapıldı.
Ulaşım ağına ve üniversitelere yakın-
lık mesafeleri dikkate alındı.  Engelli
bireylerin de unutulmadığı İBB yurt-
larında, bazı odalar öğrencilerin ihti-
yacı olan ekipman ve eşyalarla
donatılarak erişilebilir hale getirildi.
MÜGE CESUR ÖZMEN

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 
erolyolcu3434@gmail.com

Bir terslik var gibi...

Elektrik, Doğal Gaz ve Su ihtiyacımızdır.  
Bunlardan devlet vergi almaktan,
Bizler tüketmekten vaz geçemeyiz.  

Doğru mu? Doğru.
Her şeyin bir bedeli olduğunu unutmayız. 
Haşa, Devlet düşmanı değiliz. 
Devlet, düşman mı? Baba, evladına düşman olmaz. 
Peki, baba neden evladına sahip çıkmaz? Bilmiyoruz. 
Elektriksiz hiç bir şey yapamayız.
Ne gazete basarız, ne olan bitenden haberdar oluruz.   
Elimizdeki telefon denilen icattan vaz geçsek, yok

canım olmaz. 
Hadi televizyondan vaz geçtik. Bilgisayarı, ıpad’i

nasıl şarj edeceğiz. 
Devlet, Twitter’i halletti diyelim, sesini nasıl duyuracak? 
Elektrik olmazsa enerji holdingleri nasıl para kazanacak?
Yolları, köprüleri nasıl yapacak? 
Devlet nasıl çağ atlayacak?
Elbette yurttaş olarak destek vereceğiz. Nasıl mı? 
Pek tabi ki, vergimizi ödeyerek.
Pekiiii, biz hangi vergileri ödüyoruz. 
Ele sadece konumuz olan elektriği alalım.
Tüketim Payı, TRT payı, Enerji fonu ve KDV. 
Bir de “kayıp kaçak bedeli” adı altında tespit edile-

meyen, yani trafoya giren kedinin çektiği enerji bedeli. 
Benim düşüncem değil, faturalar da var. 
Bunlar bildiklerimiz ve alıştırıldıklarımız. Bilmediği-

miz hangi paylar, fonlar, vergiler var. İşte kafamızın 
karıştığı ve hazmedemediğimiz bilgisizliğimiz buradan
başlıyor.

Bu işte bir terslik var.
Devlet baba evlatlarını mağdur etmez diye biliriz. 
Lakin mağduruz. Olmayan büyük biraderler …
Yani;
BEDAŞ, ULUDAĞ EDAŞ, AKDENİZ EDAŞ,

ÇEDAŞ sahipleri, Cengiz Holding, Limak Holding, ve
Kolin İnşaat ,

TOROSLAR EDAŞ,BAŞKENT EDAŞ , AYEDAŞ 
sahipleri, Enerji Sa (Sabancı Holding ve E.ON)

DİCLE EDAŞ sahipleri, Eksim Holding Enerji
Grubu 

GEDİZ EDAŞ, AYDEM sahibi, Bereket Enerji 
MEDAŞ sahipleri, Alarko Holding, Cengiz Holding 
SEDAŞ Ak enerji sahibi, Cez Energy 
YEDAŞ sahibi,  Çalık Holding 
AYDEM EDAŞ sahibi, Bereket Enerji 
OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ sahibi, Zorlu Enerji .
ARAS EDAŞ  sahipleri, Çalık Holding, Kiler Holding .
VEDAŞ sahibi, Türkerler Holding 
ÇORUH EDAŞ sahibi, Aksa Enerji 
AKEDAŞ sahibi, Kipaş Holding 
TREDAŞ sahibi, İçtaş Enerji 
KCETAŞ sahibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi.
Şaşırıyor muyuz? Elbette, Hayır.
Ancak aklımıza takılanı da sorguluyoruz. Bu firma-

lara devlet, rekabet olsun, iyi hizmet versinler, evlatlar
elektriği ucuza alsın diye özelleştirdi. En azından bize
böyle söylendi. Sömürülelim diye değil.  

Doğru mu? Doğru. 
Yaşadıklarımızdan bildiğimiz böyle olmadı. Hizmeti

bırakınız. Zam üstüne zam geliyor. Ancak bu zamların
yarısı kadarı emekli ve de çalışanın maaşına yansımıyor.  

Yurttaşa seçim barajı oranında zam verilirken, büyük
biraderler yüzde 15 zam istiyor.    

Peki devletimiz, bunlara zam yok, diyemez mi? 
Evladını düşünen baba, der. 

Diyecek mi? 
Sebebini, ödediğimiz faturalar da hangi vergilerin 

olduğunu bilmediğimiz gibi bunu da bilmiyoruz. 
Devletin evlatları bu holdingler ise, biz kimiz, onu da

bilmiyoruz. 
Bu işte bir terslik var. 
Elektrik konusunda ne kadar hassas olduğumu bilen

bilir. Hatta bu sebeple, etrafımdaki birçok önce defa-
larca ikaz etmiş, sonrasında kırmış biriyimdir. 

Evimde tavla oynamıyor isem, konuğum yoksa lamba
açmam. Sıcaktan buram, buram terlerim, klimaya do-
kunmam. İşyerimde ayaklarım soğuktan uyuşur, ısıtıcıyı
görmem. Mausla işim bitince pilini çıkartırım. 

O kadar da değil diyebilirsiniz. Tanıyan bilir, Vallahi
o kadar. 

Benim gibi yurttaşlar düzenli olarak vergimizi ödedi-
ğimiz gibi elektrik faturamızı da seve seve ödüyoruz.  

Biliriz ki, o, bu ödemez ise devletimiz çağ atlayamaz. 
Bir de,  devletimize zeval gelmesin. Anamıza küfre-

denler mağdur olmasın diye gerekirse kredi alır, çocuk-
larımızın okul giderlerini karşıladığımız gibi
faturalarımızı da Allah’ın izniyle hallederiz. 

Biz bu bilinçle hareket ederken, devlet boş mu 
duruyor. Asla, bakınız devletimiz ne dedi,  “68 - 135
Türk Lirası arasındaki 2 milyon 100 bin ihtiyaç sahibi 
hanenin elektrik faturasına tüketim desteği verdik.” 

Kime verdi?
Devletten maaş alan yurttaşa. 
Neden verdi?
Elektrik faturasını ödeyemiyor diye.  
Pekiii, elektrik faturasını ödeyemeyecek milyonlarca

aile varsa, O halde biz ekonomide nasıl çağ atlamış olduk?
Sizce de bir terslik yok mu?  
Vermeden almak Allah’a mahsustur. 
Aldığımızı biliyoruz. Bari elektrik faturası adı

altında ne ödediğimizi de bilelim! 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim döneminde bir vaadini daha hayata geçiriyor. İstanbul’a gelen yük-
seköğretim öğrencileri için kurum tarihinde ilk kez üç ayrı noktada ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye başlanıyor. İBB’nin
kurumsal güvencesinde öğrencileri ağırlayacak yurtlar için yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurular başladı

Esenyurt Belediyesi, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı'nın 99'uncu

yıl dönümünü Oğuz Aksaç 
konseriyle kutladı. Konsere

katılan vatandaşlar, ellerinde
Türk Bayrakları ile şarkılara
eşlik etti. Konserde konuşan

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Büyük
Taarruz, mazlumların mukte-

dirler karşısında duruşunun
simgesidir” ifadelerini kullandı

B üyük Zafer kutlamaları, 30 Ağus-
tos sabahı resmî törenle başlayıp
gün boyunca devam etti. Akşam

saatlerinde ise Esenyurt Devlet Hasta-
nesi, Esenkent ve Tabela Meydanı’ndan
Cumhuriyet Meydanı’na ‘Geleneksel
Zafer Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Esen-
yurtlular, ellerinde bayraklarla marşlar eş-
liğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
Zafer coşkusu, sevilen sanatçı Oğuz Ak-
saç’ın konseri ile devam etti. Konsere,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hü-
seyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcı-
ları, Belediye Meclis Üyeleri, STK
temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda va-

tandaş katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı
özel konseri ile Esenyurtlular bayram
coşkusunu Cumhuriyet Meydanı’nda
doyasıya yaşadı. Ayrıca, Zafer coşkusu
Esenyurt Belediyesi ve Başkan Boz-
kurt’un sosyal medya hesaplarından on-
line olarak paylaşıldı.

İlk günkü heyecanla

Konserde konuşan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esen-
yurt her zaman birlik ve beraberlik içinde
olacak” diye konuştu. Başkan Bozkurt,
“Aradan 99 yıl geçmesine rağmen, ilk
günkü heyecanla burada olmanız, as-
lında mesaj verilmesi gereken yere, bütün
dünyaya, mesajı net bir şekilde iletmiştir”
ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt söz-

lerine şöyle devam etti: “Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına
minnettarım, minnettarız ve hep minnet-
tar kalacağız. Büyük Taarruz ve Kurtuluş
Savaşı kazanılırken tek başına bir kişinin,
iki kişinin başardığı bir iş değildi. Emper-
yal güçlere karşı, Anadolu'nun Trak-
ya’nın, mazlum insanları tek yumruk
oldu ve ülkesini, herkesin geleceğini koru-
mak için canlarını ortaya koyarak; Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’ni yeniden
kurdu. Bu çok değerli, sadece bir kutlama
değil, her yıl ders almamız gereken bir ko-
nudur. Zorluklar olabilir, herkes karşı-
mızda olabilir, her şey karşımızda olabilir
ama bir arada durduğumuzda bunları
hepsinin üstesinden geleceğimizin aynı
zamanda kanıtıdır Büyük Taarruz.” Öz-

gürlük mücadelesinin, Türkiye’deki her
kesimin bir olması ile kazanıldığına dik-
kat çeken Başkan Bozkurt, “Bu zafer sa-
dece askerî bir zafer değildir, mazlumların
muktedirler karşısında duruşunun simge-
sidir. Bu zafer, Anadolu'nun her bir coğ-
rafyasının, her bir renginin el ele
tutmasının sonucudur. Trakya, Ana-
dolu… Dağlarıyla, ırmaklarıyla, gölleriyle
ve denizleriyle nasıl bir arada yaşıyorsa,
bugüne kadar halkları da her zaman bir
arada uyum ile yaşamıştır. Bugüne kadar
sorunsuz yaşamamızın, bütün yanlış uğ-
raşlara, yanlış yönlendirmelere rağmen,
buraya kadar gelmemizin tek nedeni:
Renklerimiz, dinimiz, inancımız ne olursa
olsun, bir arada bir durmayı başarabil-
memizdir” diye konuştu.

ZEHRA ÇELİK

Esenyurt’un son yapılan yerel seçimlerdeki siyasi
tercihleri ile İstanbul’un ve ardından Türkiye’nin
siyasi iklimini değiştirdiğine işaret eden Başkan
Bozkurt, “Esenyurt'ta bunu başardık, Esenyurt'a

tekrar teşekkür ediyorum, büyük bir onur verdi-
niz. Esenyurt, Türkiye'nin siyasi iklimini değiş-
tirdi. Şimdi örnek olma zamanı. Esenyurt,
Türkiye'nin her bir coğrafyasının rengini içinde

barındırıyor, hatta dünyanın birçok yerinden in-
sanı içinde barındırıyor. Bu kadar çok farklılık
olmasına rağmen eğer bir arada yaşıyorsak,
demek ki farklı olmak ayrıştırmayı gerektiren
bir durum değil. Yapmamız gereken şey şu:
Herkesi olduğu gibi kabul etmek, kendisine
benzetmeye çalışmadan; inancıyla, kökeniyle,
tüketim alışkanlıklarıyla, cinsiyetiyle, yaşlısıyla,

genciyle, bir arada durmayı başardığınızda,
bütün Türkiye bizden başka bir ders daha ala-
cak! Ben Esenyurt'ta olmaktan, sizlerle beraber
olmaktan her zaman mutlu oldum. Bundan
sonra da olacağım. Bundan sonra hep güzel
günlerde buluşalım. İnsanlığın, dostluğun, kar-
deşliğin ve zulme direnmenin zaferini kutluyor;
hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

Şimdi örnek olma zamanı
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TürkiYe İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat
Endeksi (H-ÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında

bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
24,54 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, hizmet sek-
törü maliyetlerinde endeks tarihinin en yüksek artışı
gerçekleşti.H-ÜFE sektörlerinde yıllık en yüksek artış
gayrimenkul sektöründe gerçekleşti. Gayrimenkul hiz-
metlerindeki artış ise yıllık yüzde 164,78 oldu.

Gayrimenkul zirvede

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt
sektör daha yüksek değişim gösterdi.
Gayrimenkul hizmetleri önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri
yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşıma-
cılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt
sektörler oldu. Önceki aya göre ise gayrimenkul hiz-
metleri yüzde 51,10, konaklama hizmetleri yüzde
19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervas-
yon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,88 ile en-
dekslerin aylıkta en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ulaştırma ve depolamada artış 

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetle-
rinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde
yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16,
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, mesleki, bi-
limsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek
hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.Bir önceki
yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetle-
rinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde
yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde
13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mes-
leki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari
ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 artış gerçekleşti.
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Ç imento fiyatlarındaki artışları pro-
testo etmek amacıyla iş bırakacakla-
rının sinyalini ağustos ayı ortasında

veren müteahhitler, ‘grev’ kararı aldı.
Sozcu.com.tr’ye konuşan İnşaat Müteah-
hitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı
Tahir Tellioğlu, 2 Eylül’de Ankara’daki genel
merkezlerinde Anadolu’daki birlik başkanla-
rının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir
basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi
açıklayacaklarını anlattı.“Greve 2 Eylül’de
çıkmayacağız. Ne zaman çıkacağımızı, kaç

gün süreceğini ve kaç üyeyi kapsayacağı gibi
tüm detayları 2 Eylül’de duyurmayı planlı-
yoruz” diyen Tellioğlu, “Eğer bu tarihe
kadar gerek ilgili bakanlıklardan gerekse çi-
mento sektörü temsilcilerinden taleplerimize
yönelik olumlu bir adım gelmiş olursa greve
de, bunun duyurulacağı bir basın toplantı-
sına da gerek kalmaz” diye konuştu.Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal
Eren ise, meslektaşlarının boykot kararını
değerlendirmeyi uygun görmediğini iletti.
Eren, kamu müteahhitlerinin fiyat farkı ka-

rarnamesi beklediğini aktardı.

Boykot afişleri hazır

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın
yüzde 200’ü bulduğunu belirten Tellioğlu fi-
yatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını
açıklamış; çimento sektöründen ise “Kimse
çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef
gösteremez” denilmişti. TÜRKÇİMENTO
ve ÇEİS’in açıklamasında, müteahhitlerin
açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belir-
tilmişti.

Çimento fiyatlarındaki ciddi artışlardan
duydukları rahatsızlığı aylardır dile getirdik-
lerini ancak çimentodaki zamların devam
ettiğini söyleyen Tellioğlu, “Ülke genelinde
yaşanan sel ve yangın felaketlerinin yaşan-
dığı sıralarda iş bırakmamız uygun olmazdı.
Bu yüzden iş bırakma eylemimizi erteledik”
dedi. Tellioğlu, müteahhitlerin Ticaret Ba-
kanlığı temsilcileriyle bir araya gelip, mali-
yetlerdeki ciddi artışlara yönelik şikayetlerini
dile getirdikleri toplantıya demir ve çimento
sektörü temsilcilerinin de katıldığını anımsa-
tarak “Aylardır sonuç alınamadı. İsterdik ki
Ticaret Bakanlığı bu sorunu çözsün” diyor.
“Gelinen noktada 120 bin üyemizin çoğun-
luğu, fiyatlarda düzenleme olmazsa toplu
hareket edip greve çıkmak istiyor” diyen Tel-
lioğlu, “İnşaatlara asılacak boykot afişleri-
nin yazısına kadar planlama yapmış
bulunmaktayız. 30-40 ilin şehir merkezlerin-
deki inşaatların önemli bir kısmına, görünür
nitelikteki bu afişlerimizi asacağız” diye 
konuştu.

