
Konut kiralarında fahiş artış 
nedeniyle son günlerde hem

tahliye hem de kira tespit davalarında
ciddi artışlar olduğunu belirten CHP
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
“Konut fiyatlarındaki yükselmenin 
ardından ev sahipleri eski kiracılarını
dava ederek evlerini daha yüksek fiyat-

tan kiraya ver-
mek istiyorlar.
Fahiş konut ve
kira artışlarına
“dur” denilme-
diği takdirde
telafisi mümkün
olmayan sonuç-
larla karşı karşıya
kalacağız” ifade-
lerini kullandı.
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VATANDAŞ BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Fahiş kira artışına
artık dur denilmeli

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

Damga Çatalca Koordinatörü Bahadır Sügür örnek bir kampanyaya imza attı. 2014 yılından beri geleneksel hale getirdiği “Okul
Kıyafeti Kampanyası” kapsamında 7 bine yakın kıyafet toplayan ve dağıtımını yaptıran Sügür, “Çatalca olarak biz bize yeteriz” dedi.
Kampanyaya destek veren Belediye Başkanı Mesut Üner ise “Öylesine hayırlı bir iş ki kayıtsız kalınması mümkün değil” diye konuştu

2014 yılından itibaren ilçe-
deki hayırseverlerin katkıları

ile her yıl yüzlerce öğrencinin sevin-
dirildiği Okul Kıyafetleri Kampanya-
sı'na bu yıl Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner 5 bin kıyafetle katkı sağ-
ladı. Kampanyayı organize eden 
Çatalca Koordinatörümüz Bahadır
Sügür, “Her yıl okul kıyafeti satan üç
esnafımız ile pazarlık yaparak, onla-

rın da kar payından feragat etmesi
ile yüzlerce öğrencimizin okula baş-
larken pırıl pırıl kıyafetler giymesini
sağlıyoruz. 2014 yılından itibaren bu
kampanyaya destek veren çok
kişi oldu. Burada söyle-
meden geçemeyeceğim,
rahmetli Belediye Başkanı-
mız Cem Kara'nın da katkı-
ları oldu” dedi. 
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KIYAFET SATAN ESNAFIMIZ DA 
KAR PAYINDAN FERAGAT EDiYOR

Kampanyaya destek veren
Çatalca Belediye Başkanı

Mesut Üner ise “Öylesine hayırlı 
bir iş ki kayıtsız kalınması mümkün

değil. 30 Ağustos Zafer 
Yürüyüşü akşamında Bahadır

Sügür kardeşim bizzat bu 
projeyi devam ettireceğini 
söyledi. Bize düşen ne ise 

yapacağımı söyledim. Kapanan bir

iş yeri olduğunu, neredeyse tüm okul
kıyafetlerinin mevcut olduğunu 
belirtti. Ve 5 bin 33 parça kıyafet
satın alındı” açıklamasını yaptı.
Üner, “Bahadır Sügür kardeşim
devam ettirdiği bu projeye geçmişte
de hep destek verdim, bundan sonra
da belediye olarak elimizden geldi-
ğinden de fazlası ile destek olaca-
ğım” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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BU GÜZEL KAMPANYAYA BAŞKAN 
OLMADAN DA ÇOK DESTEK VERDiM

AKUT kurucu başkanı Nasuh
Mahruki, Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık ile birlikte; 
Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve
Lojistik Merkezi, Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi ile afet anında geçici
barınma alanı olarak kullanılacak olan
Pazar İstanbul’u ziyaret etti. Mahruki,
“Türkiye’de neredeyse her beş kişiden
biri İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla
nüfusun büyük bir bölümü tek bölgede
bir yığın haline gelmiş” ifadelerini
kullandı.  I SAYFA 9
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Her beş kişiden 
biri İstanbul’da

BEYLİKDÜZÜ’NÜ İNCELEDİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sonar araştırma şirketi, bü-
yükşehir belediye başkanları

başarı oranlarını açıkladı. Araş-
tırma sonuçlarına göre birinci sı-
rada yüzde 60.6 ile AK Partili
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Sekmen yer
alırken CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu yüzde 55.7 ile
ikinci oldu. Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı yüzde 54.2 şile

3. sırada yer alırken, Aydın Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu yüzde 53.6 oran ile 3.
sıraya yerleşti. Ankara Büykşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş
ise yüzde 52.2 oranla 5. sıranın
sahibi oldu. İl belediye başkanları
sıralamasında ise son günlerin
tartışmalı ismi Bolu Belediye 
Başkanı Tanju Özcan, yüzde 68.3
ile birinci sırada yer aldı.  
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KAYITSIZ KALMAK

VATAnDAŞ nE 
KADAR MEMnun?

YUZDE 15,62
REViZE ZAM! 

İBB Olağanüstü Meclis
Toplantısı, Zeynel Abidin

Okul'un başkanlığında Yenikapı'da
yapıldı. Toplantıda İSKİ’nin suya
zam teklifi görüşüldü. İSKİ Genel
Müdürü Raif Mermutlu, yüzde

39'luk fiyat artışı talebinde 
bulundu. Mermutlu, müsilajdan
dolayı da 9 milyon 990 bin TL 
yatırım ihtiyacı olduğunu belirtti.
AK Parti grubu, Millet İttifakı’nın
2021 yılı su satış ve kullanılmış 

suları uzaklaştırma bedeli için teklif
ettiği yüzde 39'luk zammı kabul 
etmeyerek, verilen teklif yerine
yüzde 15,62'lik revize teklif sundu.
Revize teklif oy birliğiyle kabul 
edilerek suya 15,62 zam yapıldı.
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Gürsel Tekin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
“Türkiye'de iki kişide Mu 

varyantı tespit edildi” dedi. Koca,
yerli aşıda da seri üretime 2 ay içinde
geçileceğini söyledi. Fahrettin Koca,
“Şu ana kadar bizim yeni varyant
olarak tespit ettiğimiz iki vaka dı-

şında olmadı”
ifadelerini kul-
landı. Koca, 
yüz yüze eği-
timle ilgili olarak
ise “Okulları ka-
patmak istemi-
yoruz, çünkü
artık 'elimizde
aşımız var” diye 
konuştu. I SAYFA 7
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KOCA’DAN KÖTÜ HABER!

İki kişide Mu 
varyantı görüldü

Fahrettin Koca

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'a seslenerek, “O eski başa-
rılar kendi bildiği doğrulardan şaş-
mayan bir ekibin başarıları. Son 3 yıl
3 aydır milleti fakirleştirdiniz. Bizden
sonra bu milletin hakkını hukukunu

çiğnediniz. Biz-
den sonra siz bu
millete gün yüzü
göstermediniz.
Başarının esas
mimarlarını giz-
leyerek sadece
kendinizi kandı-
rabilirsiniz” ifa-
delerini kullandı.
I SAYFA 7
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BENDEN SONRASI TUFAN!

Millete gün yüzü 
göstermediniz!

Ali Babacan

YÜKSEK TANSİYONA
DAİR DOĞRU SANILAN 

MuMKun DEGIL!

HABER

Kıyafet 
yardımının 
ardından 
öğrencilere 
kırtasiye desteği
de sağlayacakla-
rını belirten 
Bahadır Sügür,
"İlçemizde 
yardımlaşmanın
örnek fotoğrafını
veriyoruz. Biz
bize yeteriz.
Katkı sağlayan
herkese teşekkür
ediyorum" dedi.
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Mehmet Sekmen Ekrem İmamoğlu Özlem Çerçioğlu

SESİME KuLAK 
VEREn OLMADI

Esenyurt'ta, hasta ziyaretinden dönerken magan-
dalar tarafından arkadaşı ile birlikte sözlü tacize

uğrayan ve ardından darp edilen Nehir Gödek, dehşet
dolu anları anlattı. Gödek, “İmdat diye bağırdım ama
kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler.
Herkes kulağını kapattı” dedi. Saldırganlardan
birinin annesinin boğazını sıktığını söyle-
yen Gödek, “Sonrasında polis
araya girdi. Annemin boğazı
kan topladı” diye ko-
nuştu. I SAYFA 5
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YIL: 16          SAYI: 5091  FİYAT: 75 Krş 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

KADInLAR 
İŞ bAŞInDA

5 AYLIK

EĞİTİM

GÖRDÜLER

SAYFA 8’DE

İstanbul’da suya zam gündemiyle toplanan İBB Meclisi’nde
yüzde 39’luk zam teklifi AK Parti ve MHP grubu tarafından
revize edilerek yüzde 15,62 olarak sunuldu. İBB Meclisi’nde
oy birliğiyle suya 15,62 zam yapılması kabul edildi.

SU ZAMMI iBB MECLiSi’NDE OYBiRLiĞiYLE KABUL EDiLDi
ALEVLERLE
buRun 
buRunA!

Büyükçekmece'de, içerisinde
ağaçlarında olduğu otluk

alanda çıkan yangın rüzgarın da 
etkisiyle kısa sürede yerleşim alanla-
rına yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin 
çalışması sonucunda söndürülen
yangına, çevredekiler de bahçe hor-
tumu ve kovalara doldurdukları su
ile müdahale etmeye çalıştı. I SAYFA 9
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Test yaptırmayan hemen indiriliyor!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda
önceki itibariyle aşı ve PCR testi zo-

runluluğu başladı. Otogarın çıkış kapılarında
denetimler devam etti. PCR testi veya 2 doz
aşısını tamamlamadan otobüse binenler
otogar çıkışındaki denetime takıldı. I SAYFA 5
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Zabıtadan buruk kutlama!

Büyükçekmece’de Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci
yıldönümü, bir süre önce görevi başında yaşa-

mını yitiren 2 zabıta memuru nedeniyle buruk kutlandı.
Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Zabıta Teşkilatı’nın
aynen polis, asker gibi özel teşkilat haline getirilmesi-
nin zamanı çoktan geçmiştir" dedi. I SAYFA 4
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Kiralık evlerdeki fiyat artışı 
dolandırıcıları da harekete 

geçirdi. Emlak sitelerinde verilen
sahte ilanlara dikkat edilmesi konu-
sunda ev arayışında olanları uyaran
hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu,
“Emlakçılığı sadece yetki belgesine
sahip kişiler yapabilir. Bu yüzden 
güvenilir siteleri tercih etmek önem
taşıyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Bel-
gesi bilgilerini göstermeyen sitelere
bakanlık tarafından idari para cezası
uygulanabilir” dedi. I SAYFA 10
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Dolandırıcıların 
tuzağına düşmeyin

UZMANINDAN ÖNEMLİ UYARI

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, 

7 Eylül Dünya Duchenne Farkında-
lık Günü nedeniyle 2 çocuğu DMD
hastası olan Çelik Ailesi’ni ziyaret
etti. Başkan Bozkurt, “Hayatınızı 
kolaylaştırmak için sizinle birlikteyiz
ve elimizden gelen tüm desteği 
vereceğiz” dedi. Çelik Ailesi ise 
farkındalık gününde kendilerini
unutmadığı ve yanlarında olduğu
için Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.
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Elimizden gelen 
desteği vereceğiz

ÇELİK AİLESİNE ZİYARET

Engel tanımadılar madalyayı aldılar
SAYFA 

14’TE
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Sokak ortasında
saldırıya uğrayan
genç kız isyan etti. 

10

Raif 
Mermutlu



H ipertansiyon, damarlarımızdaki kan basıncı-
nın istirahatte, fiziksel ve psikolojik stresin
olmadığı koşullarda 130/80 mmHg değeri-

nin üzerinde olması olarak tanımlanıyor. Ülkemizde
yapılan Türk Hipertansiyon Prevalans çalışmasında;
18 yaş üstü kişilerin yüzde 31’inde ‘hipertansiyon’ tes-
pit edilmiş. Yani, ülkemizde her 3 kişiden biri, hiper-
tansiyon hastası! Uzun yıllar hiçbir belirti vermediği
için ‘sinsi hastalık’ olarak nitelendirilen hipertansiyon;
kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği  ve
periferik damar hastalığı için majör risk faktörünü
oluşturuyor. Şikayet oluşturmasa bile yüksek kan ba-
sıncını tedavi etmek ise kalp damar hastalığına bağlı
ölümleri azaltırken, diğer hastalıkların da oluşmasını
önleyebiliyor. Ancak toplumda hipertansiyona yönelik
yayılan bilgi kirliliği erken tanı konulmasını ve tedavi-
den başarılı sonuç alınmasını engelleyebiliyor.

Doktordan önemli uyarılar geldi

Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, bu nedenle hiçbir yakınması ol-
masa bile herkesin 18 yaşından itibaren iki yılda bir, 40
yaşından sonra veya 18-40  yaş arasında olup hiper-
tansiyon yönünden yüksek risk taşıyor ise yılda birkaç
kez tansiyonunu ölçtürmeleri ve hipertansiyon tanısı
konulduğunda hekime danışmadan ‘kan basıncım
ideal değerlere düştü’ diyerek ilaçlarını asla bırakma-
maları gerektiğine dikkat çekerek, “Bazı özel durumlar
dışında, hipertansiyon tedavisi hayat boyu devam edi-
yor. Tansiyonunuz normal değerlere ulaştıktan sonra
tedaviyi bırakmanız kan basıncının tekrar yükselme-
sine yol açacaktır.  Bu yüzden tedavinizle ilgili her ko-
nuyu mutlaka doktorunuza danışın”  diyor.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci top-
lumda hipertansiyon hakkında doğru sanılan 10 hatalı
bilgiyi ve doğrularını anlattı; önemli öneriler ile uyarı-
larda bulundu.  

YANLIŞ! Tansiyonum yüksek ama bende her-
hangi bir şikayet oluşturmuyor, gereksiz yere ilaç
almayayım 
Doğrusu: ”Herhangi bir şikayet oluşturmadığı için he-
kimin önerdiği ilaçları kullanmamak, sağlık açısından
yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir” uyarısında
bulunan Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, şöyle devam edi-
yor: “Hiçbir yakınmanız olmasa bile yüksek kan ba-
sıncı; damarlarınıza, kalp, böbrek ve beyin gibi
organlarınıza zarar veriyor. Hastalığın sessiz dönemi
sonlanıp yakınmalar başladıktan sonra oluşan hasar-
ları düzeltmek ise mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle
şikayet oluşturup oluşturmamasına bakılmaksızın hi-
pertansiyon mutlaka tedavi edilmelidir”

YANLIŞ! Tansiyon ilacımı uzun zamandır kulla-
nıyorum, alışkanlık yapmıştır, değiştirmeliyim
Doğrusu: Hipertansiyon tedavisinde önemli olan, kul-
landığınız ilacın tansiyonunuzu kontrol etmesi ve her-
hangi bir yan etki oluşturmamasıdır. Kan basıncınızı
kontrol altına alıyorsa ve yan etkisi yoksa, uzun süredir
kullanıyor olmanız ilacı değiştirmeniz için bir gerekçe
oluşturmaz. İlaca bağlı yan etki veya o ilacı kullanma-
nızı engelleyen başka bir hastalığın oluşması duru-
munda doktorunuz gerekli değişikliği yapacaktır.

YANLIŞ! Tansiyonumun çıktığını hissediyorum,
onun için ölçmüyorum
Doğrusu: Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı
Cebeci, kan basıncı yükseldiğinde hastalarda genellikle
baş-ense ağrısı, başta dolgunluk ve basınç hissi, kulak-
larda basınç ile yüzde kızarma gibi belirtiler gelişebildi-
ğini söyleyerek, “Ancak bir gurup hastada yüksek kan
basıncı değerlerine rağmen hiçbir şikayet oluşmaz. Ya-
kınmaların oluştuğu kan basıncı değeri de kişiden ki-
şiye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenlerden dolayı
hipertansiyon hastaları mutlaka kan basıncı ölçümü ile
tedavilerini takip etmeliler” diyor. Dolayısıyla kan ba-
sıncı normal seviyeye ulaşıncaya dek daha sık, örneğin
günde 2-3 kez, normalleştikten sonra da birkaç günde
bir tansiyonu ölçmek gerekiyor. Bunun yanı sıra her-
hangi bir sorun hissetmeniz durumunda da kan basın-
cınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

YANLIŞ! Tansiyonum normal değere ulaştı,
artık ilacı bırakabilirim 
Doğrusu: Hipertansiyon tedavisi bazı özel durumlar
dışında, hayat boyu devam ediyor. Tansiyonunuz nor-
mal değere ulaştıktan sonra tedaviyi bırakmanız tekrar

yükselmesine neden oluyor. Bu yüzden ilacınızı kesin-
likle bırakmayın. Tedavinizle ilgili her karar doktoru-
nuz tarafından verilmeli.

YANLIŞ! Tansiyonum yükselince beyin kana-
ması geçiririm, onun için hemen tansiyonumu
düşürmeliyim. Limonlu su içip, beyin kanama-
sını önlemek için kafamı soğuk suya sokmalıyım
Doğrusu: Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı
Cebeci tansiyona bağlı beyin kanamasının toplumdaki
yaygın inanışın aksine düşük oranlarda geliştiğini söy-
leyerek, “Bu durumda bile kan basıncını ani değil,
kontrollü düşürüyoruz. Limonlu su içmek, soğuk duş
almak ve başı yıkamak sonuca etkisi olmayan gereksiz
yaklaşımlardır. Psişik rahatlatıcı etki ile tansiyonu bir
miktar düşürebilir, ancak tedavi edici etki oluşturmaz”
diyor. 

YANLIŞ! Tansiyonumu düzenli ölçtüğümde ara
sıra yüksek değerde çıkıyor, bu nedenle hemen
ilave ilaç almalıyım 
Doğrusu: Tansiyon değeri her yüksek çıktığında ilave
ilaç almak gerekmez. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, tan-
siyonun acil düşürülmesi gereken tabloları ‘hipertansif
aciller’ başlığı altında topladıklarını vurgulayarak,
şöyle devam ediyor: “Tansiyon yüksekliği ile birlikte
gelişen göğüs ağrısı, nefes darlığı, felç-inme ve ciddi
burun kanaması gibi acil durumlarda, acil servis ve
yoğun bakımlarda kan basıncını kontrollü şekilde dü-
şürüyoruz. Bunun için genellikle damar yolu ile ilaç
uyguluyoruz. Ciddi şikayetin olmadığı yüksekliklerde
panik ve endişe etmek gerekmiyor. Biraz dinlendikten
ve sakinleştikten 3-5 dakika sonra ikinci, gerekirse
üçüncü bir ölçüm alıp, tansiyon değeri düşüyor ise
müdahale etmeden izleyip değerleri kayıt altına alın.
Kontrollerde tansiyon değerlerinizi doktorunuzla pay-
laşın. Doktorunuz tedavinizi yetersiz görürse ilaç ve
doz düzenlemesi yapacaktır. Tansiyon yüksekliğine baş
ağrısı, uyuşma ve huzursuzluk hissi gibi şikayetler eşlik
ediyorsa hekiminizin uygulayacağı ilaç tedavisiyle kan
basıncınızı kontrol altına alabilirsiniz” 

YANLIŞ! Tansiyon ilacımı alıyorum, ayrıca diyet
– egzersiz yapmam gerekmiyor 
Doğrusu: Hipertansiyonda ilaç tedavisinin yanında
ilaç dışı önlemler de çok önem taşıyor. Tüm hipertan-
siyonlu hastalarda ideal kiloya göre düzenlenmiş Ak-
deniz tipi sağlıklı diyet (sebze, meyve, kuru baklagil,
tavuk ile balık gibi beyaz et içeren, sıvı yağ tercih edi-
len, katı ve trans yağ olmayan, rafine karbonhidratı ve
tuz içeriği kısıtlanmış < 1,5 gr/gün) ve haftanın çoklu
günlerini kapsayan egzersiz öneriliyor.  Sigara kullan-
mamak,  alkolü   (kullanıcılar için) sınır değerler içeri-
sinde tüketmek tavsiye ediliyor.  Potasyum içeriği
yüksek gıdaların kullanımı destekleniyor. Stres azaltıcı
önlemler ve uyku hijyeni de tansiyon kontrolünde
önem taşıyor. 

YANLIŞ! Hipertansiyon hastasıyım ve ilaç kulla-
nıyorum. Romatizmal ağrı kesicileri, grip için
akıntı-sekresyon giderici ilaçları rahatça kulla-
nabilirim. 
Doğrusu: Romatizmal ağrı kesicilerin, grip için akıntı –
sekresyon giderici ilaçların kullanımı tansiyon değerini
yükseltiyor.  Dolayısıyla kontrolsüz ilaç kullanmayın.
Yeni ilaç kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza mut-
laka yüksek tansiyon için kullandığınız ilaçları söyleyin. 

YANLIŞ! Hipertansiyon orta-ileri yaş hastalığı-
dır. Çocuklarda yüksek tansiyon olmaz 
Doğrusu: Esansiyel hipertansiyon diye adlandırılan ve
tansiyonun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan kan basıncı
yüksekliği genetik geçiş özelliğine göre orta ve ileri
yaşta ortaya çıksa da, çocuklarda hatta yeni doğanda
da (sekonder nedenli) görülebiliyor. 