15 günde sürebilir 45 gün de

Tellioğlu, 2 Eylül’de Ankara’da yapmayı
planladıkları toplantıya Urfa’dan Mersin’e
kadar Anadolu’daki birlik başkanlarının
geniş katılım sağlayacağının bilgisini verdi.
“Eğer iş bırakacağımız kesinleşir, 2 Eylül’de
bu kararı duyurursak bir hafta içinde greve
çıkmış oluruz” diyen Tellioğlu, “Tüm detay-
larını o gün birlik başkanlarımızla duyur-
muş oluruz. Grev süresi 15 gün de olabilir,
45 güne de çıkabilir” değerlendirmesinde
bulundu.
TMB: İş durdurma imkanımız yok
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
(TMB) Erdal Eren ise, “Bizim boykot
etmek, iş durdurmak gibi bir imkânımız yok.
Çünkü karayolu ya da baraj gibi kamuyla il-
gili sözleşmelerimizi durduramayız” dedi.
İMKON Başkanı Tellioğlu, uğruna greve
çıkmayı planladıklarını duyurduğu çimento
fiyatlarındaki yıllık artışların yüzde 200’e
yaklaştığını söylerken, TMB Başkanı Eren
ise çimento fiyatlarındaki son 15 aylık artı-
şın yüzde 85 olduğunu söyledi.
Maliyetlerdeki artışlardan dolayı kamu yatı-
rımı yapan müteahhitlerin oldukça zor du-
rumda olduğunu ifade eden Eren, bu
sorunları ilgili bakanlık ile paylaştıklarını
söyledi.

Mütahitler kararname bekliyor

İMKON, çimento fiyatlarındaki artışlara bir
çözüm bulunmasını isterken, TMB ise
kamu müteahhitlerinin fiilen kullandığı mal-
zemelerin fiyatlarındaki ciddi artışlara yöne-
lik fiyat farkı ödemesini öngörecek bir ‘fiyat
farkı kararnamesi’ bekliyor.“Bizim ağırlıklı
olarak sözleşmelerde uygulanan yıl içindeki
fiyat farkları, sözleşme tarihinden itibaren
TÜİK endekslerine dayalı” diyen Eren,
şöyle devam etti: “Ocak 2020-Temmuz
2021 aralığında demirde yüzde 138, çimen-
toda yüzde 85’lik bir artış yaşandı. Halbuki
bizim sözleşmelerimizde uygulanan genel
endeks yüzde 54’lük bir artış öngörüyor. Sa-
hadaki ciddi maliyet artışları ile sözleşme-
deki oran arasında büyük bir fark oluştu.
Hükümetimizden, ilgili bakanlıklardan ara-
daki bu farkı kompanse edecek bir fiyat farkı
kararnamesi talebimiz oldu. Kamu İhale
Kurumu’na da müracaat ettik. Biz bunu
takip ediyoruz.”

Müteahhitler 2 eylül’de
greve baSlıyor

Greve çıkma kararı alan müteahhitler, taleplerine olumlu dönüş beklentisiyle bu perşembeye
kadar beklemede. İMKON Başkanı Tellioğlu, "Greve çıkacağımız tarihi gerekçeleriyle 2 Eylül'de
duyuracağız" dedi. Tellioğlu, inşaatlara asılacak boykot afişlerinin hazır olduğunu aktardı

Gayrimenkul

zİrvede
TÜİK, 2021 Temmuz 
dönemine ait Hizmet 
Üretici Fiyat Endeksi verilerini
açıkladı. Üretici fiyatlarındaki
yıllık artış, yüzde 37,99'la 
endeks tarihinin rekorunu
kırarken gayrimenkul 
hizmetlerinde yıllık yüzde
164'lük artış gerçekleşti

Makarnanın
fiyatı uçuyor
Makarna tüketimi artarken, fiyatı da giderek yükseliyor. Bu yıla 3.20 ve 3.45
lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar
çıktı. Makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti

YaYgın markalı makarnala-
rın fiyatında bu ay itibarıyla
artış görülüyor. Buna göre bir

paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira
seviyesine kadar çıktı. Makarnacılar, dün-
yada yükselen emtia fiyatları, artan gıda
talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tara-
fından baskı altına alınan mamul ürün-
lerde fiyat artışının kaçınılmaz hale
geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat ar-
tışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının
altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan ma-
karna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı
koruyacaklarını ifade etti.

Buğdayın kilosu 3.4 TL

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın
haberinde görüşlerine yer verilen Türkiye
Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu,
tüm dünyada artan tarım emtia fiyatla-
rına dikkat çekerken, fiyat artışının ‘en
düşük düzeyde’ tutulduğunu söyledi. Kü-
lahçıoğlu, “Fiyat artışı gıda enflasyonu-
nun altında.
Hatta bizler,
ihracatla elde
edilen kârları
iç piyasayı
dengelemek
için de kulla-
nıyoruz. Fi-
yatlara
olabilecek en
düşük oran-
ları yansıtıyo-
ruz. Mevcutta
makarnalık
buğday ton fi-
yatı 3 bin 200
lira, kilo fiyatı
3.2 lira. Bura-

dan bakılacak olursa fiyatın çok olağan
olduğu görülebilir” dedi.

Üretimde sorun yok

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüke-
timinin 2020’de olduğu gibi 8 kilonun
üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran ön-
ceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir
tüketime işaret ediyor. Makarnalık buğ-
dayda fiyat artışının durduğunu anlatan
Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna
kadar yeni bir artış öngörülmediğini söy-
ledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Tür-
kiye’nin makarnada üretim gücüne dikkat
çekerken, “Kapasitelerimiz çok daha
fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz
olmaz. Tüm ülkemize ve dünyaya yeter.
Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kı-
sıtlamanın gerekmediği bigilerini ilgili ba-
kanlıklara da iletiyoruz” diye konuştu.

‘Makarnaya boğarız’ demişlerdi

Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü günden
itibaren özellikle tam kapanma süreçle-

rinde tüketiciler marketlere koşarak 'panik
alışverişi' yapmış, özellikle makarna ve un
gibi uzun süre dayanabilen ürün grupla-
rına yoğun talep oluşmuştu. Bu ürünlerin
raflarının sık sık boşaldığı görüntüler gün-
deme gelmişti. Bunun üzerine o dönemde
bir açıklama yapan Makarna Üreticileri
ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Baş-
kanı Nihat Uysallı, "Merak etmeyin, gere-
kirse Türkiye’yi makarnaya boğarız"
demişti. Uysallı, ardından sözlerini açık-
larken, "Pandemiyle birlikte vatandaşta
doğal olarak sıra dışı kaygılar ortaya çıktı.
Biz, ‘makarnaya hakimiz, matematiğini
biliyoruz’ deyip her şeyi anlattık ama pi-
yasa bir türlü ikna olmuyordu. O an çok
güçlü bir mesaj vermek gerektiğini hisset-
tim” diye konuşmuştu.

Türkiye Dünya’da üçüncü

Son verilere göre Türkiye, dünyanın en
büyük üçüncü makarna üreticisi iken, ih-
racatta da ikinci sırada bulunuyor. Türki-
ye’nin makarna üretimi ise 2 milyon

tonun üzerinde
seyrediyor. 2021
yılının ilk yarı-
sında makarna
ihracatı 645 bin
ton seviyesine
ulaştı. 24 ma-
karna firması bu-
lunan Türkiye
makarna sektörü
156 ülkeye ihra-
cat yapıyor. Ma-
karnalık buğday
ekim alanlarında
kuraklık nede-
niyle bu yıl verim
kayıpları 
yaşanıyor.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) geçen
yıl pandemi nedeniyle evlerimizde, içimizde
yaşattığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı

coşkusunu, bu yıl; 100’üncü yıla bir kala, muhte-
şem bir gösteriyle Yenikapı Etkinlik Alanı’nda
kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner’in onur konuğu olarak katıldığı akşamki et-
kinliklere, 10 binlerce İstanbullu akın etti.
İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun birlikte ev
sahipliği yaptığı etkinlikte ayrıca, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul
İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti
milletvekilleri, İBB Meclisi üyeleri, İBB bürokrat-
ları hazır bulundu.

Başka bir sebeple adayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye,
tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde çıktı. Konuş-
maya başladığı sırada tezahüratların yoğunlaş-
ması üzerine, “Lütfen yapmayın. Gerçekten
yapmayın. Bugün başka bir sebeple bir aradayız
değerli kardeşlerim” dedi.

Meral ablamla duracağım 

Meral Akşener konuşma yaptığı sırada, İma-
moğlu da bir adım geride sahnede ona eşlik edi-
yordu. Akşener bu durumu esprili bir dille, “Ben
masumum. Ekrem Başkanıma, geçiniz Dilek ha-
nımefendiyle oturunuz dedim. Ama O da ‘Ben
Meral ablamla duracağım’ dedi. Kendisine çok
teşekkür ediyorum” dedi. 

Tarih dersi verdi

Alanı dolduran genç kalabalığa seslenen Akşe-
ner, kısa bir tarih dersi verdi. Tarihin, milletlerin
hayat hikayesi olduğunu alıntılayan Akşener,
şöyle devam etti: “Yıl 1071 ve Alparslan bir
Cuma günü namazdan çıktı. Atının üstünde
beyaz elbisesiyle askerlerine seslendi. Dedi ki
“Biz ölümü göze alarak bu toprakları fethedece-
ğiz. Olur ki şehit düşersem beni bu beyaz elbi-

semle gömersiniz. Ama kazanırsak istikbalimiz
buradadır. Biz ölümü göze alarak bu toprak-

ları fethedeceğiz. Yani Anadolu'yu burayı

Türk'le Müslüman adaletiyle tanıştıracağız. Bir
26 Ağustos istikbalin savaşı ve zaferi. Sonra,
1453’te Fatih Sultan Mehmet dedi ki ‘Ya İstan-
bul beni alır ya ben İstanbul'u alırım.’ Bizans’a
rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen.”

Sözü savaşa getirdi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini
anlattığı konuşmasının devamında Akşener, Ata-
türk’ün o dönemde yaptıklarını
duygu yüklü cümlelerle, şu şe-
kilde anlattı: “Çanakkale.
Osmanlı yıkılmak üzere.
Birinci Dünya Sava-
şı'na girilmiş, toprak
kayıpları had saf-
hada. Birinci
Dünya Savaşı'nın
sonrasında Ana-
dolu'da her bir
evden en az iki er-
keğin şehit olduğu
bir coğrafya. Ve,
‘Çanakkale geçilmez’
dedirten Çanakkale
Savaşı. Atatürk o sabah
kahvaltısını kuru ekmekle,
onu suya banarak yapan Ata-
türk. Ve askerlerine sesleniyor. Diyor ki
‘Size ölmeyi emrediyorum. Biz savaşarak ölür-
ken, kazanılacak zamanda diğer kuvvetler, diğer
birlikler gelir ve burayı korur. Bu bir istiklal müca-
delesidir. İstikbalden istiklale.’ Sonra Sakarya.
Sakarya'da bir dağılma var biliyorsunuz. Yine

Atatürk çıkıyor. Diyor ki ‘Hattı müdafaa yoktur,
sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.’
Askerler, ‘Başkomutanımın emri baş üstüne’
diyor. Sonuç itibariyle İstiklal Savaşı başarılıyor.
Sonra 30 Ağustos. Şuandan itibaren aynı za-
manda istiklalin başarıldığı bir savaş ve bir zafer.
Şimdi 30 Ağustos'un başka kavramı daha var.
Aynı şekilde 1071, 1453’teki gibi. İstiklal ve istik-
bal zaferidir.  Niçin? Çünkü Cumhuriyetin te-

mellerinin atıldığı gündür. Cumhuriyet
nedir? Cumhuriyet birliktir, bera-

berliktir, liyakattir ve milletin
birliği bütünlüğüdür. Kayır-

manın olmadığı, illa şöyle
bir aileden gelmek zo-
rundasın denilmeyen,
sınıflar arası geçirgen-
liğin en yüksek olduğu
bir yönetim şeklidir.
Ve Cumhuriyetin te-
melinin atıldığı 30
Ağustos.”

805 bin fark

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun da İstiklalinden

sonra istikbaline el uzatıldığı
zaman, ikinci turda, 24 Haziran'da o

eli kırdığını ve 805 bin fark attığını hatırlattı.
İmamğlu’nun, “Kutuplaşmadan sıyrılın. Milli
iradeye el uzatmayın. Sandığa el uzatmayın”
sözlerini hatırlatan Akşener, “Şimdi bizler Cum-
huriyete hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyet
değerlerinden uzaklaşıldığında ne olur biliyorsu-
nuz. Liyakat ortadan kalkar ve her bir gencin,
‘Acaba bu ülke dışında bir hayat yaşayabilir
miyim?’ diye umutsuzluk içinde başka ülkede, ül-
kelere baktığı bir anlayışın doğmasına sebep olur.
Cumhuriyet'ten uzaklaşıldığı zaman artar. ‘Kaşı-
nın altında gözün var’ diyerek insanlar birbiriyle

çatıştırılır” diye konuştu.

Refah seviyesi

Cumhuriyettin değerlerinde uzaklaşıldığında, tek
adam rejiminin olacağına vurgu yapan Akşener,
konuşmasını şöyle bitirdi:; “Bugün burada birli-
ğimiz beraberliğimiz aynı 30 Ağustos Zaferi’nde
olduğu gibi. Milletin zaferinde olduğu gibi. Bera-
berliğimizin daim olacağı, Cumhuriyet değerle-
rine sıkı sıkı sarıldığımız, bu ülkeyi tam ve kamil
bir demokrasiyle yönetilir hale getirinceye kadar
ve ortadan kalktığı refah düzeyinin sadece kayrı-
lanlara değil herkese, hak eden herkese yayıldığı,
yaygınlaştırıldığı bir ülkenin yeni baştan inşa edil-
diği bir gün olmasını diliyorum.”

30 Ağustos başkadır

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ekrem İma-
moğlu, dünyada sayısız askeri zaferlerin oldu-
ğunu ama milletlerin varlık veya yokluk
mücadelesini belirleyen zaferlerin başka zaferlere
benzemediğini söyledi. 30 Ağustos Zaferi’nin ta-
rihteki başka hiçbir zafere benzemediğini vurgu-
layan İmamoğlu, “Öncesi ve sonrasıyla, 30
Ağustos Zaferi eşsizdir.  Çünkü, 30 Ağustos 600
yıllık bir cihan imparatorluğunun küllerinden
yepyeni ve modern bir milletin kendini yeniden
yarattığı bir zaferin adıdır” diye konuştu.