YANLIŞ! Covid -19 virüsüne bağlı sorun yaşa-
mamak için tansiyon ilacımı değiştirdim 
Doğrusu:  Covid -19 virüsü hücre içine ACE reseptö-
rüne bağlanarak girdiği ve ACEI denilen, hipertansi-
yonda yaygın olarak kullanılan tansiyon ilaçlarının bu
reseptör sayısını arttırarak virüsün hücre içine girişini
kolaylaştırabileceği ve virüs yükünün artacağı yönünde
tıp dünyasında kuşkular vardı. Ancak bu kaygılar, 
hipertansiyon ile ilişkili derneklerin ve kardiyoloji der-
neklerinin tedavilerin aynı şekilde sürdürülmesi yö-
nünde görüş bildirmeleri ve bu konuda yapılan
çalışmaların sonuçlarının yayınlanmasından sonra or-
tadan kalktı.  Dolayısıyla tansiyon ilacınızı değiştirme-
niz gerekmiyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, bu nedenle hiçbir 
yakınması olmasa bile herkesin 18 yaşından itibaren
iki yılda bir, 40 yaşından sonra veya 18-40  yaş
arasında olup hipertansiyon yönünden yüksek 
risk taşıyor ise yılda birkaç kez tansiyonunu 
ölçtürmeleri ve hipertansiyon tanısı konulduğunda
hekime danışmadan ‘kan basıncım ideal değerlere
düştü’ diyerek ilaçlarını asla bırakmamaları
gerektiğine dikkat çekti
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NEŞE MERT

Yalandan aşı
olanlar da var
Pandemiyle mücadelede aşı ve aşılama en etkili araç olarak
biliniyor. Medyada yer alan, aşı karşıtlarının aşı yaptırmamak için
rüşvet vererek HES kodlarına aşı yapılmış bilgisi girildiği iddialarına
dikkat çeken Prof. Dr. Tayfun Uzbay, pandeminin en başından bu
yana fedakarca çalışan sağlık personelinin asla böyle bir iğrenç işe
alet olmayacağını düşündüğünü ancak iddialar konusunda 
mutlaka önlem alınması gerektiğini vurguladı

ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektör Da-
nışmanı, Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bi-
limleri Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Tayfun Uzbay, medyada aşı karşıtlarının aşı
yaptırmamak için 2.500 TL gibi rakamlarla
rüşvet verdiği ve böylece HES kodlarına aşılı
olduklarını yükleyerek aşı olmuş gibi topluma
karıştıklarına dair bazı haberlerin dolaştığını
söyledi. Rüşvet karşılığı aşı ve PCR testi yapıl-
dığı haberlerinin son günlerde sosyal med-
yada yayıldığını kaydeden Prof. Dr. Tayfun
Uzbay, “Bir süredir sahadaki sağlıkçı arkadaş-
lardan kendilerine bu tür teklifler geldiği şek-
linde haberler duyuyorduk ve bunları pek de
önemsemiyorduk. Ancak bugün bazı haber
ajanslarına düşen rüşvet karşılığı aşı ve PCR
testi yapıldığı haberleri sosyal medyada da
hızla yayıldı. Bunların doğru olmamasını te-
menni etmekle ve sağlık personelinin asla
böyle iğrenç bir işe alet olmayacağını düşün-
mekle beraber bu haberleri ciddiye almak ve
böyle bir girişim olsun olmasın kesinlikle bu
konuda ciddi tedbirler almak zorundayız.”
uyarısında bulundu.

Söylentiler ciddiye alınmalıdır

“Öncelikle pandeminin başından buyana gör-
evini fedakârca yapan sağlık ordusuna çok şey
borçluyuz.” diyen Prof. Dr. Tayfun Uzbay,
sözlerine şöyle devam etti: “Onlara bir kez
daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
Ezici bir çoğunluğunun böyle bir konuya asla
alet olmayacağını biliyorum ancak burada iki
şeyi göz ardı edemeyiz: Birincisi sağlıkçıların
arasında da az da olsa aşı karşıtları var. Aşı
karşıtlarının ne kadar gözü kara ve kural tanı-
maz şekilde davranarak başkalarının sağlığını
hiçe saydıklarını sosyal medya başta olmak
üzere çeşitli platformlarda net bir şekilde gö-
rüyoruz. Burada para ilişkisine de gerek yok.
Pekâlâ aralarında bir dayanışma oluşturup aşı
ve PCR meselesini kolaylıkla halledebilirler.
İkincisi ise insan faktörüdür. Maalesef deneti-
min yeterli olmadığı her yerde yüksek kazanç
vaat eden tekliflerin az da olsa kabul edicileri
olabilir. Dolayısı ile bu söylentileri ya da ha-
berleri ciddiye almakta yarar var. Aşıların bir-
den fazla kişinin iştiraki ile yapılması, yani
başkalarının da aşı yapılıp yapılmadığına şahit
olması, ya da aşı mekanlarında kamera bu-
lunması gibi konular
bunu önlemek için yeterli
değildir. Pekâlâ aşı yapı-
lan enjektörlerden bi-
rinde serum fizyolojik
gibi aşı ile ilgisi olmayan
bir sıvı olabilir ya da hiç
aşı merkezine gidilmeden
de T.C. kimlik numarası
ile aşı işleminin tamam-
landığı sisteme girilebilir.
Yapılmayan aşıyı çöpe
atmak veya imha etmek
de zor olmasa gerek.

Tabii ki bu işin bizim aklımıza gelmeyen başka
bir sürü yolu ve yöntemi de olabilir.”

Aşılama istenilen düzeyde değil

Sağlık Bakanlığı’nın bu işi ciddiye alması ve
karşı önlemleri mutlaka hayata geçirmesi ge-
rektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayfun Uzbay,
“Ayrıca bu tarz tekliflerde bulunanların ve ya-
kalananların ifşa edilmesinde ve cezalandırıl-
masında yarar var. Çünkü toplumda aşılama
düzeyi henüz istenilen seviyede değil ve bunu
yapanlar toplum sağlığını ciddi şekilde tehli-
keye atıyorlar.” diye konuştu.

Sahte aşıya karşı 
mutlaka önlem alınmalı

Artık bir kapanmayı daha ekonomik olarak
kaldırabilecek durumda olmadığımızı kayde-
den Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Okullar açık ve
mümkün mertebe açık tutulmaya çalışılacak.
Ekonominin çarklarının dönmesi için iş haya-
tının tüm alanlarında günlük yaşam devam
edecek. HES koduna aşılı olduğu yüklenmiş
ancak aşısı olmayan ya da sürekli sahte PCR
raporu ile işe gelip gitmeye devam eden bir
sürü insanın etrafınızda olduğunu düşünebili-
yor musunuz? Üstelik bu tip kişilerin çoğu
Covid-19’a da inanmıyor ve son derece rahat
davranıyorlar. Sabah birlikte toplu taşımı kul-
landığınız ya da iş yerinde ofisi veya yemekha-
neyi paylaştığınız kişiler sahte aşılı olabilir. Bu
durum virüsün yayılmasını teşvik edecektir.”
uyarısında bulundu.

Sahte aşı iddiaları önemsenmelidir

“Sahte aşı ve PCR konusu dikkatle takip edil-
meli, gerekli yasal önlemler ve düzenlemeler
yapılmalıdır” uyarısında bulunan Prof. Dr.
Tayfun Uzbay, “Sahte aşının önemsenme-
mesi, aşı yaptıranlara da büyük bir saygısızlık
olmasının yanı sıra pandeminin uzamasına
katkı sağlayacaktır. Bu günlerde, aşılı olanlar
dahil herkesin bu haberleri ciddiye alarak, bu-
lundukları ortamda sahte aşılı veya sahte
PCR testli kişiler olabileceğini hesaba katıp
maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha
çok dikkat etmesi yerinde olacaktır. Aşılı olan-
lara da virüs bulaşabilir ve hiçbir hastalık be-
lirtisi göstermeksizin bulaştırıcı olabilirler.”
diye konuştu.   AYNUR CİHAN

Çocukların
Youtube
sevdası

ÜSKÜDAR Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümü Öğretim

Üyesi Doç. Dr. Gül Esra Atalay,
özellikle çocukların ilgisini çeken
sosyal medya platformlarından
Youtube ile ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Teknolojinin ge-
lişmiyle beraber hayatımıza giren
sosyal medya platformlarının ço-
cukların meslek seçiminde de be-
lirleyici olduğunu belirten Doç.
Dr. Gül Esra Atalay, “Çocuklar
eskiden polis, doktor, avukat,
pilot, öğretmen olmak isterlerdi,
şimdi Youtuber olmak istiyorlar.
Youtube platformunda  sürekli
olarak içerik üreterek geçimini
sağlayan insanların olması You-
tuberlık şeklinde ifade edilen bir
alan ortaya çıkardı. Fakat Youtu-
ber olmak da aslında sinema yıl-
dızı olmak, oyuncu olmak gibi;
birçok kişi bunu hedefliyor, çok
azı bu işten para kazanıyor.” 
diye konuştu.  

Fenomenleri 
takip ediyorlar

Dışarıdan kolay gibi görünse de
kalıcı olmanın, bu işten hayatını
idame ettirecek düzenli bir gelir
elde edebilmenin ciddi emek ve
zaman gerektirdiğini ifade eden
Doç. Dr. Gül Esra Atalay,
“Bunun yanında verilmesi gere-
ken birçok ödün var. Popülerliği
yakalamak, ilgi çekebilmek için
verilen ödünler var. Dışarıdan
bakıldığında sadece keyifli, eğlen-
celi ve olumlu yanları görünüyor
oysa zorlukları da çok olan bir
uğraş. Şimdiki çocuklar sosyal
medyada çok fazla  vakit geçiri-
yorlar ve burada gördükleri kişi-
ler YouTuber’lar, sosyal medya
fenomenleri.  En çok etkileşimi
bu kişilerle kuruyorlar. Haliyle bu
kişilere özenip onlar gibi olmak
istiyorlar.” diye konuştu.

Çocuklar yanlış 
hedef seçiyor

Çocukların Youtuber olmak iste-
dikleri için birçok neden oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Gül Esra
Atalay, “Çünkü Youtuberlar po-
püler, çok beğeni alıyorlar, iyi ka-
zanıyorlar ve hep neşeli ve mutlu
görünüyorlar. Üstelik Youtuber
olmak için okula gitmek, belirli
bir eğitim almak gerekmiyor.
Fakat bu bakış açısı çocuğun he-
deflerini yanlış seçmesi, zama-
nını boşa harcamasına  neden
oluyor.” uyarısında bulundu. 
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Küçükçekmece'de kendisini aldattığını
düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak
darbesi ile öldüren Mehmet Üner'in yar-

gılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakır-
köy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS
sistemi ile hazır edildi. Savunması sorulan sanık
Üner eşinin başka erkekler ile görüştüğünü iddia
ederek “Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ben
de kendisini bir erkekle gezerken gördüm ancak
özel sektörde çalıştığım için işe gitmek zorunday-
dım ve dolmuşa binip işe gittim. O zaman sordu-
ğumda bana ‘sana ne' diyerek yüzüme tükürdü. Ev
aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli
bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Al-
datma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü.
‘Şerefsizsin' dedi. O an kendimi kaybettim. Pişma-
nım. Böyle olmasını istemedim” dedi. Sanık Üner
mahkeme başkanının “Sende bıçak var mıydı?” so-
rusuna “Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını
hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım
ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp
bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak
için bıçağım vardı. Onunla bıçaklamış olabilirim.
Ne yaptığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.
Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti din-
lenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin gi-
derilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır-
lanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçük-
çekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı.
İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekipleri-
nin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık
Mehmet Üner'in eşini öldürdüğünü beyan ettiği ak-
tarılmıştı. Öte yandan sanık Üner'in elindeki bıçağın
ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti.
Maktul Sıdıka Üner'in yapılan muayenesinde 28
adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddiana-
mede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner'in ‘eşi
kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet
hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Avcılar'da bir pasaj içerisinde eşinde şid-
det uyguladığı iddia edilen esnafla diğer
esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme

tokat kavga kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz
Cuma günü Avcılar'da bulunan bir pasaj içerisinde
meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içeri-
sinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan
kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye ba-
ğırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dük-
kanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar
arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dön-
üştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatan-
daşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis
gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi. Yaşanan kavga
anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gö-
rüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve
diğer esnafın araya girmesi görülüyor.

Hem katil
hem utanmaz

Olay, dün saat 04.00 sıralarında
Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde
yaşandı. Edinilen bilgiye göre,

Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören
arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine
yürümeye başladı. Tam evlerinin önüne gel-
dikleri sırada 2 genç kadın, bir otomobilin
içinde bekleyen 4 kişinin sözlü şekilde tacizine
maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan
gençlere karşılık verdi. Magandalar otomobil-
den inerek, Merve B.'nin saçını çekip yere dü-
şürdü. Bununla da yetinmeyen saldırgan daha
sonra 2 genç kadına da tekme, tokat, yumruk
ile saldırıp, saçından tutarak sürükledi.

Serbest bırakıldılar

Bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi
Aslı A., aşağıya indi. Kızının karıştığı kavgayı

gören anne, araya girmek istedi. Saldırganlar-
dan biri anneye de yumruk atıp, yere düşürdü.
Güvenlik görevlileri de kavgayı ayırmak ister-
ken, saldırganlar otomobiline binip olay yerin-
den uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise
sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay
sonrası kadınların şikayeti üzerine polis ekip-
leri, saldırganları yakalamak için çalışma baş-
lattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından
saldırganların Mustafa D., Fırat Ç, Mustafa
G. ve Sercan Y. olduğunu tespit etti. Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatı-
lan çalışmalarda Mustafa D. ile Fırat Ç., ya-
kalandı. Saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin
ardından çıkartıldıkları mahkemece adli kont-
rol şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa G. ile
Sercan Y.'nin yakalanması için çalışmalar
devam ediyor.

Küçükçekmece'de kendisini aldattı-
ğını düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i
28 bıçak darbesi ile öldüren Meh-
met Üner'in yargılandığı davanın
görülmesine devam edildi. Sanık
Üner duruşmada mahkeme baş-
kanının “Sende bıçak var mıydı?”
sorusuna “Muz soymak için bıça-
ğım vardı. Onunla bıçaklamış 
olabilirim” ifadelerini kullandı.

O lay, dün saat 15.00 sıra-
larında Kağıthane Şi-
rintepe Mahallesi'nde

meydana geldi. İddiaya göre;
kurye olarak çalışan Abdullah
Aydoğan(33) öğle saatlerinde
eve gelerek eşi Eda Aydoğan ile
tartıştı. Eşini banyoya götüren
koca, Eda Aydoğan'ı tabanca ile
vurdu. Daha sonra aynı silahla
intihar etti. Silah seslerini duyan-
lar, durumu polis ekiplerine
haber verdi. Silah sesinin geldiği
daireyi tespit eden polis ekipleri,
çilingir yardımı ile eve girdikle-
rinde, Abdullah Aydoğan ile eşi
Eda Aydoğan'ı, banyoda başla-
rından silahla vurulmuş halde
buldu. Sağlık ekipleri, Eda Aydo-

ğan'ın olay yerinde hayatını kay-
bettiğini belirledi. Abdullah Ay-
doğan ise ambulans ile
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taş-
çıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldı-
rıldı. Kadının cansız bedeni, olay
yeri inceleme ekipleri ve Cumhu-
riyet savcısının incelemelerinin
ardından otopsi yapılmak üzere
Adli Tıp Kurumu morguna kal-
dırıldı. Hastanede tedavi altına
alınan Abdullah Aydoğan da ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen
bugün sabah saatlerinde yaşa-
mını yitirdi. Ölen çiftin komşuları
olduğunu söyleyen mahalle sa-
kini "O kadar güzel bir çiftlerdi
ki. Hala daha şoktayız. İnanın
şoktayız. Bir sorunu olsaydı ina-

nın duyardık" dedi. Taziyeye
gelen komşu Şengül Tayfur ise
"Öğle saatlerinde 4-5 el silah sesi
geldi. Daha sonra da iki el daha
ses duyduk. Biz çok üzüldük. İyi
komşulardı. İyi çocuklardı" diye
konuştu.

Cenaze Adli Tıp'tan alındı

Eda Aydoğan'ın cenazesi, yakın-
ları tarafından Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı. Otopsi işlem-
leri tamamlanan Aydoğan'ın ce-
nazesi, defin işlemleri
tamamlanmak üzere Zincirli-
kuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Aydoğan'ın cenazesinin bugün
Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa
verileceği öğrenildi. DHA

Kadına şiddet yine cezasız kaldı
Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönen Nehir G. ile Merve B., bir oto-
mobilin içindeki 4 kişinin önce sözlü tacizine sonra saldırısına maruz kaldı. Otomobilden inen saldırganlar
kadınları darp etti. Şüphelilerden 2'si yakalandıktan sonra çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

88 tarihi eser ele geçirildi
Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'nde antikacıya düzenlenen operasyonda Türk
İslam Medeniyeti ve 17 ve 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser
ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı

Kağıthane'de eşini banyoda tabanca ile Abdullah Aydoğan,
intihar etti. Eda Aydoğan olay yerinde hayatını kaybeder-
ken, koca da kaldırıldığı hastanede öldü. 8 yıllık evli olan
çiftin çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, 3

Eylül Cuma günü Beyoğlu Çukurcuma
Mahallesi'ndeki antikacıda tarihi eserler
satışının yapıldığı ihbarını aldı. Aynı gün
harekete geçen ekipler, antikacıya operas-
yon düzenledi. Operasyonda işyeri sahibi
gözaltına alındı. Antikacıda yapılana ara-
malarda; 9 Türk İslam dönemine ait
yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şam-
dan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı
form ve biçimlerde geometrik ve kare
formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve
malzemelerden kulpları sedef ve değerli
taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşık-
lar, farklı dönem boylara ait 7 mühür,
Kâbe motifli mozaik formda eser, Os-
manlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına ta-
rihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait
mimari parçalar olduğu düşünülen mo-
zaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke

işi derviş Keşkül -ü fukarası, 5 hat levha,
tombak, Astronomi el yazması bilim ki-
tabı, 7 çeşitli form ve ebatlarda bilim not-
ları ve astronomik çalışmaları olduğu
düşünülen, Ruzname-i Şeyh Vefa isimli
eser, küçük formda siyah hamurlu ince ci-
darlı seramik kase, havan ve Mevlevi baş-
lığı formunda öğütme taşı, III. Ahmet
Tuğralı 1703- 1730, usta damgalı, kapak
kısmında Ashab-ı Kehf isimleri işlenmiş
büyük boy gümüş divitlik, 2 çerçeve içeri-
sinde beyaz renkli ferman, Hilliye Şerif ve
güneş saati ele geçirildi.

Vatan'da sergilendi

Polis ekiplerince gözaltına alınan antika
dükkânı sahibi hakkında "2863 Sayılı Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-
nu'na Muhalefet" suçundan adli işlem
yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi
eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Esenyurt'ta fazla yolcu aldığı gerekçe-
siyle yolcular ile İETT otobüs şoförü
arasında çıkan tartışma, yumruklu kav-

gaya dönüştü. Dayak yiyen şoför, şikayetçi oldu.
Olay, dün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde
meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT oto-
büsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta
fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular ta-

rafından uyarıldı. Şoför yolcu almayı sürdürünce
tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan
inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tek-
meli saldırısına uğradı. İhbar üzerine sevk edilen
polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi
olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alın-
ması için hastaneye ardından polis merkezine
götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.

Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası 

ESINI SILAHLA VURUP
INTIHAR ETTI

Karısını döven
esnafa dayak
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B u aralar tuhafım, tenime hafifçe 
Haziran güneşi değerken, içimde
Eylül rüzgârı esiyor. 

Oğluma soruyorum, “Ne zaman evlene-
ceksin” , “Önümüzdeki 10 yıl içinde böyle
bir konum yok” diyor.

“Benzer cümleyi bir yerden hatırlıyorum.
Ona da inanmamıştım. Sana da inanmıyo-
rum” diyorum. 

Diğer taraftan da hak veriyorum. Dört 
yıllık eğitimi sonrası sevdiği ile yuva kur-
maya kalkışsa aldığı maaşla ev kirasını nasıl
ödeyecek?

Kira mı? 
“Bir mülkün, konutun, taşıtın ya da ben-

zeri herhangi bir şeyin, sahibi tarafından, sü-
reli ve belli bir bedel karşılığında, başkasının
kullanımına verilmesidir.”

Yani olmayan, olandan kiralıyor. Her iki
tarafta memnun. 

Bir dairenin değeri, kira gelirine göre be-
lirlenir. Yani kiranın misyonu önemli...

Anladınız, sizlerin de sürekli “şu kira ko-

nusunu da yazar mısınız?” dediğiniz son üç
yılda birden artan kiralar bedelleri… 

Mevzuu kimin yükselttiği değil. Kimin
“dur” diyeceğidir.

Durumdan, emlakçı ve satan dışında
memnun olan yok. Kiracılar, yazdan çıkıp
birden kışa girmiş gibi hüzünlüler.

Hâlbuki Eylül ayı çok güzeldir. Okullar
açılmış, geçim derdi olmayan çocuklar şen,
Turşuluklar dahi hazırdır.   

Birde şu kiralar artmasa iyi idi. Bırakın
kiraların artmasını, kiralık daire yok. Maşal-
lah herkes satıyor.  

Bina 30 yıllık, içi dışı dökülüyor, yan dai-
redeki horlasa duyuyorsun, neymiş efendim
ulaşım sorunu yok. Yahu yakın olmayan da
aynı fiyata kiralıyor.  

Kentsel dönüşümü ve yüz yüze eğitimi ba-
hane ederek fiyat yükseltiliyor. İnandırıcı
değil. Kimse bu durumda fetva vermiyor. Dil,
bunun hesabını verecektir.   

Sayın aile bakanlığı, aileler perişan halde,
gençler kiralar nedeniyle evlenemiyor. Aileler
perişan, baba üzgün, anne çaresiz, çocukla-
rın hayalleri yok. Anlamsız kira artışlarına
duyarsız kalmış olmanızı anlayamıyoruz.