Önümüzde kimse duramaz

30 Ağustos’un öncesinde 19 Mayıs, sonrasında
ise 29 Ekim olduğunu belirten İmamoğlu, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:  “19 Mayıs 1919’da,
“Ya istiklal ya ölüm” diyerek ayağa kalkan bu
millet. 29 Ekim 1923’te kendi kendini yönetme
iradesini ortaya koyabildiyse; bunu gerçekten de
30 Ağustos’a borçludur! 30 Ağustos, Samsun’da
başlayan Anadolu İhtilalini, Ankara’da Cumhu-
riyet idealiyle buluşturan zaferin adıdır. Kuvayı
Milliye direnişinden, milli iradenin egemenliğine

uzanan yolun en şanlı, en büyük zaferidir 30
Ağustos. 30 Ağustos, esir alınmak istenen bir
milletin, diz çöktürülmek istenen bir ordunun
kendini yeniden var ettiği zaferin adıdır. 30 Ağus-
tos ile apaçık ortaya çıkmıştır ki özgürlük ve ba-
ğımsızlığına tutkun, milli iradenin üzerinde bir
şahıs ya da makam tanımayan, onurlu bir mille-
tin önünde hiçbir güç duramaz. Ne mutlu bize ki
30 Ağustos’ta, Afyon’da, Gazi Mustafa Kemal’in
başkomutanlığı altında tek yürek olduk. Ve işte
bu gerçeği tüm dünyaya kanıtladık.  O gün, bu
milletin onurlu fertleri olarak yurdumuza ve
Anadolu’muza sahip çıkmak için bir olduk, bera-
ber olduk. Tek ve çok güçlü bir yumruk olduk. O
gün, bu topraklarda özgür ve eşit yurttaşlar ola-
rak yaşayabilmek için hep birlikte ayağa kalktık.
Ve bizi esir etmek ve kendilerine kul etmek isteyen
kimler varsa. Bizi vatansız, topraksız, devletsiz ve
geleceksiz bırakmak isteyen hangi güçler varsa.
Hepsini dize getirdik. 30 Ağustos’ta hepsine diz
çöktürdük.”

Bu ülkenin sınırları kanla çizildi

İmamoğlu, 30 Ağustos’tan alınan güçle, bugün,
millet egemenliğine dayalı ve tam bağımsız bir
Türkiye’nin ortaya çıktığını ve bunu da tüm dün-
yanın sonsuza kadar bilmesi gerektiğini söyledi.
“Tüm dünya bilsin ki, sonsuza kadar da hep öyle
kalacağız” diyen İmamoğlu, “Bu ülkenin sınır-
ları, 30 Ağustos’ta bu milletin kanıyla, canıyla
çizdiği sınırlardır. O sınırlar bizim varlığımızın ve
bağımsızlığımızın teminatıdır. 30 Ağustos’ta şe-
hitler vermiş bir milletin evlatları olarak elbette
ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız. Bu ülkenin
sınırları, büyük önderin söylediği gibi “yurtta
barış, dünyada barış” ilkesiyle çizildi” ifadelerini
kullandı.

Doğal afetlere teslim edemeyiz

Türkiye’nin, sınırlarına elbette sahip çıkacağını,
sınırlara sahip çıkmanın da başkalarının sınırla-
rına, hak ve hukuklarına da saygı duymak oldu-
ğunun altını çizen İmamoğlu, konuşmasını şu
şekilde tamamladı: “Bu toprakların herhangi bir
biçimde istilasına asla izin vermeyeceğimizi 30
Ağustos 1922’den beri dünyadaki herkes çok iyi
biliyor.  Ama sevgili İstanbullular, bu güzel yur-
dun yangınlarla, sellerle ve depremlerle harap ol-
masına da seyirci kalamayız. Herkesten sakınıp
esirgediğimiz bu cennet vatanı, doğal afetlere tes-
lim edemeyiz.   Afet üretmeyen ve afetlere asla
zemin hazırlamayan politikalara, hızla ve hep
birlikte harekete geçmeye ihtiyacı var. Devlet, mil-
let, sivil toplum ve bu milletin evlatları olarak, bu
cennet vatanın doğasının korunması için de za-
fere ihtiyacımız var. İnanıyorum ki, kısa sürede
bu alanda da zaferlere erişeceğiz. Tüm dünyanın
bildiği en yalın gerçeği daima hatırlayalım: ‘30
Ağustos, vatanı için her şeyi göze alan bu mille-
tin zaferi ve kutlu bayramıdır.’ Dün milletin zaferi
nasıl engellenemediyse, bugün milletin bayramı
da engellenemeyecek. Bu topraklarda 30 Ağus-
tos’larda hep bir bayram coşkusu, gururu ve
mutluluğuyla, 16 milyon İstanbulluyla kardeşçe
yaşayacağız. Bize bu umudu veren, bizi birleşti-
ren ve millet olarak ufkumuzu açan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını
anarak ve anlayarak.”

MURAT PALAVAR
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İBB, uzun yıllar unutulmayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ev sahipliği
yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ev sahibi olarak yaptığı konuşmada, 

“30 Ağustos, 600 yıllık bir cihan imparatorluğunun küllerinden yepyeni ve modern
bir milletin kendini yeniden yarattığı bir zaferin adıdır. 30 Ağustos’tan aldığımız 

güçle bugün, millet egemenliğine dayalı ve tam bağımsız bir ülkeyiz. 
Ve tüm dünya bilsin ki, sonsuza kadar da hep öyle kalacağız” ifadelerini kullandı

SonSuza kadar 
bağımSız kalacağız

Konuşmaların ardından, Mor ve Ötesi’ grubu,
özel bir 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bay-
ramı’na özel senfonik konser verdi Grup,
konserden alacağı ücreti ‘İstanbul Vakfı’nın
kız çocuklarını eğitimi için başlattığı ‘Büyüt
Hayallerini’ projesine bağışlayacağını açıkla-
mıştı.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi
Dilek İmamoğlu ile birlikte, İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’i, Yenikapı Etkinlik
Alanı’nda açılan 30 Ağustos Zaferin Fotoğraf
Sergisi’ni gezdir. Sergide, 30 Ağustos’a

giden yolda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının fotoğrafları ve o dönem yayın-
lanan gazetelerden kesitler yer alıyor. İma-
moğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki program
öncesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayı-
sıyla, İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde
kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu
Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu
tören alanının girişinde konukları kabul etti.

3D ŞOVLU MOR VE
ÖTESi KONSERi
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Plent Altı Asfalt Temini,Nakli,Serme,Sıkıştırma ve Baca Yükseltme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/504339 
1-İdarenin
a) Adresi :HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 

BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124110670 - 2124110671
c) Elektronik Posta Adresi :fen@kucukcekmecebel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :15 kalem inşaat imalat nakliye yapım işi

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

b) Yapılacağı yer :İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 

Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece 
Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat fen İşleri Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati :22.09.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren
banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak su-
retiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göster-
mek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun
olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini suna-
bilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan
istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunu-
lan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş grupları tebliğinin A grubu V grup işler benzer iş olarak kabul edidlir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislik ve mi-
marlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, değerlendirme puanlaması en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
- Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı
teklif sayılacaktır.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;
Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME PUANLAMASI (D.P.):
Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı ve Teknik Değer
Nitelik Puanı toplamıdır.
D.P.= Teklif Fiyat Puanı + İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı + Teknik Değer Nitelik Puanı
A-TEKLİF FİYAT PUANI: (40 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. istekliler arasında geçerli teklif üzerinden en
düşük teklifi sunan istekli 40 tam puan alacaktır.
Fiyat Puanı=[(Geçerli en düşük teklif fiyatı)/(İsteklinin teklif Fiyatı)] X 40
B- İŞ KALEMLERİ BAZINDA TEKLİF FİYAT NİTELİK PUANI: (40 PUAN)
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren is-
teklilere ait bu puanlamaya konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
Sıra NO: İş kalemşi No:   İş kalemşinin adı ve Kısa açıklaması  :
1              KÇASF-01        ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN 

TEMİNİ (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(TİP-1)                 3
2              KÇASF-02        ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN 

TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP2)    3
3              KÇASF-03        ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI MALZEMELERİNİN 

TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)              3
4              KÇASF-04        ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ 

KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI     3
5              KÇASF-05       BÜYÜK PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELEKT. DUYARGALI 

FİNİŞER SERME-SİLİNDİR SIKI                                            3
6              KÇASF-06       YAĞMURSUYU,İSKİ VE PTT BACALARININ 

(10 CM)YÜKSELTİLMESİ (KAPAK İDARE MALI)                                    3
7              KÇASF-07      YAĞMURSUYU,İSKİ VE PTT BACALARININ (15 CM) 

YÜKSELTİLMESİ (KAPAK İDARE MALI)                                         3
8              KÇASF-08      YAĞMURSUYU TÜLANİ IZGARANIN YÜKSELTİLMESİ 

(IZGARA İDARE MALI)                                                                 3
9              KÇASF-09      60*60 H=10 CM IZGARANIN YÜKSELTİLMESİ.(IZGARA İDARE MALI)   3
10            KÇASF-10      KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA; SFERO 

DÖKÜM IZGARA TEMİNİ                                               3
11            KÇASF-11       KANALİZASYON İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO 

DÖKÜM,ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞININ TEMİNİ.                1
12           KÇASF-12       1 TON YÜKÜN 30 KM'YE NAKLİ.                                                                    3
13           KÇASF-13       1 TON YÜKÜN 8 KM'YE NAKLİ.                                                                      3
14           KÇASF-14       ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI VE MOLOZ NAKLİ                             1
15          KÇASF-15        KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)  2 
Söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif
bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 -
%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan
puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları   %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri/iş grupları
için puan alamayacaklardır. Teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
Tablo da verilen tüm iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin İş
Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı olacaktır.
C- TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI: (20 PUAN)
İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici ka-
bulü yapılan ve teklif edeceği bedelin % 80 den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere iliş-
kin yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği hükümlerine uygun İdari Şartnamenin 7.5 ve
7.6.maddelerinde istenen iş deneyim belgesi hariç olmak üzere ilave sunulan Benzer İş Grupları Tebli-
ğinde Yer Alan A V grubu iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama yapılacaktır. Ortak girişimlerde sa-
dece pilot ortak değerlendirilecektir.
A V. Grubu İş Deneyimi Belge Sayısı
PUAN
0 İse                                             0
1 ise                                             3
2 ise                                            6
3 ve fazlası ise                           10
( Kendi mali OLMASI ŞARTI İLE  MİNİMUM 240/Ton saat üretim kapasitesine haiz asfalt plenti. için 1 puan,
Kendi malı Tesis için İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş
veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-
29384 R.G./2. md.; Mülga ibare: 13/06/2019-30800 RG/ 5. md., yürürlük: 23/06/2019) yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.)
Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması
halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın,
kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin
belgelenmesi şartı ile (Mülga ibare: 30/09/2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 20/10/2020) isteklinin kendi
malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
TSE den alınmış TS EN 13108-1 :2016;kalite belgesi   için 9 puan
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en
düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/İS-
TANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Fen İşleri Müdürlüğü adre-
sine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
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PUAN 

Kadıköy Belediyesi,
30 Ağustos Zafer

Bayramı’nın
99’uncu yıl dönü-

münü Bağımsızlığa
Ezgiler adlı halk

konseriyle kutladı

KADIKOY TEK
YUREK OLDU
KADIKOY TEK
YUREK OLDU
KADIKOY TEK
YUREK OLDU
KADIKOY TEK
YUREK OLDU
KADIKOY TEK
YUREK OLDU
KADIKOY TEK
YUREK OLDU

O pera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve
piyanist Burçin Büke’nin Selami-
çeşme Özgürlük Parkı’nda sahne al-

dığı konsere vatandaşlar ellerinde Türk
Bayrakları ve marşlarla eşlik etti. Coşkunun bir
diğer adresi ise Kalamış Atatürk Parkı oldu.
Kalamış Yaz Festivali’nin kapanışını da yaptığı
bu özel günde, müzik dünyasının sevilen isim-
leri Kalben ve Göksel sahne aldı. Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos
1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un
99. yıl dönümünü anmak için Kadıköy’de açık
hava halk konseri düzenlendi. Kadıköy Beledi-
yesi’nin düzenlediği kutlama etkinliğinde opera
sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin
Büke sahne aldı. Burçin Büke’nin piyanistli-

ğinde, Güvenç Dağüstün Atatürk'ün sevdiği
şarkıları seslendirdi.

Hepimize kutlu olsun

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı yaptığı açılış konuşmasında “Bugün Zafer
Bayramı’nın 99. yıl dönümü. Kadıköy Beledi-
yesi olarak, Özgürlük Parkı'nda ve Kalamış
Parkı’nda sanatçılarımızla konser etkinliğimiz
var. Bayramı her zaman olduğu gibi, coşkuyla
Kadıköy’e ve Kadıköylüye yakışır bir şekilde
kutluyoruz. Cumhuriyete giden kurtuluşun,
emperyalizme karşı Mustafa Kemal Ata-
türk’ün vermiş olduğu savaşın bugün taçlan-
dığı gün. Bugün burada bu asil milletin
zaferini ve onları bu zafere taşıyan bir Başku-

mandan ve silah arkadaşlarının zaferini kutlu-
yoruz. Hepimize kutlu olsun.” diye konuştu.

Şarkıları birlikte söylediler

1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali
de kapanışını 30 Ağustos Zafer Bayramı gü-
nünde yaptı. Bugüne özel düzenlenen +1
Sürpriz konserinde müzik dünyasının sevilen
isimleri Kalben ve Göksel sahne aldı. Özgün
müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemiz-
deki temsilcilerinden Kalben saat 20.00’de; söz
yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin
yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da
sahne alarak, bayram coşkusunu Kalamış’ta
sürdürdü ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle
birlikte söyledi. SEMANUR POLAT



T am teşekküllü bir devlet
hastanesinin hemen ya-
nıbaşında çimento fabri-

kasının bulunmasının hiçbir
şekilde izahı yapılamaz diye te-
reddütlerini dile getiren yurttaş-
lar; “Bildiğimiz kadarı ile Kamu
Hastaneleri Kurumu Çekmece

Kamu Hastaneleri Birliği bu konuda bir
rapor tutmuş ve rapora göre çimento fab-
rikasının taşınması gerektiği yetkililere ile-
tilmiş.  Büyükçekmece Mimarsinan
Devlet Hastanesi’nin hemen yanı başında
gün boyu üretilen çimento tozu bırakın
hastaları, sağlıklı insanları bile ciddi şe-
kilde rahatsız etmekte. Fotoğraflarda da
görüldüğü üzere arabalarımızın, pencere-
lerinizin, eşyalarımızın üzerine biriken çi-
mento tozları gün içerisinde
santimetreleri bulmakta. Buradan devlet
yetkililerimize sesleniyoruz; ya hastaneyi
buraya yapılmamalıydı. Ya da burada
sağlığa zararı olan bir fabrikanın hizme-
tine izin verilmemeli. Hastanede kanser
hastaları tedavi oluyor, dışarı çıkıyor tek-
rar kanser oluyorlar” diyerek tepkilerini
dile getirdi.

ŞİKAYETVAR SİTESİNE 
ŞİKAYETLER BİRİKMİŞ!

Bu arada; https://www.sikayetvar.com si-
tesinde ‘Akçansa Çimento Fabrikası Bü-
yükçekmece'de Hava Kirliliğine Sebep
Oluyor’ başlığı açan çevre sakinleri bu
serzenişlerinin de yetkililer tarafından dile
getirilmesini beklemekteler.
İşte o şikayetlerden bazıları:
Rumuz Oğuz: 20 yıldır Büyükçekmece
Akçansa çimento fabrikasının çevresinde
yaşıyorum ve maalesef çimento tozundan
araçlarımız rezil rüsva oluyor. Bu araçlara

verilen zararı kim karşılayacak? Devlet
mi? Bu çevre bakanlığı olan bir ülke. Bir
de çevre bakanlığımız olmasa ne olurdu
çok merak ediyorum. Bunun vebalini kim
ödeyecek? Araçlar resmen mahvoluyor.
Rumuz Kader: Denize ve gole çok
yakın, Marmara denizini için büyük teh-
like, ayrıca hastanenin yani aslında, bir an
önce sanayii bölgesine taşınması lazım.
Rumuz Elif: İstanbul'un iç tarafındaki
havası Büyükçekmece'den daha iyi. Ak-
çansa fabrikası yüzünden burada otur-
maktan nefret ettim, bu fabrikanın

kaldırılması lazım. İnsanı astım yapar, her
şey yapar, bir ev bu derece toz oluyorsa
ciğerler ne olur! Bu durumun acil ele alın-
ması gerek.
Rumuz Tuğrul: 2012 yılından bu yana
Büyükçekmece Mimaroba mahallesinde
oturuyorum. 2016 yılında aldığım sıfır
aracım çimento tozundan dolayı mah-
voldu. Yaklaşık iki ay önce yeni bir araba
almak zorunda kaldım diğerinin boyası
mahvolduğu için ancak bu aracımda aynı
şekilde iki ay berbat bir duruma geldi.
Dün sabah aracımla yola çıkmak için ha-

reket ettiğimde hafif yağan yağmur sebe-
biyle ön camımı silecekle temizlemeye ça-
lışırken daha da berbat bir hale geldi ve
görüş olmadığı için kaza yapıyordum.
Evimizin camlarını açamıyoruz, sağlıklı
hava soluyamıyoruz, araçlarımıza ödedi-
ğimiz onlarla parayı çöpe atıyoruz. Bu
firma yıllardır bu bölgeye zarar veriyor,
insanlar her mecrada sesini duyurmaya
çalışıyor ancak bir netice alınmıyor. Hadi
paradan maldan geçtim insan sağlığının
hiç mi önemi yok bu ülkede yazık günah.
Konu ile ilgili acil çözüm rica ediyorum.

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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Ç ok değer verdiğim bir konudur sevgi. 80’li yaş-
lardayım. Çok toplumlara girdim, çok sevgi dolu
anlar, çok sıkıntılar yaşadım. Çevremden gördü-

ğüm sevgi beni hep rahatlattı. Ömrümün en sıkıntılı
günlerini yaşıyorum. Bu virüs de üstüne tuz, biber ekti.
Okuyacak bir şeyler araştırırken TEMA’ dan arkadaşım
Abdurrahman Aydın’ın sevgi üstüne yazdığı kitapçık
geçti elime hızla göz gezdirdim bazı satırları sizinle
paylaşmak istedim. Hepimiz sevmek ve sevilmek isteriz.
İnsanda doğuştan gelme bir sevme duygusu vardır.
İçinde yaşadığımız toplum bu duyguyu geliştirir veya
azaltır. Sevgi duygusunu azaltan en önemli etken şid-
dettir. Şiddet sevginin en tehlikeli düşmanıdır. Şiddet
dolu, öfke, kin, nefret dolu bir insan sevmekte zorlan-
maz mı? Şiddetten önümüzdeki haftalarda konu ederiz.
Gelelim Sevgiye.

Sevgi Nedir? Sevgi şefkattir, emektir, merhamettir,
sevgi dayanışmaktır, fedakârlıktır, hoşgörüdür. Sevgi af-
fetmektir, sevgi bazen ağlamak, bazen gülmek, bazen
üzülmek, çoklukla gülümsemektir. Sevgi vefadır, has-
rettir, dostluktur. Sevgi adalettir, eşitliktir. Sevgi hazdır,
sevinçtir, aşktır. Kısaca iyi olan ne varsa sevgi odur.
Sevgi su gibidir, öncelik çocuğundur. Sevgiyi en çok kim
anlar? Hayvanlar ve çocuklar. Niçin? Bir insanın gön-
lünü kazanmak için sevgiden başka hiçbir şeye gerek
yoktur. Sevginin büyüklüğü aldığınla değil, verdiğinle
ölçülür. Sevginin ilk başladığı ve geliştiği yer ailedir.
Aile içinde de sevginin direği annedir. Odur doğurur do-
ğurmaz yavrusunu kucağına alan, sarmalayan, doyu-
ran. Odur her koşulda onu koruyup kollayan. Demek
ister ki anne; Korkma, yaşadıkça seninleyim. İyi gü-
nünde de, kötü gününde de senin damarlarında, yüre-
ğindeyim. NEDEN ACABA? Dikkat edilirse anneler
çocuklarını kucaklarken hep başlarını sol tarafına alır-
lar. Çünkü çocuğunun kafası yüreğinin üzerine gelmiş
olur. 

Çocuk annesinin sevgi dolu yüreğinin üzerine gelmiş
olur. Çocuk annesinin sevgi dolu yüreğinin atışlarını his-
sedince rahatlar, gevşer, uyumaya başlar. Her kalp atışı
annenin çocuğuna olan sevginin, şefkatin, merhametin
sesidir. Bir önemli sevgi çeşidi de DOĞA SEVGİSİDİR.
Doğa sevgisi varlığın en önemli gerçeğidir doğa sevgisi.
Doğa olmadan yaşam olmaz. Doğayı sevmek yaşamı
sevmektir. Doğayı sevmek insanı, hayvanı ve bütün can-
lıları sevmektir. Doğa yaşamın kaynağıdır. 

Gıdamızı o verir. Suyumuzu o verir. Havamızı o
verir. Toprağımızı o verir. Doğanın tüm verdiklerine kar-
şılık yapabileceğimiz en önemli katkılar yeşili, ormanı
korumak çevremizi temiz tutmaktır. Allah bu sevgiden
bizi yoksun etmesin. Haftaya doğaya biz neler yapabili-
riz konusunu işleyeceğiz.

Sağlıklı kalmanız dileklerimle...

ZAYİ İLANLARI
Su Ürünleri üretiminde kullanmış olduğum gerçek kişilere dair
ruhsat teskeremi kaybettim hükümsüzdür. Aytaç SAYDAM

Cemal Tuttu adına kayıtlı Deri A-18251-18500 arası taşıma ir-
saliyesi ve Seri A-27251-27300 arası faturalarım

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D.B.Çekmece
No.8720042312

Beko 300 TR Marka model AT 0000142807 seri numaralı
pos cihazımın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

Turan Demir
V.D.Esenyurt No:17330607434 

KAR GIBI CIMENTO 
TOZU YAGIYOR!

Her türlü sıkıntının 
tek ilacı sevgi

GARİP DEDE KÜLTÜR VE 
CEMEVİ DERNEĞİ'NDEN

GENEL KURUL İLANI
Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'nin olağan genel
kurulu, Fatih Mahallesi, Dış Kumsal Göl Kenarı, Küçük-
çekmece Garip Dede Cemevi'nde 12 Eylül 2021 saat
12:00'de çoğunluk sağlanamaması halinde, aynı yer ve
aynı saatte 19 Eylül 2021'de yapılacaktır. Tüm üyelerimizi
duyurulur.

Genel Kurul Gündemi 
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi 
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 
4. Genel Muhasıplık faaliyetinin okunması
5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
6. Okunan raporların müzakeresi
7. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
8.Temenniler
9. Kapanış

VATANDAŞ
PERİŞAN
VATANDAŞ
PERİŞAN

VATANDAŞ
PERİŞAN

VATANDAŞ
PERİŞAN
VATANDAŞ
PERİŞAN
VATANDAŞ
PERİŞAN
VATANDAŞ
PERİŞAN
VATANDAŞ
PERİŞAN

VATANDAŞ
PERİŞAN

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi’nin
hemen yanı başında faaliyetini sürdüren

Akçansa Çimento Fabrikası'ndan çıkan çimento
tozları çevre halkının tepkisini çekmeyi

sürdürüyor. Gazetemiz haber merkezini mesaj ve
fotoğraf yağmuruna tutan okurlarımız 

yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm
bulmaları gerektiğini vurguladı

Sarıyer 
eğitim için toplandı
Sarıyer Belediyesi, "Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet" projesi
kapsamında "Eğiticinin Eğitimi" programıyla 120 SAGEM ve Gündüz
Bakımevi öğretmeni ile Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde buluştu

yeRel yönetim anlayışını her
alanda; insani yatırımlar, kültü-
rel, sanatsal, eğitim alanlarında

da yapılan hizmetler olarak nitelendiren
Sarıyer Belediyesi, ailelerin emanet ettik-
leri çocuklara daha iyi bir gelecek hazırla-
mak için SAGEM ve Gündüz Bakımevi
öğretmenlerine hizmet içi eğitim veriyor.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği eğitim toplam 4 gün
sürecek. Birinci gün Prof. Dr. İrfan Erdo-
ğan’ın katıldığı eğitimin açılış konuşmasını
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
yaptı. “Eğitim alanında gerekirse tek tek
evler ziyaret edilmeli ve aileler bilgilendiril-
meli” diyen Genç, öğretmenlere düşen
görevin çok olduğuna değindi. Diğer bele-
diyelerde olmayan bir şey yapmışız diye-
rek sözlerine devam eden Başkan Genç
konuşmasını şöyle tamamladı; "Gerçekle-
şen bütçemizin yüzde 5’ini eğitime ayırı-
yoruz. Tırnaklarımızla artırarak
yaptığımız bir bütçe bu. Biz bu işin bay-
raktarlığını yapmak istiyoruz, onu da siz-
ler yapacaksınız, bizler de gururlanacağız.
Pandemiye ya da başka sorunlara rağmen
bizler yaşamı devam ettirmenin yolunu
bulacağız.” 

Öğretmenliğe dair

Öğretmen olmak ve öğretmenlik yapmak
üzerine konuşan Prof. Dr. İrfan Erdoğan,
“Asla öğrenci bunu bilir, bunu bilmez diye
düşünmeyin, hepsini bir değer olarak

görün” diyerek başladığı sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Çünkü öğrenci de ben ufağım
ya da ben biliyorum der. Buralarda da öğ-
renme açıkları ortaya çıkar. Dünyada ve
ülkemizde yaşanan eğitim krizinin evrile-
rek gideceği nokta sizlerin çalıştığı sisteme
doğru ilerliyor. O yüzden anlamlı doku-
nuşlar yaptığınızı bilin. Özgürsünüz, ço-
cukların çıkarım yapabileceği bir icraatı
mesleğinizin içine alabilirsiniz. Sınav siste-
minin bizi engellemesine izin vermeyelim.
Sistem, bazen bizi korkutabilir. Mesela
teknolojiden korkuyorduk ama pandemi
zamanında hepimiz online olarak eğitim

verdik. Okullar açılınca ders süreleri beni
endişelendiriyor. Dersin süresiyle alakalı
inisiyatif alabilmelisiniz.” Dört gün bo-
yunca birbirinden farklı ve önemli konula-
rın konuşulacağı seminerde eğitmenler;
Selçuk Dereci "Stratejik Önceliklendirme
ve Zaman Yönetimi”, Prof. Dr. Ayşe Bilge
Selçuk "Mizaca Uygun Çocuk Yetiştir-
mek”, Gazeteci / Yazar Fatih Karadağlı
"Her Çocuk Farklı Öğrenir", Prof. Dr. Me-
sude Atay "Pandemi Sonrası Okula Uyum
Süreci ve Öğrenme Süreçleri”, Resul Ay-
doğan "Eğitsel Oyunlar Akademisi" üze-
rine konuşacak. FATİH POLAT

TEK KELİMEYLE
SORUMSUZLUK!

FATİH'Te bir kişi, önünde oturt-
tuğu çocuğa motosikleti kullandı-
rıp, cep telefonuyla konuştu. Hem

kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan
motosiklettekiler başka bir sürücü tarafından
görüntülendi. Olay, dün saat 19.00 sırala-
rında Fatih Fevziye Caddesi'nde meydana
geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamera-
sına yansıyan görüntülerde, önünde oturt-
tuğu çocuğa motosikleti kullandırırken
kendisi cep telefonuyla konuşan kişi gören-
leri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla konuşur-
ken motosikletin kontrolünü tamamen
çocuğa bırakan kişi, hem canlarını hem de
trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerdeki moto-
siklet bir süre sonra gözden kayboldu. 

Balkon bomba
gibi düştü!

GÜNGÖReN'de, 5 katlı bina-
nın birinci katındaki dairenin
balkonu çöktü. Karot örneği

alınan bina, zabıta ekipleri tarafından
mühürlendi. Güngören, Merkez Mahal-
lesi'nde bulunan 5 katlı binanın arka cep-
hesinde bulunan birinci kattaki dairenin
balkonu gece saatlerinde çöktü. Olay
sonrası belediye ekipleri binada incele-
melerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan
iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı
boşaltıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından
mühürlendi. Bina sakinlerinin kimisi ak-
rabalarına yerleşirken, kimisi de belediye
tarafından otellere yerleştirildi. 

Beyoğlu bayrak açıp yürüdü
Beyoğlu’nda, 30 Ağustos 

Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında yaklaşık 200 

metrelik büyük Türk bayrağıyla
Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Taksim Meydanı’nda
başlayarak Tophane’de sona

eren yürüyüşte Başkan
Yıldız vatandaşların Zafer

Bayramı’nı kutladı

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı düzenlediği bir-
birinden renkli etkinliklerle kut-
ladı. 30 Ağustos Pazartesi günü
gerçekleştirilen etkinlikler Zafer
Yürüyüşü ile başladı. Saat
19.22’de Taksim Meydanı’ndan
başlayan yürüyüşte, Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
siyasi partilerin temsilcileri, STK
temsilcileri ve vatandaşlarla bir-
likte yaklaşık 200 metrelik büyük
Türk bayrağıyla Cihangir üzerin-
den Tophane’ye yürüdü. Başkan
Yıldız yürüyüş sırasında vatan-

daşların Zafer Bayra-
mı’nı kutlarken evlerinin
camlarına ve balkonlarına
çıkan vatandaşlar da ellerin-
deki Türk bayraklarını sallaya-
rak coşkuya ortak oldu. Yürüyüş
öncesi açıklamalarda bulunan
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “Bugün bir millet ola-
rak vermiş olduğumuz mücadele-
nin, Kurtuluş Savaşı’nın zafer
günüdür. 30 Ağustos Zafer Bay-
ramımız kutlu olsun. Bundan 99
yıl önce zafer bu milletin hakkı
olarak Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk ve silah arkadaşlarının Kur-
tuluş Savaşı’nı başlatması, Milli
Mücadele’yi alnının akıyla ver-
mesi ve hep birlikte bu vatanı iş-
galden kurtarmak suretiyle yedi
düvele vermiş olduğumuz bir
cevap, kazanmış olduğumuz bir
zaferin günüdür” dedi.
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B aşkan Mesut Üner, her organizas-
yonlarda olduğu gibi, çocuk şenlik-
lerinin tüm organizasyonları

boyunca tüm detaylarla bizzat ilgilenirken,
yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve aile-
lerini çocuk şenlikleri boyunca hiç yalnız bı-
rakmadı. Çatalca Mehmetçik Meydanında,
muhteşem şişme oyun gruplarında çocuklar
gönüllerince eğlenirken, şişme oyun grupla-
rındaki çeşitlilik ve eğlence seçenekleri yarın-
larımızın teminatı çocuklarımızı adeta
büyüledi.  Çocuk şenlikleri etkinlik alanında
ailece birlikte eğlenerek vakit geçirilen etkin-

likler, hem çocukların hem de ailelerinin al-
kışını alırken, çocukların anne ve babaları
etkinliklerde kendilerinin de unutulmadığı
için memnuniyetlerini belirttiler. 