Kiracılar oy veriyor. Vergile-
rini, faturalarını ödüyorlar. Yani maaşlarınızı
onlar ödüyor. Kollamak, korumak sizin bi-
rince görevinizdir.

Sormak isterim, en düşük kira iki bin 500
TL’den başlarken, bu kiraları ödeyecekleri
maaş veriliyor mu? 

Şunun şurasında çok olmadı iki veya üç yıl
öncesine kadar, camlarda “KİRALIK” ya-
zardı. Kiracılar seçmekte zorlanırdık. İnce
eleyip sığ dokunurdu. Ne kadar bencilmişsi-
niz. Siz misiniz bencillik yapan, şimdilerde
her yerde “SATILIK” levhaları var.  

Etkenlerden biride Araplar. 
Hayda yine mi Araplar demeyin. Adamlar

da dolar, bizde fiziği özellikleri tam olmayan
konut bol. 

Rayiç bedelden bastırıyor doları alıyor. Ki-
ralık daireler azalınca rakamlar yükseliyor.

Yalan mı yani. 
Aracı olan emlakçı esnafına sorsanız, bı-

rakın oturmasını, yatırım için dahi bu fiyat-
lara almazlar. 

Oğlum evlenecek yine hortladı. 
Bilirsiniz, daha fazla kira alabilmek için

80’li yıllarında ev sahipleri, Oğlum Al-
manya’dan gelecek ya da oğlum evlenecek
evi boşaltın derlerdi. 

Yine hortladı. Birkaç kirada dairesi olan
yurttaş bir araya gelince aralarında şöyle 
diyalog geçiyor. 

“ne kadar kira alıyorsun” ,
“bin lira”,
“oooo ne yapıyorsun, çok az, piyasası 

düşürüyorsun”
Azarı işiten dayanıyor kapıya, “Oğlumu

evlendireceğim. Ay sonu boşalt”
“İyi de beyefendi senin oğlun yok “ 
“kızım diyecektim” 
“Efendim kızınız 2. çocuğuna hamile”
“Olsun sen boşalt.“
Bu mu adalet, bu mu Müslümanlık?
Komşusu aç, iken tok yatan hani bizden

değildi. 
Kimse size bedava verin demiyor. Ederin-

den fazlasını istemekte olmuyor. 
TBMM, Aile bakanlığı nezdinde anlamsız

“kira artışını” şiddetle gündeme almalı ve
dahi bu gidişata dur demelidir. Zira yurttaşın
ucuza kalacağı lojmanları yok. 

Hayırlı, duasını almak isterler diye düşü-
nüyorum.   

Aile bakanımız, unutmuş ise hatırlatalım,
kiracılarımız, asgari ücretli, emekli, işçi,
memur olarak Türkiye nüfusunun yarısından
fazladır.  

Ve onlar bilinçsizce artış yapan kat malik-
lerinden de fazlalar.

Pandemi de dahi, yıllık artışlarını yapmış,
aksatmadan kiralarını ödemiş iyi 
yurttaşlardır.  

Eğer ev sahibi evinden çıkartma yönünde
taciz ederse, huzur ve sükûnlarını bozmak
gerekçesiyle kanunun 123'üncü maddesi uya-
rınca savcılığa suç duyurusunda seve seve
bulunurlar. Bu hakları her zaman bakidir.  

Derdim bağcıyı dövmek değil, Eylül
ayında hep birlikte üzüm, peynir ekmek
yemek..

Sorunum, gençler evlensin, bizde torun 
sevelim.    

Oğlum evleniyor!

Ukrayna’da
büyük gurur

MALTEPE Belediye Tiyatrosu, Ukrayna’nın
Kherson şehrinde düzenlenen “23. Melpo-
mena Uluslararası Tiyatro Festivali” nde

“Memurin Faslı” isimli modernize edilmiş orta oyu-
nuyla sahne aldı. Açılışı Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç tarafından yapılan ve Maltepe Belediyesi ev sahip-
liğinde düzenlenen Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel
Kurulu sonrası, Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukray-
na’daki tiyatro festivaline konuk oldu.

Kılıç’tan tiyatro vurgusu

Başkan Ali Kılıç, Genel Kurul’da yaptığı toplantıda ti-
yatronun önemine dikkat çekerek tiyatronun bin derde
deva olduğuna vurgu yapmıştı. Kılıç konuşmasında şu
ifadeleri kullandı: “Tiyatro belki bedenimizdeki hasta-
lıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beyni-
mizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan
kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk,
sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşı-
lamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşün-
dürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler.”

Tiyatro nefes olacak

Başkan Kılıç Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin de önemini
vurgulayarak “ Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için
birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Ti-
yatrolar Birliği’nde bir araya gelen değerli yol arkadaş-
larımızın, Türkiye’deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza,
dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden
kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını
düşünüyorum" dedi. Yazar ve senarist Coşkun Ir-
mak’ın yazdığı müzikli oyunda günlük yaşam dertleri
anlatıldı. Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yö-
netmeni Kubilay Erdelikara, Kherson Melpomena
Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 2019 yılında Nikolay
Gogol’un “Bir Deli’nin Hatıra Defteri” oyunundan
uyarladığı “Deli” ile sahne aldıklarını anımsatarak
“Festivale Ukrayna’nın farklı şehirlerinden yerli ve ya-
bancı tiyatro grupları katılarak performanslarını sergi-
ledi. Geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran
oyunumuz Ukraynalı tiyatroseverlerin ilgisini ve alkışla-
rını topladı. Bu ilgiden mutluluk ve gurur duyduk" dedi.

Büyükçekmece’de Zabıta
Teşkilatı’nın 195’inci
yıldönümü, bir süre önce
görevi başında yaşamını yitiren
2 zabıta memuru nedeniyle
buruk kutlandı. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, "Zabıta
Teşkilatı’nın aynen polis, asker
gibi özel teşkilat haline getir-
ilmesinin zamanı çoktan
geçmiştir" dedi

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

BURUK KUTLAMA!

B üyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Covid-19 nedeniyle M.

Şerif Özer’i çok kıymetli bir zabıta
amirimizi kaybettik. 5 gün önce de
Saimbey Yaraş komiserimizi kay-
bettik. İki görev şehidimize yüce Al-
lahtan rahmet diliyorum” ifadesini
kullandı. Büyükçekmece’de Zabıta
Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıldö-
nümü Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törenle kutlandı.

Huzurun güvencesi

Törende konuşan Büyükçekmece
Belediyesi Zabıta Müdürü İbra-
him Kaya şunları söyledi: “
Bugün kuruluşunun 195. Yılını
kutlayan Zabıta Teşkilatı’nın
temelleri 1826 yılında Osmanlı
Dönemi iktisat nazarına da-
yanmaktadır. Kurulduğu
günden bugüne kadar çeşitli
isimlerle adlandırılan bu
teşkilat önceleri vergi top-
layan, çarşı ve pazarın dü-
zenine bakmakla görevli
muhtesip olarak anıldı.
Bunun önderi Gazi
Mustafa Kemal Ata-
türk’ün kurduğu Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin
modern anlayışıyla
Zabıta Teşkilatı ola-
rak çalışmaya baş-
lanıldı. Her geçen
gün hizmet kalite-
sini arttıran ve
personel sayısını
sürekli dinamik
tutan bir anla-
yışla birimler
dahilinde
kaçak yapı,
çevre dene-
timi, iş yeri
denetimi,
Pazar
ekibi, tra-
fik ekibi,
gece nö-

betçi ekibi olarak 7 gün 24 saat çalı-
şan Zabıta Müdürlüğümüz vatan-
daşımızın sağlıklı, huzurlu ve güven
ortamında yaşamasının güvencesi-
dir.”

Zabıta özel olmalı

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, zabıta teşkilatı-
nın toplum hayatında çok önemli
bir görev üslendiğini belirterek, "Za-
bıta Teşkilatı’nın aynen polis, asker
gibi özel teşkilat haline getirilmesi-
nin zamanı çoktan geçmiştir. Hü-
kümetlerin mutlak suretle şehirlerin
yaşam hayatına 24 saat süreyle
katkı sağlayan, önemli hizmetler
başaran, önemli hizmetler üstele-
nen Zabıta Teşkilatı’nın da yıp-
ranma payını, onun özlük hakkını
ve diğer haklarını verecek yeni bir
yapıya kavuşturmak zorundadır.
Biz meclisiyle, çalışanlarıyla, zabıta-
mızla İstanbul’da örnek belediyeci-
lik yapmaya çalışan ve bunu devam
ettiren iyi bir yerel yönetim olarak
halkın taktirini kazanmış durumda-
yız" dedi. 

Sağ olun, var olun

Zabıtalara "Covid-19 virüsünün
dünyayı kasıp kavurduğu bu süreç
içerisinde kendimizi nasıl koruyaca-
ğımızı bilemediğimiz zamanlar içe-
risinde bilim kurulları devreye
giresiye kadar geçen süre içerisinde
canla, başla 24 saat sivil ve resmi
ekip olarak çalıştınız" şeklinde sesle-
nen Akgün, "Çok güzel hizmetler
yaptınız. Sağ olun, var olun. Bu
süre içerisinde Covid-19 nedeniyle
Şerif Özer’i çok kıymetli bir Zabıta
Amirimizi kaybettik. 5 gün önce
Saim Yaraş komiserimizi kaybettik.
İki görev şehidimize yüce Allahtan
rahmet diliyorum. Bundan sonraki
süreç için hedefim şudur Belediye
Başkanınız olarak. Zabıta Teşki-
latı’nı Cumhuriyet’in ilk dönemin-
deki mimari tarza uygun müstakil
bir Zabıta Müdürlüğü binasında
konuşlandırmak için çalışmalarımız
devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
personeli, kutlama etkinlikleri kapsamında genç
yaşta hayatını kaybeden zabıta amiri M. Şeref
Özer’i de mezarı başında Kur’an okutarak andı.

BARIŞ KIŞ

Bizim Kartal’a 
sözümüz var
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son günlerde ‘Eski Stad Meydanı’ 
projesiyle ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haber ve iddialara
açıklık getirdi. Başkan Yüksel, Kartal Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada
Kartal’a stad yapmak için Kartallı komşularına bir söz verdiğini ifade etti

KARTAL Belediye Meclisi  3’üncü toplantı yılı Eylül ayı
1’inci oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan
Gökhan Yüksel, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne üç

kez yazı yazdıklarını fakat bu üç yazıya da cevap alamadıklarına
dikkat çekerek, "Hepimiz  Kartal sevdalısıyız. Bizim niyetimiz bu-
raya bir meydan kazandırmak. Niyetlerimiz aynı ama iletişimde
bir problem var galiba. O, iletişimdeki problemleri de hallederiz
çünkü bizim Kartal’a sözümüz var" dedi

Talepleri göz önüne aldık

‘Milli Emlak’ı yok saydınız, onlarla görüşmediniz, yangından mal
kaçırdınız!’ gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Baş-
kan Gökhan Yüksel açıklamasında, "Kartal’ın merkezinde olan ve
eski stadımızın bulunduğu meydanı ben inanıyorum ki, bu salon-
daki herkes çok güzel hayal ediyor. Meydanın sert zeminiyle ilgili
hem o bölgede yaşayan komşularımız hem de esnaflarımızla ko-
nuştuğumuzda, -‘İşin içine biraz daha yeşil alan katın’- taleplerini
göz önüne alıp projeyi yeşil alanı daha fazla olan bir projeye çe-
virdik. -‘Milli Emlak’ı yok saydınız, onlarla görüşmediniz, yangın-
dan mal kaçırdınız’- gibi söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır"
bilgisini verdi. 

Yazılı ve sözlü bilgi verdik

"Ben geçtiğimiz dönemde Kartal Belediyesi’nde Meclis üyesiy-
dim. Ne kadar iyi bir Kartallı olduğumu ve nasıl bir Kartal hayali
kurduğumu da buradaki bütün arkadaşlar bilirler" diyen Yüksel,
"Önceki dönemde buranın yapımıyla ilgili adımlar atmış ve pro-
jelerini hazırlamıştık fakat o dönem yapımı yetişememişti. Geçti-
ğimiz dönem adım atmadan önce Milli Emlak’a -‘Proje alanı
yaklaşık 11 dönüm, buranın yaklaşık 3 dönümü sizin. Burada
Kartal halkına dönük güzel bir Meydan ve Park projesi yapmak
istiyoruz. Bu alanı bize verin.’- diyerek bilgi verdik. Fakat Milli
Emlak bize geri dönüş yapmadı. Biz bu dönemde ısrar ettik ve
geçtiğimiz yıl 2 Kasım 2020 tarihinde bir daha Milli Emlak’a yazı
yazdık. Bir de bir ‘Yap İşlet Devret’ modeli geliştirdik. Bütün ini-
siyatifin belediyede olduğu otoparkına, fuaye alanına, meyda-
nına, yeşil alanına bizim karar vereceğimiz bizim tasvir
edeceğimiz bir model. Tabi bu yazımıza da maalesef cevap gel-
medi. Sözlü iletişim kurduğumuz süreçlerde oldu ama net yazılı

bir cevap alamadık" ifadelerini
kullandı. 

Yazarak deneyelim dedik

Kartal halkına, Kartal’ın çocuklarına sözü
olduğunu belirten Yüksel, "Güzel otopar-
kıyla, yeşilliğiyle güzel bir meydan yapaca-
ğız. Bu sebeple bir de şansımızı Ankara’daki
Genel Müdürlüğe yazı yazarak deneyelim
dedik. 26 Mayıs 2021 tarihinde Genel Mü-
dürlüğe yazı yazdık. Burası ile bir sözlü ileti-
şim de kurduk. Gitmek istediğimiz yol da ‘Yap
İşlet Devret’ modeli gibi görünen bu modelde
inisiyatifin tamamen belediyede olabilmesi
içinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sürecin bir
kısmına yüzde 100’ü belediyemize ait olan iştirak
şirketimizle yol yürümek niyetimiz var. Bu ‘Yap
İşlet Devret’ modelinin kurallarını Kartal Beledi-
yesi belirliyor. Nedir bu kural? Otoparkı olacak,
fuaye ve fuar alanı olacak, meydanı olacak ve bu
meydanın üçte biri yeşil alan olacak" açıklamasını
yaptı. 

Geçtiğimiz ay Maltepe Belediyesi hi-
mayesinde düzenlenen Avrasya Tiyatrolar
Birliği Genel Kurul Toplantısı ardından
Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna’daki
Melpomena Uluslararası Tiyatro 
Festivali’ne katıldı. Festivalde ‘Memurin
Faslı’ isimli oyun büyük beğeni aldı

Kadıköy Çizgi 
Festivali başlıyor

KADIKÖY Belediyesi'nin ilkini 2019’da
KADFEST Uluslararası Çizgi ve Sahaf
Günleri kapsamında gerçekleştirdiği festi-

vale, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verildi. Yeni
normale uygun olarak, festivalin çizgi etabı bu yıl 24
Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başlıyor. Kadıköy Çizgi
Festivali adıyla 3 gün sürecek festivalde çizerlerin yer
alacağı söyleşiler, canlı çizimler, imza günleri, film gös-
terimleri gibi renkli etkinlikler yer alacak. Festival ala-
nında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür
dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşacak. Progra-
mın mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve kari-
katür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık
artırma yoluyla sunulacak. Festival boyunca çocuklar
için de bir takım çalışmalar yapılacak.
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O lay, Esenyurt Cumhuriyet Ma-
hallesi'nde dün saat 04.00 sırala-
rında yaşandı. Edinilen bilgiye

göre, Nehir Gödek ve Merve B. hastanede
tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten
sonra evlerine doğru yürümeye başladı.
Tam evlerinin önüne geldikleri sırada 2
genç kadın, bir otomobilin içinde bekleyen
5 kişinin sözlü şekilde tacizine maruz kaldı.
Kadınlar kendilerine laf atan tacizcilere
karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobil-
den inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını
darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan
daha sonra 2 genç kadına da tekme, tokat
ve yumruk ile saldırıp, saçından tutarak sü-
rükledi. Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen
Gödek'in anneside, saldırganların darbele-
rine maruz kaldı. Şiddet anları çevredeki bir
sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 sal-
dırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat
Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkar-
tıldıkları mahkeme tarafından serbest bıra-
kıldı. Diğer saldırganlar Mustafa G. ve
Sercan Y.'yi yakalamak için çalışmalar
devam ediyor.

Bizi darp ettiler

Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Nehir
Gödek, "2 tane kız arkadaşım ile beraber
hastaneden dönmüştük. Evimin önünde
telefon ile görüşüyordum. Telefonu kapat-

tıktan sonra yanıma bir araç yanaştı. Arka
camları filmdi. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi
vardı ve korsan taksi olduklarını söylediler.
Bizi araca davet ettiler. Ben de '2 kişi korsan
taksi mi olur?' diyerek karşılık verdim.
Sonra bana 'Biz 8 kişi de yapıyoruz. Gelin
hep birlikte yapalım' dediler. Tabi bunu
daha argo şekilde söylediler. Ben de 'Ne di-
yorsunuz?' diyerek karşılık verdim. Yedire-
mediler, inip bizi darp ettiler. 5 erkeklerdi.
Arka tarafta da 3 erkek oturuyordu. Darp
edip, kaçtılar. Sonrasında ben eve çıktım.
Karakola gitmek için tekrar aşağı indim. O
sırada polisler bizi almaya geliyorlardı. Bu
kişiler aynı araba ile 2 kişi birden geldiler.
Diğer 3 kişi yoktu. Polislere arabanın aynı
araba olduğunu söyledim. Polisler bizim
sitenin önünde arabayı yakaladı" dedi.

Kimse sesimi duymadı

İmdat çığlıklarına karşılık alamadığını ifade
eden Gödek, "Bugüne kadar ben hep 'Bana
bir şey olmaz. Ben karşılığını veririm' der-
dim. Hiçbir şey yapamıyorsam 'İmdat' diye
bağırıp kendimi kurtarırım diye düşünür-
düm. Öyle olmadı. İmdat diye bağırdım
ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama
gelmediler. Herkes kulağını kapattı. Sesimi
duymak isteyenler var. Lütfen yanımda ol-
sunlar. Canımın tehlikede olduğunun far-
kındayım" diye konuştu. DHA

Esenyurt'ta, hasta ziyaretinden dönerken magandalar
tarafından arkadaşı ile birlikte sözlü tacize uğrayan ve
ardından darp edilen Nehir Gödek, dehşet dolu anları anlattı.
Gödek, "İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. 
Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı" dedi.

İMDAT BAĞıRDıM
KİMSE DUYMADı!
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Saldırganlardan birinin annesinin boğazını
sıktığını söyleyen Gödek, "Annem olanları
görünce aşağı indi. Bunlar da üstüne sal-
dırmaya çalıştı. Sonrasında polis araya
girdi. Annem bir şey
yapmadı ama çocuk
annemin boğazını sıktı.
Annemin boğazı kan
topladı. Polisin ya-
nında bana tehdit eder
gibi bakışlar, kafa sal-
lamalar, giderken el
hareketi çekmeler, ka-
rakolda da suratıma
bakıp gülmeler, tahrik
edici hareketler yaptı-

lar. Şu anda serbest bırakıldılar. Ben ada-
letin yerini bulmasını istiyorum. Bugün
ben böyle oldum ancak yarın başkasının
başına da gelebilir" ifadelerini kullandı.

ANNEMİN BİLE 
BOĞAZINI SIKTI

ıMDAT BAgıRDıM
KİMSE DUYMADı!
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj 
Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Şimdi ileri 
biyolojik arıtma tesislerinde asıl hedefimiz denize 
bundan sonra azot ve fosfor salınımının önüne geçilmesi.
Onunla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz" dedi

aK Parti İstanbul Mil-
letvekili ve TBMM Mü-
silaj Komisyonu Başkanı

Mustafa Demir ve beraberindeki
komisyon üyeleri Yenikapı'daki
Arıtma Tesislerini inceledi. TBMM
Meclis Araştırması Komisyonu,
müsilaj sorununun gözlemlenmesi
ve konuyla ilgili yürütülen faaliyet-
ler ile alınması gereken tedbirlerin
değerlendirilmesi amacıyla Mar-
mara Denizi'nde ve Marmara De-
nizi'ne kıyısı olan illerde
incelemelerde bulunuyor. Çalışma-
lar kapsamında bu sabah AK Parti
İstanbul Milletvekili ve TBMM
Müsilaj Komisyonu Başkanı Mus-
tafa Demir, CHP Milletvekili Ali
Şeker ve beraberindeki heyet Yeni-
kapı'daki Arıtma Tesislerinde ince-
lemelerde bulundu. Mustafa
Demir incelemenin ardından de-
ğerlendirmelerde bulunarak, Mar-
mara'da kıyısı bulunan bütün illeri
ziyaret edeceklerini, İstanbul, Ko-
caeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Ça-
nakkale ve Tekirdağ'ı
dolaşacaklarını belirtti. belirtti.

3 önemli etmen var

"Temel hedefimiz müsilaja neden
olan, Marmara Denizi'nin kirlen-
mesine etki eden 3 önemli etmeni-
miz vardır" diyen Demir, "Bir;
küresel ısınmadan dolayı deniz su-
yunun ısınması. İki; Marmara De-
nizi'nin jeolojik yapısı gereği su
sirkülasyonun yeterli olmaması. Ve
üçüncüsü; Marmara Denizi'nin kir-
letilmesi. Bizim için şu anda müda-
hale edebileceğimiz yegane yer
denizlerin kirletilmesi, kirletilmesi-
nin önüne geçilmesi. Marmara
havzasında 25 milyon insan yaşı-
yor. Gerek evsel atıkları, gerek sa-
nayi ve endüstriyel atıkları, gerek
gemilerden kaynaklanan atıklar
münasebetiyle Marmara kirletili-

yor. Bu kirletilmenin önüne nasıl
geçeceğiz onun çalışmalarını yapı-
yoruz" ifadelerini kullandı. 