Fikri abi çocuklarla buluştu

Zorlu pandemi şartlarında kış boyunca Ça-
talca Belediyesi’nin organizasyonuyla, il-
çede internet üzerinden evlere konuk olarak
çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatan Fikri
Kukla Gösterisini canlı izleyen çocukların
heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi.

Emekleme yarışları yapıldı

Bebek emekleme yarışları, dört gün süren
etkinliklerin en çok dikkat çeken progra-
mıydı. Özel ve hijyen şartlarına uygun
hazırlanan platformda, bebekler yarıştı.
Bebeklerin yarışı ailelerine tatlı bir heye-
can yaşatırken, izleyenlere neşeli anlar
yaşattı. Yarışmada ilk üçe giren bebek-
lerin ailelerinin sevinci ve evlatlarının
daha bebeklik dönemindeki ilk başarı-
larına şahit olmanın gururu görülmeye
değerdi. Dereceye giren bebeklerin aile-
lerine altın ödülleri, yapılan törenler
bizzat Başkan Mesut Üner tarafından
takdim edildi. 

Renkli anlar yaşandı

Çocuklara özel hazırlanan platformda ve
zararlı madde içermeyen su bazlı boylarla,
çocuklar rengarenk anlar yaşadı. Yapılan
boyama faaliyetlerine katılım sağlayan Baş-
kan Mesut Üner’e çocukların ilgisi ve Baş-
kan Mesut Üner’in samimiyeti görülmeye
değerdi. Çocuklar boyalı elleriyle Başkan
Mesut Üner’e sarılarak sevgisini gösterir-
ken, Başkan Mesut Üner’in üzerindeki kıya-
fet boyandı. Çocuklar ve Başkan Mesut
Üner’in samimiyeti, çocukların ailelerinden
takdir ve alkış aldı. 

En güzel börek lezzeti

Çatalca’nın dört bir yanından gelen 78 tepsi
börek, katılımcılara lezzetli anlar yaşattı.
Börek yarışmasının jürisi İMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi uzman-
ları ve çocuklar oldu. Yarışmanın sonunda
birinci Emine Ayav, ikinci Sema Güray ve
Havva Aslan üçüncü oldu. Dereceye giren
yarışmacılara altın ödülleri, etkinlik alanını
hiç yalnız bırakmayan Başkan Mesut Üner
takdim etti. 

Gösteriler muhteşemdi

Yarınlarımızın teminatı çocukların, genelde

internet üzerinden izledikleri gösterileri, Ça-
talca Mehmetçik Meydanında izlerken ki
sevinçleri ve mutlulukları, çocukların ailele-
rini oldukça mutlu etti. 

Şenlikler tavan yaptı

Yarınlarımızın teminatı çocukların, ulusal
televizyon kanalları ile internet üzerinden se-
verek ve beğenerek izlediği kahramanları
şenlik alanında canlı görünce, meydan ço-
cukların sevinç çığlıklarıyla inledi. 

Bisiklet turu çok beğenildi

Başkan Mesut Üner’in resmi programları-
nın ardından, Çatalca’da Zafer Bayramı
coşkusu etkinlikleri saat 12.00-17.00 arası
35 km’lik bir güzergah boyunca devam
eden bir bisiklet turuyla devam etti. Bisiklet
turu Çatalca Belediyesi ve Çatalca Doğal
Çevre ve Doğa Sporları Kulübü Derneği
ile birlikte organize edildi. Düzenlenen bi-
siklet turunun ilk etabı Cumhuriyet Mey-
danından başlandı, karakol arkası,
Topuklu Caddesi, Fetih Caddesi, İnceğiz
Yolu, Hanice Caddesi, Yavuz Selim Cad-
desi, Kabakça Mahallesi Meydanı,
Saray Caddesi ve Kabakça Piknik Alanı
ile devam etti. Kabakça piknik alanında
ikram edilen öğlen yemeğinin ardından,
dönüş güzergahına başlandı. Dönüş
güzergahı ise Saray Caddesi, Kabakça
Meydanı, Akören Yolu (Ağaçlı Yol ),
Hanice Caddesi, İnceğiz Yolu, İnceğiz
Mağaraları, Fetih Caddesi, Vezir Fer-
hatpaşa Caddesi, Cevdet Barın Bul-
varı ve Cumhuriyet Bulvarı oldu. Yol
boyunca ilçe halkının gösterdiği sa-
mimi ilgi ve alaka oldukça duygusal
anlar yaşanmasını sağladı.

Büyük bir coşku yaşandı

Çatalca’da bisiklet turuyla başlayan
Zafer Bayramı coşkusu, tüm Ça-
talca halkının katılımıyla Zafer Yü-
rüyüşüyle devam etti. Bando ve
Şanlı Bayrağımız ile Fener alayı eş-
liğinde Çatalca Belediyesi Nazım
Özbay Kültür Merkezi önünden
başlayan Zafer Yürüyüşü, ilçe
merkezi boyunca devam ettikten
sonra Mehmetçik Meydanında
son buldu. Halkın yoğun katılımı
ve evlerinin camlarından, balkon-
larından korteje ellerinde bayrak-
larla verilen destek Başkan Mesut
Üner’e oldukça duygulu bir o ka-
darda gururlu anlar yaşattı. 

Çatalca’ya kazandırdığı
vizyon projelerin yanı sıra,
kültür, sanat, spor ve
eğlence etkinlikleriyle de
sadece Çatalca’da değil,
tüm bölge halkının 
taraflı-tarafsız beğenisini ve
takdirini kazanan Başkan
Mesut Üner, organize ettiği
etkinliklerle tüm ilçe halkına
unutulmaz günler yaşattı

BAHADIR SÜGÜR

S on günlerde Afganistan’da yaşanan
olaylar ve bu olayların perde arkası
daha çok konuşulacak, üzerinde tartı-

şılacak konulardandır.
Afganistan’da yönetimi Taliban’a ABD de

mi bırakmıştır?
Bu hızlı operasyonların ardında başka

hangi küresel güçler vardır?
Nato, bu gelişmelerin ve yaşananların

neresindedir?
Afganistan’da ki şu anki yönetimin adına

ne diyeceğiz?
Tüm bu konular henüz tam olarak net

değil ve izaha muhtaç!
Gerçi Taliban yönetimi ülkenin adını 

Afganistan İslam Emirliği olarak açıkladı.
Demokratik bir yönetim tarzının olmaya-

cağını, bir şeriat devleti olacağını ilan eden
Taliban yönetimi modern dünyaya, batı ülke-
lerine şirin görünmek adına, kadınlara kimi
kısmi özgürlüklerin verileceği iddiasında 
bulundu.

Önümüzdeki günlerde Afganistan’ın ne-
reye savrulacağını hep birlikte yaşayarak 
göreceğiz.

Geçmişte Mustafa Kemal Atatürk’ün
Afgan Kralına ve Afgan halkına gösterdiği
yakınlık ve ilgiden yola çıkarak gereksiz ve
anlamsız benzetmeler, kıyaslamalar yapılıyor.

Hatta kimileri Afganistan Taliban yöneti-
minin ABD’ den ülkeyi tek kurşun sıkmadan
devralmasını bir ulusal kurtuluş mücadelesi,
antiemperyalist bir halk savaşı gibi göster-
meye çalışıyorlar.

Daha da ileri gidip “Bağımsız Afganistan’ı
tanıyoruz, tanımayanı biz de tanımıyoruz”
diyecek kadar ileri götürüyorlar.

Şu gerçeği görmezden geliyorlar.
Mustafa Kemal başından itibaren Cumhu-

riyet yönetimini hedef almışken o dönem
Afgan Kralı elinde bulunduğu yetkilerden ve
monarşik yönetimden vazgeçmeyi hiç 
düşünmedi.

Atatürk’ün etkisi ve yönlendirmesiyle kimi

demokratik açılımlar yapılsa
da sonuçta yönetimin başında bir kral ve et-
rafında da kraldan çok kralcılar vardı.

Taliban ve benzeri örgütlerin ne denli vahşi
yöntemlerle insanlara ve özellikle de kadın-
lara baskı, işkence, katliam yaptığını tüm
dünya biliyorken şimdi Taliban’ı Afganistan’a
bağımsızlık ve demokrasi getirecek bir dev-
rimci! örgüt gibi sunmaya çalışanların de-
mokrasiden ne anladığını çok iyi biliyoruz.

Kimi zaman sosyalist görünüp, en ırkçı
söylemleri kullanan, şimdilerde sarayın bora-
zanlığını üstlenen bu sözde aydınlık! güruh
çok sinsi bir algı operasyonuyla yine suni
gündem oluşturma çabası içindeler.

Geçmişte Afganistan’ da, Osmanlı sarayla-
rında beslenen kraldan çok kralcıları arata-
cak denli iktidar yalakalığı yapanlar, bugün
Türkiye de halkın “Afganistan tam bağımsız-

lığına kavuştu” yalanına inanacağını 
sanıyorlar.

Onlar, her dönem güçlüden yana oldular.
Onlar, kendisi gibi olmayanları hain, terö-

rist ilan ederek, gerçek yurtseverleri asılsız
suçlamalarla ihbar ederek her dönem bu va-
tana kendileri ihanet ettiler.

Onları iyi tanımak, adını doğru koymak
gerek.

Onları vatan savunmasında göremeyeceği-
niz gibi, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu afet
zamanlarında da göremezsiniz.

Daha yeni orman yangınlarında iktidarın
arkasını toplamakla meşguldüler.

Halen devam eden Dersim’deki yangın-
larla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısının “Tun-
celi’yi teröristler yaktı” yalanını yaymakla
meşguller.

Kimi iktidar yanlılarının yaptığı gibi Ata-
türk’ü itibarsızlaştırmak için uğraşıyorlar.

Onları ne Anayasaya ve uluslararası söz-
leşmelere aykırı biçimde bir gece ansızın çı-
karılan bir kararnameyle kaldırılan İstanbul
sözleşmesi, ne kadın hakları, ne de acımasız
biçimde artan kadın cinayetleri ilgilendirir.

Evet yazının başlığında da değindiğim gibi
onları iyi tanımak, adını doğru koymak 
gerekir.

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,
Akar suyun, meyve çağında ağacın,
Serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına;
Çürüyen diş, dökülen et
Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp 

gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya
Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, 
İççi tulumuyla
Bu güzelim memlekette hürriyet
Bu fırsat, yukarıdaki dizelerin sahibi,

dünya ozanı, barış savaşçısı, büyük ozan
Nazım Hikmet’i de saygıyla analım.

Yine 99.yılını kutladığımız 30 Ağustos za-
ferini bize yaşatan tüm kahramanlara ve bu
uğurda yaşamını yitirmiş şehitlerimize şük-
ranlarımızı sunalım.

Kimse Afganistan ya da Taliban hayaliyle
bu ülkede algı operasyonu yapmaya 
kalkmasın.

Adını doğru koymak gerek
Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Bisiklet turunda oldukça keyifli anlar ya-
şayan Çatalca halkı,  Zafer Yürüyüşü
sonrası Mehmetçik Meydanında gerçek-
leşen TRT’nin Türk Halk Müziği Sanat-
çısı Mehmet Şerif Aydın konseriyle
oldukça neşeli anlar yaşadı.  Zafer Bay-
ramı korteji ve konserinde yoğun halk
katılımıyla birlikte, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Tülay Kaynarca ile birlikte Bele-
diye Başkan Yardımcıları, Meclis
Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları,
Muhtarlar, Dernek Başkanları, Oda Baş-
kanları ve Spor Kulübü Başkanları katı-
lım sağladı. Başkan Mesut Üner,
Mehmetçik Meydanında sadece proto-
kolle değil, halk ve belediye çalışma ar-
kadaşlarıyla da eğlenmesi ve program
sonunda belediye çalışlarına bizzat te-
şekkür edip, günün anısına hatıra fotoğ-
rafları çektirmesi, hem belediye
çalışanlarını hem de bu vefaya şahit
olan halktan büyük bir alkış aldı.

Kulakların
pası silindi

Çatalca’da dolu
dolu etkinlikler

"Tomris"
filminin yönet-

menliğini üstlenen Atan Satayev, "Tomris'in
hayatı ile ilgili kitap veya bilgi çok az sayıda,
ama o bilgilerden bir film çıkarttık. 250 kişilik
bir ekip ile çalıştık ancak savaş sahnelerinde
bin kişiye kadar çıkıyordu.  Almira profesyonel
bir oyuncu olmasa da rolünü çok güzel oynadı.
Almira'nın psikolog olması da bizim için avan-
taj oldu" dedi. Filmde Tomris Hatun karakterini
aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlan-
dırıyor. Film, Antik Yunan tarihçi Herodot'un
verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı. 
1 yıl süren çekimde savaş sahneleri için Tursyn 3
ay eğitim aldı. Filmde, Tomris Hatun'un Türk
milleti için kazandığı zaferler anlatılıyor. 3 Ey-
lül'de vizyona girecek "Tomris" filminin yönet-
menliğini de Atan Satayev üstlendi. 

3 ay çalıştım

Filmin başrolünü üstlenen Almira Tursyn, "Türk
seyircilerden çok mesaj aldım, umarım filmi izle-
diklerinde beğenirler. Filmden önce bana ulaştılar.
Daha önce başka projelerde de bana ulaşmışlardı.
Ben de bu projede yer almaya karar verdim. Savaş
sahneleri için özel bir yere gittik. Burada kılıç kul-
lanmayı öğrendik. 3 ay ön hazırlığımız sürdü çekim-
ler ise bir yılda tamamlandı. Tomris çok güçlü bir
karakter. Halkı için kendini feda ediyor. Bu yüzden
bu karakteri oynamak gerçekten çok önemli. Daha
önce psikologdum, kişisel danışmanlık yapıyordum
bu rolden sonra tabi ki teklifler geliyor. Oyunculu-
ğumu geliştirmek istiyorum" dedi.

Bin kişilik ekip işi

Filmin yönetmeni Atan Satayev, projenin Kazakistan
hükümeti tarafından düşünüldüğünü belirterek, "Bu
proje devlet tarafından düşünüldü. Bu film her yönet-

menin hayali diye düşünüyorum. Tomris'in hayatı ile il-
gili kitap veya bilgi çok az sayıda ama o bilgilerden bir
film çıkarttık. 250 kişilik bir ekip ile çalıştık ancak savaş
sahnelerinde bin kişiye kadar çıkıyordu. Aylarca süren
bir çalışma oldu mevsim değişikliğini de çektik. 15 bin
kişinin içerisinden Almira'yı seçmek zor oldu. Bütün
Kazakistan başrol kim olacak diye merak ediyordu. Al-
mira profesyonel bir oyuncu olmasa da rolünü çok
güzel oynadı. Almira'nın psikolog olması da bizim için
avantaj oldu. Çünkü oyunculuğu sırasında iyi bir psi-
koloji bizim için avantajdı" ifadelerini kullandı.

Orta Asya 
topraklarının kraliçesi,
savaşçı Tomris Hatun'un

hayatını anlatan 
"Tomris" 3 Eylül'de 

vizyona girecek

Tomris’in hayatı
film oldu



O rgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıl-
lık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD
Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John

Kirby ile kameraların karşısına geçti. McKenzie, "Amerikan
vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yöne-
lik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin
tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı
30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve
ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üze-
rindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

Biden askerlerini kutladı 

Biden, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı
Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganis-
tan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ar-
dından yazılı bir açıklama yayımladı. 31 Ağustos olarak
belirlenen son tarihten önce Afganistan'dan çekilme sürecini
tamamlayan kumandanlara teşekkür eden Biden, "Son 17
günde, askerlerimiz ABD tarihindeki en büyük hava yoluyla
taşıma operasyonunu gerçekleştirdi, 120 binden fazla vatan-
daşımızı, ailelerini, Afgan müttefiklerimizi tahliye ettiler"
dedi.Biden, ABD askerlerinin tahliye operasyonlarını cesaret,
profesyonellik ve azimle gerçekleştirdiğini vurgulayarak,
"Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti" mesa-
jını verdi.Afganistan'daki varlıklarını 31 Ağustos'tan sonraya
uzatmamama kararına ilişkin salı günü öğleden sonra bir
açıklama yapacağını kaydeden Biden, bunun Genelkurmay
Başkanı ve tüm kumandanların bir tavsiyesi olduğunu 
belirtti.