Çözüm odaklı olacak

Mustafa Demir, "Komisyon arka-
daşı milletvekillerimizle birlikte İS-
Kİ'nin arıtma tesislerindeyiz.
Burada üç türlü arıtma var, bitkisel,
biyolojik ve kimyasal arıtmalar.
Bugün fiziksel yani ön arıtmanın
olduğu yerdeyiz. İhalesi yapılmış
ama bizim hedefimiz ileri biyolojik
arıtmaya geçilmesi. Yani artık Mar-
mara'ya ileri biyolojik arıtmadan
sonra oluşacak suların denize veri-
lebileceğini veya şehirde peyzajda
kullanılabilecek su kalitesine ulaşıl-
ması gerektiğini düşünüyoruz. He-
defimizde bu arıtma tesislerinin
yerinde incelenmesi, bundan sonra
yapılacak olan çalışmalar varsa on-
larla ilgili bilgi sahibi olmak. So-
nuçta değerli arkadaşlarımızla
beraber bir rapor hazırlayacağız.
Bu oldukça kapsamlı, teknik bir
rapor olacak ama çözüm odaklı bir
rapor olacak. Bilim insanlarını din-
liyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını
dinliyoruz, Bu raporu TBMM'ye
sunacağız. Hedefimiz; bizim açı-
mızdan, İstanbul açısından Türkiye
açısından çok kıymetli olan kendi iç
denizimiz Marmara'yı bu kirlilikten
arındırmak. Müsilaj aslında Mar-
mara Denizi'nin görünen kısmı.
Buna neden olan altyapıları var. En
önemlisi denizin biyo çeşitliliğini
bozan, ekosistemini bozan kirletici-
ler. Bunların içerisinde en önemli-
leri azot ve fosfor oranının artması.
Bunlarda büyük sıkıntılar oluşuyor.
Şimdi ileri biyolojik arıtma tesisle-
rinde asıl hedefimiz denize bundan
sonra azot ve fosfor salınımının
önüne geçilmesi. Onunla ilgili çalış-
malarımızı da yapıyoruz" şeklinde
konuştu.  DHA

Test yaptırmayan
hemen indiriliyor!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda önceki itibariyle
aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı. Otogarın çıkış
kapılarında denetimler devam etti. PCR testi veya 
2 doz aşısını tamamlamadan otobüse binenler otogar
çıkışındaki denetime takıldı

YaYınlanan genelgeyle koronavirüsle
mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı
geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak,

otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla ger-
çekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif so-
nuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunlu
hale getirildi. Bu şartları karşılamayanlar yazıhaneler-
den geri çevrildi. Yine de bir yöntemini bularak, aşı ve
PCR testi yaptırmadan, otobüse binenler de vardı. O
kişiler de otogarın çıkışında polis denetimine takıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan otobüslerden indirilen yolcular, otobüsle indikleri
yokuşu, yürüyerek geri çıkarak kendilerine bilet satan
firmalardan para iadesi istedi. Gelen yolcuların bazı-
larıysa başka firma yetkililer tarafından test olmaları
için hastanelere yönlendirildi.

5 kişi anca biniyor

Hakkında işlem yapılan bir firma yetkilisi; "Bu biletler
genelge çıkmadan önce alınmış fiziki biletler yani biz
bunları 'Bayat Bilet' diye adlandırıyoruz. Bileti elinde
olan yolcular, perona giderek direkt otobüse biniyor,
kontrol edemiyoruz" dedi. Bir başka otobüs firma-
sında çalışan Osman Kiriş "Bu uygulama başladığın-
dan beri arabalar boş gidiyor. Gelenlere hastaneye
gidin deyince geri gelmiyorlar. Araçlara 5 kişi 7 kişi
anca biniyor. Çıkışta arama var her yerde arama var
araca dahi bindiremezsin" diye konuştu. DHA

Randevusuz 
aşılama noktası

Kovid-19 hastalığının önlenmesi için
yapılan uygulamalar kapsamında Çağla-
yan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ya-

pılan talep üzerine geçici aşılama noktası kuruldu.
Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli dok-
torlar tarafından aşı hakkı olan adliyede görevli
personel, hakim- savcı ve ziyaretçiler aşılandı. İkinci
doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz,
"Güvenilir ilk aşımı özelde olmuştum. İkinciyi te-
reddütsüz burada olmak istedim. Bir anda böyle
bir güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmek-
tense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı ol-
malı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı
düşünüyorum" dedi.

Gün sonuna kadar buradayız

Aşı uygulamasını yapan Kağıthane İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü ekibinden pratisyen hekim Süleyman Mal-
gaz ise adliyeden gelen talep üzerine adliyede
aşılama yaptıklarını belirterek "Halkımızın aşıya
ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha
rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri
haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi,
meydanlar, parklar gibi özellikle haftasonu ve
yoğun yerlerde aşımızı uyguluyoruz. 
Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlı-
yoruz. Bu sayede günde 250-300 arası aşı uygula-
masını yapabiliyoruz" dedi. Adliyede görevli savcı,
polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini be-
lirten Malgaz, "Gayet güzel gidiyor, şu anda
100'üncü aşımızdayız. Gün sonuna kadar burada-
yız, vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor" diye
konuştu.  DHA

Halıcıların rekabeti
izdihama neden oldu
Ümraniye'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve
kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 
200 ürünü 39 bin 90 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu

Ümraniye'deki bir halı mağazası müş-
teri çekebilmek için bugün öğle saat-
lerinde 50 TL'ye halı ve kilim

satacağını duyurdu. Başka bir mağaza da aldığı
kararla fiyatı 39.90 TL'ye düşürerek aynı saatte
halı ve kilim satacağını açıkladı. Müşteriler kam-
panyanın başlangıç saatinden iki saat öncesin-
den mağazanın önüne yığılmaya başladı.
Kalabalık her geçen dakika artarken, beklenen
kamyonetlerin gelmesi ile izdiham görüldü. Araç

etrafını saran kalabalık nedeniyle ilerlemede güç-
lük çekerken yarım saat içerisinde bin 200 halı
ve kilim araç içerisinden kapışılırken yine sosyal
mesafe kuralına uyulmadı. Kapalı kasa kamyone-
tin iki kapısında oluşan izdiham drone ile hava-
dan da görüntülendi. Zincir AVM'nin CEO'su
Yusuf  Çetinkaya, Ümraniye'deki kampanyanın
rakiplerinin kararı üzerine anlık geliştiğini, belir-
terek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur"
dedi.

Komisyon

inceledi
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İnsanı merkeze alan yaklaşımıyla Türk Tele-
kom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştü-
ren çalışmalarına devam ederken, genç

yeteneklerin kariyerini ‘Gelişim Üssü’ projeleriyle des-
teklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom, ‘Gelişim Üssü’
çatısı altında bu yıl ilki düzenlenecek “Bulut Bilişim
Kampı” ile bilişim teknolojileri alanında gençlerin ka-
riyerlerine katkı sağlayacak bir gelişim fırsatı sunuyor.
Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olan
bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen
gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim tarih-
leri arasında çevrim içi olarak yapılacak. 

İlk üçe girenlere 33 bin TL ödül

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden
20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü
isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecekler, kamp so-
nunda ise kariyerlerinde fark yaratacak bir eğitim sertifi-
kasının sahibi olacaklar. Ayrıca, kamp sonundaki proje
yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans
açısından değerlendirilen katılımcılardan dereceye giren
üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL, birinciye 15 bin
TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül ve-
rilecek. Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla
2 yıl önce bir lisans programından mezun  gençler, 6-19
Eylül tarihleri arasında https://turktelekom
kariyer.com.tr/bulut-bilisim/adresi üzerinden kampa
başvuru yapabilecekler. Kampın tüm değerlendirme
aşamaları ve eğitimleri çevrim içi ilerleyecek. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme viz-
yonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un müş-
terilerinin süpermarket alışverişi ihtiyacını

karşılamak amacıyla 9 ay önce hayata geçirdiği online
Süpermarket Yanımda servisi hızla büyüyor. Türkiye’nin
önde gelen online market servislerinden istegelsin işbirli-
ğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, bu süreçte 100
bini aşkın müşteriye ulaşırken, platformda 2 milyona
yakın ürün satıldı. Süpermarket’te en çok tercih edilen
kategoriler meyve-sebze ve atıştırmalık olurken, en sevi-
len ürünler domates, yağ ve soda oldu. En çok sipariş
verilen ilçeler ise İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Çan-
kaya ve İzmir’de Karşıyaka olarak sıralandı.

Yatırımlarımız sürecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre
Ergun, şunları söyledi: “Türkiye’nin en hızlı büyüyen
yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hede-
fiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, Vo-
dafone Yanımda üzerinden erişilebilen Süpermarket
servisimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı,
kolay ve güvenilir bir biçimde yapabiliyorlar. Ödemeleri
gereken miktarı ister kredi kartlarıyla ister Vodafone fa-
turalarına yansıtabiliyor ve her alışverişte GB kazanma
fırsatına da sahip oluyorlar. Bu servisle, telekom paza-
rında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk
şirket olduk. Süpermarket alışverişlerinde sunduğumuz
ayrıcalıklarla müşterilerimizin tercihiyiz.”

Türk Telekom
kampa çağırdı

Türk Telekom, bulut teknolojileri alanında
kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak
isteyen gençler için ‘Bulut Bilişim Kampı’
düzenliyor. Bu yıl 11-20 Ekim tarihleri
arasında ilki yapılacak kamp, ilk üçe giren-
lerin toplam 33 bin TL değerinde ödülün
sahibi olmasıyla tamamlanacak

Değişen yaşam koşulları ve gelişen
teknoloji, beraberinde çok sayıda
alışkanlığı da değiştirmiş durumda.