Güvenli geçişi hatırlattı

Biden, "Komutanlarımız, askerlerimizin hayatını korumanın
ve gelecek zamanda Afganistan'dan ayrılmak isteyen siville-
rin ayrılışını güvene almanın en iyi yolunun askeri varlığımızı
bitirmek olduğunu söyledi" bilgisini paylaştı. Afganistan'dan
çıkmak isteyen ABD vatandaşları, Afgan müttefikler ve ya-
bancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığına
uluslararası ortaklar ile iş birliği talimatı verdiğini
kaydeden Biden, "Taliban güvenli geçiş için taahhüt verdi ve
dünya bu taahhüttün tutulup tutulmadığını takip edecektir"
değerlendirmesinde bulundu. Biden mesajını, 26 Ağustos
Perşembe günü Kabil Havalimanı'nda düzenlenen terör sal-
dırısında yaşamını yitiren 13 Amerikan askerini anarak
noktaladı.

ABD’nin ayrılma süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da
Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itiba-
rıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başla-
yan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini
duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar
çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı. Başkent Kabil'i ku-
şatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin
ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kont-
rolüne almıştı.

Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth 
McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin
tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Biden, 
Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından
yazılı bir açıklama yaparak "Komutanlarımız, askerlerimizin
hayatını korumanın ve sivillerin ayrılışını güvene almanın en
iyi yolunun askeri varlığımızı bitirmekti” dedi
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Taliban seyehat
güvencesi verdi
Aralarında Türkiye'nin de olduğu 
100 ülkenin ortak açıklamasında, Afgan
vatandaşlarının ülke dışına seyahat
etmesine izin verileceğine dair 
Taliban'dan güvence alındığı belirtildi

ArAlArınDA Türkiye, İngiltere, ABD ve
Almanya'nın da olduğu 100 ülke tarafın-
dan Afganların ülke dışına seyahatine iliş-

kin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, bu ülkelerin,
vatandaşları, kendilerine çalışan Afganlar ve risk al-
tındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce
seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı
olduğu kaydedildi.Ortak metinde, "Taliban'dan tüm
yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni
olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket nokta-
larına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve
ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair gü-
vence aldık" denildi. Belirlenen Afganlara seyahat bel-
geleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan
açıklamada, Taliban'ın da bu kişilerin imzacı ülkelere
seyahat edebileceklerine dair taahhüt verdiği belirtile-
rek, "Taliban'ın bunu doğrulayan" açıklamalarına dik-
kat çekildi.

Tahliyeler büyük ölçüde bitti

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Taliban'ın
kontrolü ele aldığı Afganistan'da 16 Ağustos'tan itiba-
ren başlattığı tahliyeleri, ülkedeki güvenlik sorunları
nedeniyle erken sonlandırmıştı. Taliban'ın hakim ol-
duğu Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin
15 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil
Havaalanı'ndan hemen tahliyelere başlayan AB ülke-
leri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sü-
recini yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

İade talebi
onaylandı!
Avusturya'nın Wels Mahkemesi, Sezgin
Baran Korkmaz ile ilgili Türkiye'nin 'iade
talebi'ni onayladı. Şimdi mahkeme, 
ABD'nin iade talebini inceliyor. O da
onaylanırsa, Korkmaz'ın hangi ülkeye iade
edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı
karar verecek

AvusturyA’DA ABD’nin iade talebiyle
tutuklanan ve 22 Eylül’e kadar tutukluğu
devam edecek olan Sezgin Baran Kork-

maz ile ilgili iade dosyaları ayrı ayrı ele alınıyor.
Avusturya’nın Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Kork-
maz’ın iadesini talep eden Türkiye’nin dosyasına ön-
celik verdi. Mahkeme 25 Ağustos’ta, “Türkiye’ye iade
edilebilir” diyerek usuli bir karar aldı. Wels Mahkeme-
si’nin tek hakimi, iki dosyaya aynı anda bakmak ye-
rine, tek tek dosyaları incelemeyi karara bağladı. Şu
anda mahkemede ABD’nin iade dosyası inceleniyor.
Bu dosyayla ilgili de onay verilirse, mahkeme iki ül-
keye iade için görüş belirtmiş olacak. Mahkeme,
ABD’ye iade konusunda ‘olumsuz’ görüş belirtirse,
Türkiye’ye iade yolu açılmış olacak.

Son karar Adalet Bakanlığı’nın

Her iki ülkeye de ‘iade edilebilir’ şeklinde karar çık-
ması halinde ise nihai iade kararını Avusturya Adalet
Bakanlığı verecek. Ancak, Avusturya Adalet Bakanlı-

ğı’ndan önce karara
itirazın mümkün
olduğu belirtildi.
ABD’nin, hakkında
225 yıla kadar ceza
talep edip arama
kararı çıkardığı ve
ABD’den gelen
arama kararıyla
Avusturya’da tutuk-
lattığı Sezgin Baran
Korkmaz ile ilgili ilk
iade talebi Tür-
kiye’den gelmişti.
ABD’nin iade dos-
yası ise ancak
Ağustos başında
Avusturya’ya ulaş-
mıştı. Bu nedenle,
ABD’nin iade dos-
yasına ilişkin kara-
rın daha sonra
verilmesi 
bekleniyor.

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Birçok farklı konuda Türkiye karşıtı
bir tutum sergileyen ABD’li senatör
Bob Menendez yine akıllara durgunluk

veren açıklamalarda bulundu. Kongre’de Dış İliş-
kiler Komitesi’nin başkanı olarak görev alan Me-
nendez, Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti ve Türkiye
karşıtı ifadeler kullandı. Menendez, Rum lider
Nikos Anastasiades ile bir araya geldi. Anastasia-
des tarafından onur madalyası verilen Menendez,
“Benim bu ilişkiye, Kıbrıs’a bağlılığım çok derin ve

ABD’de senatör olarak görev aldığım sürece de
devam edecek” dedi.
Türkiye karşıtı olduğunu her mecrada ve fırsatta
dile getiren Menendez, “Amacım son Türk askeri-
nin de adadan ayrıldığını görmek” dedi. Güney
Kıbrıs Rum Kesimi’ne ABD’nin uyguladığı silah
ambargosunun kaldırılmasının da mimarlarından
olan Menendez, Rumların ve Kıbrıs’taki Türklerin
bir araya gelerek müzakere etmeleri durumunda
bir çözüme ulaşılabileceğini de dile getirdi.

20 YILLIK SERUVEN
SONA ERDI

1915 olayları ile ilgili Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD'li
senatör Bob Menendez yine tepki çeken bir adım attı. Kıbrıs Rum Kesimi'ne
giden Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına burada da devam etti

Türkiye karşıtı senatörden tepki çeken açıklamalar

Türkiye’ye müteşekkiriz

ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken, bugünden iti-
baren Kabil'deki diplomatik

varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyet-
lerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık-
larını açıkladı.
Blinken, ABD Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Komutanı Orgeneral
Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin
Afganistan'dan çekilme sürecinin ta-
mamlandığını duyurmasının ardından
basın toplantısı düzenledi. ABD'nin bu-
güne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı
olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Af-
ganistan'dan çıkardığını kaydeden Blin-
ken, tahliye operasyonunun oldukça zor
olduğunu vurguladı. Blinken, Afganistan konusunda
diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek,
"Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon
başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek
için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığı-
mızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi
Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda
Kongre'yi bilgilendireceğiz" dedi.

200’den az kişi kaldı 

Tahliyelerin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganis-
tan'daki vatandaşlara ulaşmak için 55 bin telefon gö-
rüşmesi yapıp 33 bin mail attıklarını vurgulayan
Blinken, "Afganistan'da şu anda ülke dışına çıkmak iste-
yen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşı-
nın kaldığına inanıyoruz. Bu kişilerden kaçının bizim
listelerimize kayıt yaptıracağını belirlemeye çalışıyoruz"
bilgisini paylaştı.

Verdiğimiz sözün son tarihi yok

Blinken, Afganistan'dan tamamen çıksalar da ülkeden
ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları ve Afgan ortak-
lara yardım edeceklerini belirterek, "Onlara yardım sö-
zümüzü tutacağız. Verdiğimiz sözün son tarihi yok"
dedi. Taliban'ın da ülkeden ayrılmak için ilgili evrakları
bulunan kişilerin çıkışına izin verip vermediğini takip
edeceklerinin altını çizen Blinken, yaklaşık 100 ülkenin

Taliban'ın bu sözünü tutmasını bekledi-
ğine dair açıklama yaptığını anımsattı.

Türkiye ve Katar’a müteşekkiriz

Bugün aralarında Türkiye ve Katar'ın da
bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir
toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blin-
ken, "Afganistan'dan güvenli seyahati sağ-
lamak ve Kabil sivil havalimanını
olabildiğince erken açılması konularını
görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın
çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu ça-
balar, az sayıda charter uçuşu sağlayacak
ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere
yardımcı olacak" diye konuştu. Blinken,
ABD'nin eski Ankara ve Kabil Büyükelçisi

John Bass'in de bugünden sonra Afganistan'dan ayrıl-
mak isteyen Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatan-
daşları ve ABD ile çalışan Afganlar ile ilgili süreci
yöneteceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya
aldıklarını açıkladı. Blinken, ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'dan tahliyelere ilişkin
ise, "Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu çabalar, az sayıda
charter uçuşu sağlayacak ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olacak" dedi

Suriye’nin Afrin kentine terör ör-
gütü PKK/YPG’nin düzenlediği
topçu saldırısı sonucu ilk belirle-

melere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yara-
landı. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG,
ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçe-

sine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda
kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirleme-
lere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin
düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hasta-
neye sevk etti.

Afrin’e saldırı: 6 yaralı
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Türk Arkeoloji ve Etnografya
Dergisi’nin yeniden yayın ha-
yatına başlamasına ilişkin,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un katılımıyla Anadolu Medeni-
yetler Müzesi’nde tanıtım toplantısı ya-
pıldı. İlk sayısı 1933 yılında basılan ve
2011 yılına kadar aralıksız yayımlanan
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,
10 yıl aranın ardından tekrar yayınlan-
maya başlandı.

Önemli katkısı olacaktır

Bakan Ersoy, Türk Arkeoloji ve Etno-
grafya bilimine yönelik en önemli ya-
yınlardan biri olan derginin yaklaşık 10
yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına
başlamasından dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirerek, şöyle ko-
nuştu: "Bütün dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de eski eserlere olan ilgi ve
bilinçlenmenin 19'uncu yüzyılda artma-
sıyla arkeolojik çalışmalara hız veril-
miştir. Bütün yıl boyunca yürütülen
kazılarımız, uluslararası prestij ödülle-
rinin sahibi müzelerimiz, sit alanları-
mız, 21 bin civarında tescilli taşınmaz
kültür varlığımız, restorasyon çalışma-
larımız, yasa dışı yollarla yurt dışına çı-
karılan kültür varlıklarımızın iadesine
yönelik çabalarımız ile ülkemizin arkeo-
loji biliminde bütün dünyada söz sahibi
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yü-
rüttüğümüz bu önemli çalışmaların
bilim dünyasıyla paylaşılmadan bir de-
ğerinin olmayacağını söylemek yanlış
olmayacaktır. Türk Arkeoloji ve Etno-
grafya Dergisi’nin bu paylaşıma önemli
katkısı olacaktır."

3 sayı  Türkçe ve İngilizce

Bakan Ersoy dergide Türk ve yabancı

akademisyenlerden oluşan danışmanla-
rın ve hakem kurulunun yer aldığını
ifade ederek, şunları söyledi: "Bakanlı-
ğımızın köklü ve süreli yayınlarından
olan dergimiz; Türk ve yabancı akade-
misyenlerin yer aldığı 21 kişilik da-
nışma kurulu, 100 kişilik hakem kurulu
ve 17 kişilik yayın hazırlık ekibiyle yılda

3 sayı olarak Türkçe- İngilizce dille-
rinde çıkarılacak. Arkeoloji, sanat tarihi,
müzecilik, esi çağ tarihi, etnografya,
mimarlık tarihi, antropoloji ve kültürel
miras yönetimi gibi ilgili pek çok bilim
dalında makaleler içerecektir. Ayrıca bu
süreli yayınımızın uluslararası hakemli
bir dergi olacağını hem basılı hem de

elektronik olarak ücretsiz olarak dağıtı-
lacağını, yayın politikası kapsamı ve iç-
eriğiyle ilgili kararların yayın kurulu
tarafından verileceğini özellikle belirt-
mek isterim. Dergide her makalenin
İngilizce çevirisi de yer alacaktır. 
Dergimizin bilim dünyasına hayırlı 
olmasını diliyorum."

U sta tiyatrocu Ferhan Şensoy ha-
yatını kaybetti.  70 yaşındaki
Şensoy bir süredir İstanbul Tıp

Fakültesi’nde tedavi görüyordu.  2 Tem-
muz’da iç kanama nedeniyle hastaneye
yatırılan Şensoy’un saat 02.30 sıralarında
kalp damar hastalıkları ve solunum yeter-
sizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden açıklama

İstanbul Tıp Fakültesi’nden yapılan açık-
lamada, “Uzun süredir kalp-damar hasta-
lıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı
hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yeti-
şen en önemli tiyatroculardan olan, med-
dahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla
yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan

Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp
damar hastalıkları ve solunum yetersizliği
nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatsever-
lere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz”
denildi.

Derin üzüntü içindeyiz

Ferhan Şensoy tarafından kurulan tiyatro
grubu Ortaoyuncular’ın sosyal medya he-
sabından yapılan paylaşımda, “Tiyatro-
muzun kurucusu, ustamız Ferhan
Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gör-
düğü hastanede, yapılan tüm müdahale-
lere rağmen kaybetmiş olmanın derin
üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin
başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı. Şen-

soy’un iki kızının annesi Derya Baykal da
sosyal medya hesabından “Ustamı, kızla-
rımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz”
açıklamasını yaptı.

Babam uçtu göklere

Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şen-
soy, “Babam uçtu göklere…” mesajını
paylaştı. Derya Şensoy ise, “Çok ama çok
üzgünüm. Seni çok seviyorum babacı-
ğım” sözleriyle acısını dile getirdi.

Cenaze ayrıntıları

Bu arada Ferhan Şensoy 2 Eylül Perşembe
günü son yolculuğuna uğurlanacak. Usta
sanatçı için önce Ses Tiyatrosu’nda tören
düzenlenecek ardından Teşvikiye Ca-

mii’nde cenaze namazı kılınacak.

Bir gün ben de uçup gideceğim

Beş ay önce yakın dostu, usta oyuncu
Rasim Öztekin’i kaybeden Ferhan Şensoy,
sağlık durumu elvermediği için Öztekin’in
anma törenine katılamamış ve bir veda
mektubu göndermişti.Şensoy, mektu-
bunda şunları yazmıştı: “Kavuğumu ona
devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı
bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından
ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Ço-
ruh’a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyü-
züne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses
1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim
gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli
bir meyhanede.”

‘DEMİr kaDın nESlİcan’ 
7 Ocak’Da vİzyOnDa

2 bİn 500 yıllık tarİh

Marc SchölErMann İStanbul’a gElDİ

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle be-
yazperdeye aktarılan filmin ilk teaser’ında
“Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mü-

cadelem çok güzel!” sözlerine yer verildi.
Filmde Kanser teşhisinin 19 yaşında konmasıyla baş-
layan mücadesini konu alan Neslican’ın zorlu tedavi
süreci anlatılıyor. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın
yazdığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği
filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırı-
yor.‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda
Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep
Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Se-
zince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı,
Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa
Sofiya Aksongur yer alıyor. Dördüncü kez yakalandığı
kanser mücadelesini 2019 yılında kaybeden mücadele-
siyle herkese umut olan Neslican Tay’ın hayatı, 7 Ocak
2022’de beyazperdede gösterime girecek.

MGX Film Müşvik Guluzade'nin yapım-
cısı olduğu 'Anka'nın aksiyon sahnelerini
çekmek için Marc Schölermann İstan-
bul'a geldi. Schölermann, Ozan Akbaba,
Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepi-
leri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel'in başrol-
lerini paylaştığı 'Anka'nın otomobil yarışı
sahnelerine imzasını attı. Müşvik Gulu-
zade, Marc Schölermann'ın tam bir

Alman disiplini örneği olduğunu söyleye-
rek şunları söyledi; "Anka filmimizin
dram sahneleri bitip aksiyon sahnelerinin
başlamasından 10 gün önce Marc Türki-
ye'ye geldi. Gelmeden önce her sahnenin
storyboardlarını ve videoboardlarını ha-
zırlayıp tarafımıza iletti. Neredeyse her
gün yapım ekibi, yönetmenimiz, proje ta-
sarımcımız, aksiyon ekibi ve araç pilotla-

rıyla yoğun ve uzun süren toplantılar
yaptık. Türkiye'ye gelir gelmez çekim ya-
pacağı tüm mekanları gezdik notlarımızı
aldık ve sette neredeyse hiçbir aksaklık
yaşamadık. Zor lokasyonlarda, zor ara-
balarla çok zor aksiyonları layıkıyla ve
vaktinde çekerek hiçbir riske girmeden 
setimizi bitirdik. Her işi ehline teslim
etmek gerek."

Amasya'daki Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık
Pers Yolu'nun izleri gün ışığına çıktı. Kazı
Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Ünik bir

kalıntı olan Pers Yolu Anadolu'nun en eski yol sistem-
lerinden biridir" dedi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 15 yıldır
arkeolojik kazıların sürdüğü Oluz Höyük'ün Anadolu
Demir Çağı arkeolojisinde bugüne değin görülmeyen
sıra dışı bulgularıyla dikkat çeken bir yerleşim yeri ol-
duğunu söyledi. Dönmez, ortasında açık su kanalı bu-
lunan, 28 metre uzunluğunda ve 8,5 metre
genişliğindeki Pers Yolu’nun bu bulgulardan en önem-
lileri arasında yer aldığını aktardı. 

Anadolu’da bir benzeri yok

Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştır-
maya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman
Üniversitesi’nden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin
Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr.
Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman
bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz
Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.
Taşlı yolun yerleşmeyi ikiye ayırdığını anlatan Dön-
mez, kuzeyde daha çok sivil alanların, sarayların ve
malikanenin olduğu bölümün görüldüğünü, güneyde
ise dinsel alanların olduğunu anlattı. 

Kanserle mücadelesinde yenilen Neslican
Tay’ın hayatını konu alan ‘Demir Kadın:
Neslican’ filminden ilk fragman yayınlandı.
Film 7 Ocak 2022’de vizyona girecek

Sinema ve reklam filmlerinin ünlü aksiyon yönetmeni Alman Marc Schölermann 'Anka' adlı sinema filmi için İstanbul'a geldi

FERHAN SENSOY’A VEDAFERHAN SENSOY’A VEDAFERHAN SENSOY’A VEDAFERHAN SENSOY’A VEDAFERHAN SENSOY’A VEDAFERHAN SENSOY’A VEDA
Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle 
hastaneye kaldırılan Şensoy’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu Perşembe günü toprağa verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1933 yılından 2011 yılına kadar aralıksız yayınlanan
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 10 yıl aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı

Etnografya Dergisi yeniden yayında

Bir devir kapandı

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951’de Samsun Çar-
şamba’da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve tel-
evizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon
dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncu-
lar tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk
Tiyatrosu’nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik
oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız
devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel
Hasan Efendi’den günümüze gelen Ortaoyuncuları
Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralmış ve Rasim Özte-
kin’e devretmişti. Galatasaray Lisesi’nde de bir süre
okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden

mezun oldu. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında
ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şen-
soy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada’da
tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary,
Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken
Montreal’de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975’te
En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de
Theatre De Quatre – Sous'da da, yönetmenliğini yap-
tığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl
Türkiye’ye döndü. Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatro-
su’nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi
içinde, TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda çe-
şitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü’nde yazdığı
Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile
Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve

İstanbul Gelişim Orkestrası’yla sahneleyen Şensoy,
aynı kulüpte, Arda Uskan’ın yazıp Fuat Güner’in mü-
ziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterile-
rinde rol aldı. 1978'de ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun
yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gür-
su’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez
bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel
ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve
kendi eseri olan İdi Amin Avantadan Lavanta oyu-
nunda rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Onlarca ödül
alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme
aldı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer
aldı.1988’de Derya Baykal ile evlenen Ferhan Şensoy
2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve
Derya Şensoy adlı iki kızı var.

Ferhan Şensoy kimdir?

Bakan Ersoy, Türk Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayınlardan biri olan derginin yaklaşık
10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi
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İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Juventus ile
bonservis bedeli konusunda önceden anlaşılan 36 ya-
şındaki Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıl-
dığı belirtildi. 12 yıl aranın ardından yeniden
Manchester United forması giyecek Ronaldo ise
"Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere
sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun
ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old
Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne
çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların
ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir
sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı. Yılın futbolcu-
suna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez
kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İn-
giltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk
olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı. 2003 yı-
lında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo,
Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kul-
varlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.Portekizli yıl-
dız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3,
Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community
Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler
Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

En son teknik direktör Avcı yönetiminde geçen sezo-
nun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında
3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oyna-
dığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. hafta-
sında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde
Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti,
8 beraberlik aldı. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile
176 gündür bileği bükülmedi.
Sadece 3 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sa-
dece 3 mağlubiyet yaşadı.Karadeniz ekibi, deneyimli
teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da
sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, geçen sezon
ilk 3 haftada 4 puan alırken bu sezon 9 puanla söz ko-
nusu dönemi lider tamamladı. Karadeniz ekibi, geçen
sezon 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet
alırken bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan
"On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu",
söz konusu dönemde transfer faaliyetinin
istikrarlı şekilde arttığını gösterdi. 2011'de
11 bin 890 transfer gerçekleşti. Bu sayı,
yeni tip koronavirüs salgını öncesi 2019'da
18 bin 79'a kadar yükseldi.66 bin 789
oyuncunun takım değiştirdiği, bonservis
alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin
225 transferin gerçekleştiği bu süre zar-
fında, en fazla Brezilyalı futbolcular (15
bin 128 kez) yer değiştirdi. Brezilyalı
oyuncuları, Arjantinliler (7444), Büyük
Britanyalılar (5523), Fransızlar (5027) ve
Kolombiyalılar (4287) takip etti.

Yüzde 47'sini 30 kulüp gerçekleştirdi

Transfer faaliyetinde bulunan kulüp sayısı,
2011'de 3167'yken 2019'da 4139'a yükseldi.
En fazla transfer ücreti ödeyen 30 kulüp de
Avrupa'dan çıktı. Bu 30 kulübün (İngilte-
re'den 12, İspanya ve İtalya'dan 5'şer, Al-
manya'dan 3, Fransa ve Portekiz'den 2'şer,
Rusya'dan 1) harcadığı para (22,8 milyar
dolar), toplam harcamanın yüzde 47'sini
oluşturdu. İngiltere, 12,4 milyar dolarla 10
yılda transfer için en fazla para harcayan
ülke oldu. İngiliz kulüplerini, İspanyol (6,7
milyar) ve İtalyan (5,6 milyar) takımları iz-
ledi. Türk kulüpleri ise 1,1 milyar dolarla
listenin 9. sırasında yer aldı.

Transfere büyük harcama!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich
City, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon so-
nuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İngi-
liz kulübünden yapılan açıklamada,
Almanya'nın Schalke 04 takımında forma
giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun
satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar ki-
ralandığı kaydedildi.Kulübün internet sitesine
konuşan milli futbolcu, "Bu ailenin bir parçası
olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla bu-
luşmayı ve puanlar kazanmayı dört gözle bekli-

yorum. Teknik direktörle konuştum, projesin-
den ve anlattıklarından çok etkilendim. Ona ve
projesine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Premier Lig'de forma giydiğini hatır-
latan Ozan, "Bundan çok keyif aldım. Tekrar
oynamak istiyorum ve bunun için buradayım.
Taraftarlarımızı mutlu etmek ve kazanmak için
çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Liverpool'un geçen sezon şubat ayında kiralık
olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, lig ve
Avrupa kulvarında 13 maçta forma giymişti.

FIFA'nın raporuna göre dünyadaki futbol kulüpleri, 2011 başından
2020 sonuna kadar 48,5 milyar dolarlık transfer harcaması yaptı

CR7 yuvaya döndü

İngiltere Premier Lig 
ekiplerinden Manchester
United, yıldız futbolcu 
Cristiano Ronaldo ile 2+1
yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de yeni sezonun
ilk 3 haftasını galibiyetle 
kapatarak liderlik koltuğuna 
oturan Trabzonspor, teknik 
direktör Abdullah Avcı yöneti-
minde ligde yenilgiyi unuttu

Ozan Kabak
Norwich City’de
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B eşiktaş Teknik Direktörü Sergen
Yalçın, TRT Spor'da yayımlanan
% 100 Futbol programında,

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir
gruba düşmediklerini belirtti. Yalçın,
"Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı.
Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde
belki ilerleyebilirsin ama Şampiyonlar
Ligi çok zor. Gruptan çıkmak bizim için
başarı. Orada çok tempolu oynayan ra-
kipler var. O tempoya ayak uydurmaya
çalışacağız. Zaten takıma da maksimum
tempoda antrenman yaptırıyoruz. Şam-
piyonlar Ligi'nde oyun formatını değişti-
rebiliriz. Orada elini kolunu sallayarak
puan alamazsın. Gerçekçi olmak lazım."

diye konuştu. Siyah-beyazlı takımın yeni
transferlerinden Alex Teixeira'nın 60 da-
kika oynayabilecek kadar hazır oldu-
ğunu, Michy Batshuayi'nin ise Chelsea
ile sezon başı kampı yaptığı için hazır
geldiğini aktaran Yalçın, geçen sezon
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen
Francisco Montero'nun da takıma dahil
edileceğini kaydetti. Yalçın, Rıdvan Yıl-
maz'ın da herhangi bir kulübe kiralık
gönderilmeyeceğini ifade etti.

Kulübede oturmaları yanlış

Yabancı oyuncu kuralı ile ilgili alınan ka-
rarı eleştiren Yalçın, şunları söyledi: "Altı
yabancı futbolcunun kulübede oturması

doğru mu? Asıl soru bu olmalı. Üç Türk
oyuncu oynatmakla oyuncunun yetişe-
ceğini mi düşünüyoruz? Yabancı oyun-
cuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir
mantığı yanlış. Oynayacak adamın
önünde duramazsınız. Galatasaray'da
Kerem çıktı, oynuyor. Yabancı sınırında
önce kararı kimin aldığı açıklansın. Be-
şiktaş'ta oyuncularla ilgili kararı ben alı-
yorum. Ben de orada bu kararı kim aldı
onu merak ediyorum. 'Türkiye Futbol
Federasyonu aldı' cevabı beni tatmin
etmez. Kaç yabancının oynadığı seni
neden ilgilendiriyor? Yabancı serbest
olursa, ben Ersin'i, Rıdvan'ı, Salih'i, Ke-
nan'ı, Necip'i oynatmayacak mıyım?"

Adem'den ümidimizi kestik
Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in PA-
OK'a gitmesinin gündemde olduğunu
belirten Yalçın, "Adem Ljajic'ten tama-
men ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı
bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kez top-
lantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama
bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O
maliyetle bu performans kabul edile-
mez." diye konuştu. Transferi gündemde
olan Gedson Fernandes ile ilgili bir so-
ruya Yalçın, "Ben artık 6 numara istemi-
yorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular
lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu
yüzden istedim. Şu anda ne durumda
bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.

VAR'dan
memnun

değilim

Yalçın, VAR sistemi ile ilgili de eleştiride bulunarak,
"Bu VAR, neden var? Geçen hafta Kenan'ın pozisy-
onu, bu hafta Vida'nın pozisyonu ortada. Çaykur
Rizespor maçında Vida'nın ayağına basılıyor, hakem
'Bilmeden bastı.' diyor. Bilmeden adama yumruk at,

'Bilmeden yaptım' de geç o zaman. VAR sisteminden
memnun değilim. Söylediğim pozisyonlara bir bakın.
Bu hafta Vida'nın pozisyonu penaltı değil mi?
Kenan'ın pozisyonu penaltı olabilir ya da olmayabilir.
Bari pozisyonu bir inceleyin." ifadelerini kullandı.

2011 başından 2020 sonuna transfere en
fazla para ayıran 10 ülke şöyle sıralandı:
1. İngiltere: 12,4 milyar dolar
2. İspanya: 6,7 milyar
3. İtalya: 5,6 milyar
4. Almanya: 4,4 milyar
5. Fransa: 4 milyar
6. Rusya: 1,7 milyar
7. Çin: 1,7 milyar
8. Portekiz: 1,3 milyar
9. Türkiye: 1,1 milyar

10. Belçika: 900 milyon

Menajerler 3,5 milyar dolar
komisyon aldı

Rapora göre menajerlere ödenen komisy-
onlar katlanarak arttı. 2011'de 131,1 mi-
lyon dolar olan menajerlik ücretleri,
2019'da 640,5 milyon dolara çıktı. Man-
ajerlere, 2011 başından 2020 sonuna
kadar ödenen toplam komisyon tutarı,
3,5 milyar doları buldu.

Yenilgiyi unuttular
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T rabzonspor taraf-
tarların 2000'lere
dair hatırladığı ya-

bancılardan biri Jarro'dur.
Mahşerin dört atlısı eda-
sıyla Aurelio, Robson da
Silva ve Eduardo'nun ya-

nında bordo mavililere imza atar. O
dönem Özkan Sümer'in büyük
umutlarla beğenip getirdiği sambacı
için kariyeri istediği gibi gitmez. Ya-
şadığı sakatlıklar ve ardından ayrılığı
sonrasında da tutunması pek müm-
kün olmaz. İnternetin erişime çok
kısıtlı olduğu dönemlerde oynaması
sebebiyle hakkında pek de bilgi bu-
lunmayan ve her zaman ne yaptığı
merak edilen Marcio Jarro, gazete-
miz muhabiri Burak Zihni'ye ko-

nuştu.Sakatlık ve disiplinsizlikGelişi-
nin büyük beklentilerle olduğunu
ancak bunu engelleyen iki sakatlığı
bulunduğunu ifade eden Jarro; "Biri
ayak bileğimde diğeri dizimde iki
problem yaşıyordum. Bu beni çok
rahatsız ediyordu. İkinci sezon bu
sebeplten dolayı da Trabzonspor'da
kalamadım. Ayrıca Brezilya'da tatil-
deydim ve Trabzonspor yöneticileri
onları beklediğimi biliyordu. Temsil-
cim uyardu ancak Robson da Silva
uyarmayınca oraya gittiğimizde di-
siplinsiz olduğumuz düşünüldü. Ay-
rılığım da bundan sonra kesinleşti"
dedi.

Özkan Sümer baba gibiydi

Trabzonspor'da geçen süre zarfında

yaşadıklarını anlatan Brezilyalı;
"Çok sansasyonel diyebilirim.
Küçük bir yerden gelip böylesine
büyük bir takım için oynamanın ta-
rifi farklı bende. Özkan Sümer'in ha-
yatını kaybettiğini duydum. Benim
için baba gibiydi. Ne yazık ki mena-
jerim yüzünden kulüpte devam ede-
medim. Kendisini halen
hatırlıyorum. Bir gün Türkiye'ye gel-
mek ve sevdiğim insanlarla yeniden
aynı ortamda buluşmak istiyorum"
ifadelerini kullandı.

Aurelio harikaydı

Dört Brezilyalı olarak Trabzon'a gel-
diklerini hatırlatan bordo mavililerin
eski oyuncusu; "Bana göre Aurelio
ve Robson da Siva ligin ilk bölü-

münde çok iyidiler. İstanbul'da Be-
şiktaş'ı yenerek muazzam bir iş yap-
tık. Bursaspor'u 5-1 gibi farklı skorla
geçtik. Ankara'daki maçın ardından
sakatlandım ve takımın dışında kal-
dım. Aurelio'yu da takip ettim. Ken-
disi çok yüksek derecede bir
yeteneğe sahipti." sözleriyle vatan-
daşına övgü yağdırdı.İki ismi özle-
dimTakımda oynadığı dönemde en
çok Erman Özgür ve Hasan Üçün-
cü'yü sevdiğini ve onları hatırladığını
ifade eden Jarro, "Hasan çok ko-
mikti. Şu an ne yapıyor bilmiyorum
ama sizin aracılığınızla selam söyle-
mek isterim. Erman da çok önemli
bir futbolcuydu. Yeniden onlarla bir
araya gelmek isterim" ifadeleriyle
sözlerini tamamladı.

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'in takıma kazandırdığı 4 Brezilyalı futbolcudan biriydi.
Aurelio, Robson da Silva ve Eduardo ile birlikte geldiği Trabzon'da güzel umutları vardı ancak başarılı olamadı. Kısa süren 
kariyeri sonrasında istediği verimi sağlayamayınca futbolu bıraktı. Marcio Jarro şimdi ise siyasetle uğraşıp bir restoran işletiyor

Firtina’nin bir
var bir yok ismi
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Trabzonspor
için hasreT

biTecek
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli bir
kadro kurduklarını ve geçtiğimiz yıldan daha güçlü bir hale
geldiklerini belirterek, “Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon 
hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız” dedi

Bordo-mAvili kulübün başkanı
Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedef-
leriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağustos ayının Trabzonspor için en
özel, en güzel aylardan biri olduğuna
dikkat çeken Ağaoğlu, “Şanlı tarihimizin
başladığı 2 Ağustos 1967 gününden beri
her yıl büyük bir gururla kutladığımız
kuruluş yıldönümümüzün yanı sıra yeni
heyecanlara yelken açtığımız Süper
Lig’in yeni sezonu da yine Ağustos
ayına denk gelmektedir. Kulübümüzün
54’üncü yaşını kutladığımız bu yıl, Trab-
zonspor’un tarihine, misyonuna ve viz-
yonuna yakışır bir başarıyla başladık.
Antrenörü Cahit Süme ile uzun yıllardır
çalışan boksörümüz Busenaz Sürme-
neli, hem ülkemizin hem de Trabzons-
por’un tarihine geçen bir başarı kazandı.
2020 Olimpiyat Oyunları’nda tarihi-
mizde ilk kez boks madalyası kazanan
isim oldu. Bir kadın olarak bu başarıyı
elde eden Busenaz’ı bir kez daha tebrik
ediyorum. Trabzonspor, sadece bir fut-
bol kulübü olmadığını bir kez daha gös-
terdi. Ancak tabii ki kulübümüzün en
önemli unsuru, dünyanın en büyük sek-
törlerinden biri haline gelen futboldur.
Bu doğrultuda, geçen sezonun bitmesi-

nin hemen ardından teknik direktörü-
müz Abdullah Avcı ile yaptığımız plan-
lamayla erkenden çok kaliteli bir kadro
kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha
güçlü bir hale geldik. Umuyor ve diliyo-
rum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz
mutlulukları hep birlikte yaşayacağız”
dedi.

Tüm oyuncularımızı sahiplenin

Başta kendisi ve yönetim kurulu olmak
üzere, teknik direktör Abdullah Avcı ve
ekibinin tüm gayretiyle, gücü ve isteğiyle
Trabzonspor’un başarısı için çalıştıkla-
rını kaydeden Ağaoğlu, “Uzun, yorucu,
stresli ve heyecan dolu bir sezondayız.
Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız
kulübümüzün başarısı için mücadele
edecek. Sizlerden ricam oyuncularımızı
sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha
da başarılı olabilmesi için elinden geleni
yapmanız, ardından bordo mavili for-
malarınızı giyerek tribünlerde, sokak-
larda, hayatın her alanında
Trabzonspor’un yanında olmanızdır.
Bizler; ‘bir’ olduğumuzda güçlüyüz.
‘Bir’ olduğumuzda başarılı olabiliriz. Bu
yolda destek bekliyoruz” ifadelerini kul-
landı. BURAK ZİHNİ

Paixao 
gözden düştü
Altay formasıyla 1'inci Lig'de son 
3 sezonda üst üste 3 kez gol kralı olarak
tarihe geçen Marco Paixao, siyah-beyazlı
takımın Süper Lig'e çıkmasının ardından
yedek kulübesine mahkum oldu
Teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de oynanan ilk 3
maçta Portekizli usta santrforu yanında oturttu. ilk hafta iz-
mir'de oynanan Yukatel kayserispor maçında süre bulama-
yan Paixao, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 71'inci
dakikada oyuna alınırken, son olarak iç sahadaki Fener-
bahçe müsabakasında 88'inci dakikada sahaya adımını attı.
Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19 sezonunda 29
gol atan tecrübeli golcü, 2020-21 sezonunda ligde 22 kez,
kupada 1 kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon 3'ü Play-Off
maçı olmak üzere toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao,
Altay formasıyla 3 sezonda toplam 77 gol attı. Altaylı taraf-
tarların, "Marko Paşa" lakabı takarak bağrına bastığı 36 ya-
şındaki gol makinası, geçen sezon Altınordu ile oynanan
Play-Off finalinde 89'uncu dakikada attığı golle takımının 18
yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi
olmuştu.

Zafer Kupası ile anma
Tenis sporuna büyük katkılar sunan; Mahmut Öziş, Yılmaz Candan, Tamer Uluç, Can
Üner, Eda Aksak, Şenol Günaydın ve Kadir Ertürk "Zafer Kupası" turnuvası ile anıldılar
30 Ağustos Zafer Bayramı vesile-
siyle, Bakırköy Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ba-
kırköy Tenis Kulübü ve Türkiye Tenis
Federasyonu işbirliğiyle 26-29 Ağustos
tarihleri arasında yapılan "Zafer Ku-
pası" sona erdi. Turnuvaya yaklaşık
200 sporcu katıldığı ve 15 kategoride
şampiyonların belirlendiği turnuvanın

kupa töreninde duygulu anlar yaşandı.
Geçmişte tenis sporuna katkıda bulu-
nan ve hayatını yitiren tenisçilerin aile-
leri Türkiye'nin dört bir tarafından
davet edilerek onurlandırıldı. Can
Üner, Mahmut Öziş, Yılmaz Candan,
Tamer Uluç, Eda Aksak, Şenol Günay-
dın ve Kadir Ertürk'ün ailelerine onur
plaketi verildi. Dereceye giren sporcula-

rın kupa töreninden sonra Hakan Cey-
han ve ekibinin dans gösterisi ve
Kemal Tufan'ın müzik dinletisi ile tören
sona erdi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı

Bakırköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler
Müdürlüğü ve Bakırköy Tenis Kulübü
geçen yıl da zafer kupası düzenleyip bir

ilke imza atmıştı. Turnuvanın geliri ile
100 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiple-
rine dağıtılmıştı.  Bakırköy Tenis Ku-
lübü Başkanı Onur Ateş, 30 Ağustos
Zafer Kupası kapsamında yapmış ol-
dukları turnuvalar ile sosyal sorumlu-
luk üstlendiklerini belirterek; "Geçen
seneki turnuvanın en büyük özelliği
100 tekerlekli sandalyeyi engelli vatan-
daşlara hediye etmek olmuştu. Bu sene
ise tenis sporuna katkı verenler anıldı.
Bu organizasyonu yapmaktan gurur
duyduk. Değerli katılımcılarımıza ve
sponsorlarımıza yürekten teşekkürle-
rimi iletiyorum. Bakırköy Tenis Kulübü
olarak yapmayı istediğimiz çok daha
büyük projeler, turnuvalar söz konusu.
Aynı zamanda performans sporcula-
rını da geliştirip çeşitli turnuvalara katı-
lıp ulusal ve uluslararası başarılar elde
etmeyi planlıyoruz" dedi.



Ç atalca’da Zafer Bayramı coşkusu etkinlikleri saat 
12.00-17.00 arası 35 km’lik bir güzergah boyunca devam
eden bir bisiklet turuyla devam etti. Bisiklet turu Çatalca

Belediyesi ve Çatalca Doğal Çevre ve Doğa Sporları Kulübü
Derneği ile birlikte organize edildi. Düzenlenen bisiklet turu-
nun ilk etabı Cumhuriyet Meydanından başlandı, karakol 
arkası, Topuklu Caddesi, Fetih Caddesi, İnceğiz Yolu, Hanice
Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Kabakça Mahallesi Meydanı,
Saray Caddesi ve Kabakça Piknik Alanı ile devam etti. 
Kabakça piknik alanında ikram edilen öğlen yemeğinin
ardından, dönüş güzergahına başlandı. Dönüş güzergahı ise
Saray Caddesi, Kabakça Meydanı, Akören Yolu ( Ağaçlı Yol ),
Hanice Caddesi, İnceğiz Yolu, İnceğiz Mağaraları, Fetih Cad-
desi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi, Cevdet Barın Bulvarı ve Cum-

huriyet Bulvarı oldu. Yol boyunca ilçe halkının gösterdiği sa-
mimi ilgi ve alaka oldukça duygusal anlar yaşanmasını sağladı.

Zafer yürüyüşü yapıldı

Çatalca’da bisiklet turuyla başlayan Zafer Bayramı coşkusu,
tüm Çatalca halkının katılımıyla Zafer Yürüyüşüyle devam
etti. Bando ve Şanlı Bayrağımız ile Çatalca Belediyesi Nazım
Özbay Kültür Merkezi önünden başlayan Zafer Yürüyüşü, ilçe
merkezi boyunca devam ettikten sonra Mehmetçik Meyda-
nında son buldu.

Muhteşem bir konser

Bisiklet turunda oldukça keyifli anlar yaşayan Çatalca halkı,
zafer yürüyüşü sonrası Mehmetçik Meydanında gerçekleşen
TRT’nin Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Şerif Aydın
konseriyle oldukça neşeli anlar yaşadı. 

BAHADIR SÜGÜR
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Geçtiğimiz 
haftayı muhteşem 
etkinliklerle 
Çocuk Şenliği ve
Yağlı Güreşlerle 
dolu dolu yaşayan
Çatalca halkı, 
Başkan Mesut 
Üner’in talimatıyla
organize edilen
muhteşem bir 
30 Ağustos 
Zafer Bayramı
coşkusu 
yaşadı

Çatalca’da yaşanan muhteşem
Zafer Bayramı coşkusu sonrası
açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner, “Teşekkürler Ça-
talca. Sizlerle birlikte gün bo-
yunca devam eden zafer
bayramı etkinliklerimize gös-
termiş olduğunuz muhteşem
ilgi ve alaka için sonsuz teşek-
kürler. Tüm halkımızla gurur
duyuyor, hepinizi çok seviyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün izinde ilçemiz için
çalışmalara aralıksız devam
edeceğiz” dedi.
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Kırmızı beyaz Şişli

ŞİŞlİ Beledİyesİ, ülkemizin ba-
ğımsızlığını müjdeleyen 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı’nı büyük bir
coşkuyla kutladı. Bando takımı eş-
liğinde Kurtuluş’tan başlayan
fener alayı Atatürk Evi Müzesi’nde
son buldu. Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’in ev sahipli-
ğinde düzenlenen törene milletve-
killeri Sezgin Tanrıkulu, Gökhan
Zeybek, CHP Şişli örgütünün yanı
sıra binlerce Şişlili katıldı. Şişli cad-
delerinden geçen fener alayını Ata-
türk Evi Müzesi önünde, ellerinde
bayraklarla binlerce Şişlili karşı-
ladı. Burada gerçekleştirilen tö-
rende; Mustafa Kemal Atatürk ve

Kurtuluş Savaşı şehitleri için saygı
duruşu yapıldı, sonra hep bir ağız-
dan İstiklal Marşı söylendi, ardın-
dan da Şişlililer, bandonun çaldığı
10. Yıl Marşı’na büyük bir coş-
kuyla eşlik ettiler.

Mücadele burada başladı

Atatürk Evi Müzesi’nde düzenle-
nen törende Şişlililere seslenen Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin,
Şişli’nin, Kurtuluş mücadelesinde
ayrı bir yeri olduğunu belirterek
sözlerine başladı. Başkan Keskin,
“Özgürlüğün ilk adımı Şişli’de
atıldı. Zaferin kaderi burada ya-
zıldı. Atatürk ve silah arkadaşları

Şişli’de mücadeleyi, ülkemizin ba-
ğımsızlığını, özgürlüğünü planladı.
Şişli’den Samsun’a, Samsun’dan
Dumlupınar’a, ülke tek vücut, tek
yürek oldu. Şişlili olmaktan gurur
duyuyoruz.30 Ağustos, Türki-
ye'nin geleceği için binlerce şehidin
canları pahasına, özgürlük ve ba-
ğımsızlık meşalesinin sonsuza
kadar sönmemek üzere yakıldığı
büyük bir zaferdir. Başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, bu zaferi bize armağan eden
İstiklal mücadelemizin bütün kah-
ramanlarını minnetle anıyorum”
dedi. 
SEMANUR POLAT
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30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın 99.

yıldönümü, Şişli’de 
büyük bir coşkuyla

kutlandı. Şişli Belediye
Başkanı Muammer 

Keskin’in ev sahipliğinde
düzenlenen fener

alayına binlerce Şişlili
eşlik etti. Şişli sokakları
10. Yıl Marşı ile çınladı

İnce belli model olarak tanınan Dilek Kaya yeni
sezon bikini çekimi için İstanbul'un en kalabalık yerle-
rinden Şişli'yi tercih etti. Çekim ekibiyle yollarda,
sokak ortasında etkileyici pozlar veren Dilek Kaya'yı
görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 2 saat süren çe-
kimde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Dilek Ka-
ya'nın kareleri nefes kesti.

Sokak ortaSında 
bikini çekimi

Teşekkürler 
ÇaTalca

Çatalca'da yaşanan büyük coşkuya ve bayram kutlamasına Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
ev sahipliği yaparken, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da etkinliklerde yer aldı.