Dijital dünyanın gücüyle insan hayatına hük-
metmeyi başarabilen teknolojilerden yalnızca
biri de, çok yakın gelecekte neredeyse her
meslekte görev alabileceği planlanan akıllı ro-
botlar. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde
görev almak üzere geliştirilen Atlas, Boston
Dynamics firması tarafından ilk olarak 2013
yılında tanıtıldı. İki ayaklı insansı robot mo-
deli Atlas’ın geliştirmeleri ise, hala devam
ediyor. Her geçen gün yeteneklerine yenisini
ekleyen firma, Atlas’ın yeni becerilerini ilgi çe-
kici videolarla halka duyuruyor. Atlas’ta yaşa-
nan gelişmeleri, belirli aralıklarla özellikle
YouTube ve Instagram aracılığıyla halka du-
yuran firma tarafından yayınlanan her video,
dünya genelinde trend olmakla kalmayıp in-
sanların konuya olan ilgilerini de diri tutmaya
yardımcı oluyor. Şimdi ise, Atlas’ın zorlu
şartlarda ayakta durması ve arama kurtarma
faaliyetlerini tamamlayacak yeteneklere sahip
olması için geliştirmelere devam ediliyor. 1,5
metre boyunda ve 89 kg ağırlığındaki Atlas’ın
saniyede 2,5 metre mesafe kat edebildiğini
söyleyen Erzen, bu insansı robotun yürüme,
atlama ve dönme gibi vücut hareketlerini ger-
çekleştirmek için, 28 bağımsız hidrolik, birbi-

riyle entegre çalışan sensör, otonom teknik-
leri, farklı algoritmalar ve yapay zeka tekno-
lojisini kullandığını belirtiyor. Akıllı
robotların, teknoloji dünyasında tıpkı insan-
lık tarihine atılmış yeni bir adım gibi değerli
görüldüğünü belirten Erzen, yapay zeka ala-
nında uzman Amerikalı bilim adamı Gary
Bradski’nin, Atlas’ta yaşanan gelişmeleri
"yeni bir tür olan Robo Sapiens'in ortaya çık-
ması" olarak değerlendirdiğini söylüyor.  

Gelecek günleri sabırsızlıkla 
bekliyorum

2021 yılı Ağustos ayında yayınlanan son vi-
deoda, Atlas’ın koluyla destek alarak engel-
den atlaması, ters takla atması, merdivenden
inip çıkması ve eğimli yüzeyde yürümesi gibi
yeni yetenekleri tanıtıldı. Boston Dynamics’in
iki ayaklı insansı robotu Atlas’ı tanıttığı vi-
deoda, Atlas'ın tek koluyla destek alarak en-
gelden atladığı ve backflip yaptığı anlara
şahit olduğunu söyleyen Erzen, her ne kadar
şu an için iletilen komutlarla hareket edebili-
yor olsa da, Atlas'ın ulaştığı bu seviyenin ge-
lecekte karşılaşılacak modellere ilişkin
heyecanını arttırdığını belirterek bu robotla-
rın, arama-kurtarma ve ilkyardım görevle-
rinde rol alacağı günleri görmeyi sabırsızlıkla
beklediğini açıklıyor. 
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Teknoloji dünyasında Robo Sapiens
Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla sunan İncehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, robot
teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Boston Dynamics'in, “dünyanın en gelişmiş insansı robotu” olarak tanımlanan Atlas modeli hakkında konuştu

AKCANSA 7 ODUL
BIRDEN ALDI

Çalışanı merkezine alan ve insan kaynakları süreçlerinde inovatif bir yaklaşımı benim-
seyen Akçansa, ‘Stevie Awards for Great Employers’ programında 4’ü altın, 2’si gümüş
ve 1’i bronz olmak üzere toplam 7 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı

T ürkiye'nin en büyük çimento
üreticisi ve sektörünün lider şir-
keti Akçansa, insan odaklı ça-

lışmaları ve sektörünün insan
kaynakları yönetimindeki dijital dönü-
şümüne katkı sunan yenilikçi projeleri
ile elde ettiği başarıları, saygın plat-
formlar tarafından kazandığı ödüller ile
taçlandırıyor.  Kurum, iş dünyasının
global düzeyde saygın ödül platformla-
rından ‘Stevie Awards for Great Em-
ployers’ programında kazandığı 4 altın,
2 gümüş ve 1 bronz ödülle önemli bir
başarının sahibi oldu.

Ödül getiren başarılı projeler 

Akçansa, insan kaynakları alanındaki
uygulama ve projelerini ‘çalışanların
kendilerini değerli hissettikleri
ve sürekli öğrenebildikleri
benzersiz bir çalışma kültürü
yaratarak tercih edilen işveren olmak’
vizyonu etrafında şekillendiriyor. Çalı-
şanların ihtiyaç duydukları gelişim fır-
satlarına her zaman, her yerde
ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2020
yılında hayata geçirdiği Dijital Akademi
ile sektöründe farklılaşan kurum, bu
platform aracılığıyla farklı pozisyonlar-
daki çalışanlar için e-öğrenmeler, birey-
sel çalışma kaynakları, video eğitimler,
anketler ve sınavlar gibi geniş yelpazede
pek çok alternatif sunuyor. İlk 3 ayda

çalışanların yüzde 60'ından fazlasının
giriş yaptığı Dijital Akademi’de toplam
233 eğitim tamamlandı. Yeni neslin di-
namizmini şirket içindeki deneyimle
birleştirmek üzere 14 mentor ve
menti’den oluşan mentorluk programı
Kariyer Çınarı’nı hayata geçiren Ak-
çansa, EMCC tarafından da akredite
edilmiş olan projesi ile mentorlar ve
mentileri yıl içinde bir araya getiriyor ve
daha sonra bunların değerlendirmesini
yapıyor. Kurum, proje kapsamında
topluluk şirketlerinden de mentorlar
belirliyor. 

Çalışmalarımız devam edecek

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Ka-
nadıkırık en iyi çalışan deneyimini nasıl
yaratacaklarına odaklandıklarını ve
çevik yapıları sayesinde bu

yönde geliştirdikleri
inovatif projeler ile uluslararası saygın
platformlar tarafından ödüllendiril-
mekten mutluluk duyduklarını dile ge-
tirdi. Kanadıkırık şöyle devam etti;
“Önce insan anlayışıyla hayata geçirdi-
ğimiz ve yenilikçi insan kaynakları yak-
laşımımızı yansıtan projeler ile gelecek
yılların Akçansa’sına hazırlanıyoruz.
Söz konusu projelerimizin yurt dışında
prestijli platformlar tarafından ödüllen-
dirilmesi Akçansa’lıları gururlandırır-

ken, daha büyük hedeflere ulaşmak
üzere hepimizi motive ediyor. Başarılı
çalışmalarımız önümüzdeki dönemde
artarak devam edecek”.      

Türkiye'nin parlak geleceği

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulu-
nan Akçansa İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz ise
şirket çatısı altında oluşturdukları si-
nerji ile çalışanlarına sağladıkları fay-
danın sürdürülebilir olması amacıyla
yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdük-
lerini; bu yöndeki gayretlerinin uluslar-
arası saygın platformlar tarafından
ödüllendirilmesinden de mutluluk duy-
duklarını dile getirdi.  Yılmaz şöyle ko-
nuştu; “Türkiye’nin parlak geleceği için
çalışan, sorumluluk alan ve üreten Ak-

çansa olarak insan odaklı bir
anlayışla çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Yenilikçi bakış açı-
sını hayata geçirdiği tüm

çalışmalara başarıyla uygulayan
şirketimizin toplamda 7 önemli ödülü
ülkemize getirmesinden gururluyuz”.     

Akçansa’nın Stevie Ödülleri
kapsamında  kazandığı 
ödüller şu şekilde;
Altın 
Proje: En İyi İK Ekibi 
Ödül: ‘Yılın İşvereni’ 
Proje: Kariyer Çınarı Mentorluk Programı
Ödül: ‘Koçluk ve Mentorluk Uygula-
malarında Başarı’ & ‘En İyi Ekip Geliş-
tirme Programı’
Proje: Akçansa Dijital Akademi
Ödül: ‘En İyi Eğitim Platformu’
Gümüş 
Proje: En İyi İK Ekibi
Ödül: ‘Yılın İK Ekibi’
Proje: Akçansa Dijital Akademi
Ödül: ‘En İyi Eğitim Yönetim Sistemi’
Bronz
Proje: İK İletişimi
Ödül: Çalışan İlişkilerinde Başarı

BARIŞ KIŞ

Akçansa'ya dair
Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Ak-

çimento ve Çanakkale Çimento ile atı-
lan ve 1996 yılında bu iki şirketin
birleşmesi sonucunda Türkiye’nin en
büyük çimento üreticisi konumuna
gelen Akçansa, bir Sabancı Holding ve
HeidelbergCement ortak
kuruluşudur.Çimento ve hazır beton üre-
timinde Marmara, Ege ve Karadeniz
bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa,
iştiraki olan Betonsa şirketiyle 1998 yı-
lında birleşmesi sonucunda, Marmara
ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın
hazır beton tesisinde ‘Betonsa’ marka-
sıyla hizmet vermektedir. Akçansa,
dünya kalite standartlarına uygun ürün-
leri, kimliği, üstün hizmet anlayışı ve
yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle
ülkemizin çimento ihtiyacının yüzde
10’unu, toplam çimento ve klinker ihra-
catının ise yüzde 12,5’ini karşılamakta-
dır. Modern limancılık anlayışıyla
hareket eden Akçansa Port markasıyla
genel kargo, dökme yük, proje yükü,
uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama,
ardiye, konteyner operasyonları, CFS,
dökme sıvı yük hizmetlerinin yanı sıra
‘butik hizmet’ anlayışına sahip limanla-
rından üçüncü şahıslara da hizmet ver-
mektedir.Akçansa’nın vizyonu, tüm
paydaşları tarafından güvenilen ve en
çok tercih edilen iş modeline sahip şir-
ket olarak, yapı malzemeleri sektöründe
tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir
büyümektir.Akçansa’nın misyonu, top-
lumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere
bağlı kültürü ile tüm sosyal paydaşları
için değer yaratarak, toplumun yaşam
kalitesini yükselten lider yapı malzeme-
leri şirketi olmaktır

Vodafone atağa geçti

Erzen, yapay zeka alanında uzman Amerikalı bilim adamı Gary 
Bradski’nin, Atlas’ta yaşanan gelişmeleri "yeni bir tür olan Robo 
Sapiens'in ortaya çıkması" olarak değerlendirdiğini söylüyor. 
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S ağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine top-
lantısının ardından salgın süreciyle ilgili
merak edilenleri yanıtladı. Bakan Koca,

corona virüsün Mu varyantı’nın Türkiye’de 2
kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, yerli
aşıda da seri üretime 2 ay içinde geçileceğini
söyledi. Fahrettin Koca, “Şu ana kadar bizim
yeni varyant olarak tespit ettiğimiz iki vaka dı-
şında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta
Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90'ı
geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının
artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyo-
rum” diye konuştu. 

Test ücretli olacak mı?

Aşılama hakkında bilgi veren Bakan Koca,
"Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor.
100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde
erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı.
Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da gide-
rek yükseldi" diye konuştu. PCR testinin ücretli
olması konusuna değinen Koca, "Öyle bir seçe-
neği düşünmüyoruz. Yani PCR’ın şu an uygu-
landığı şekliyle devam etmesi gerektiğini
düşünüyoruz. PCR’ın istendiği belli alanlar var
ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dola-
yısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o
anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyo-
rum, çünkü büyük kapasitemiz var" açıklama-
sını yaptı. 

İki doz aşı yüzde 62’lerde

Bağışıklık oranını da değerlendiren Koca, "Sa-
yılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz
olanların oranı yüzde 80’lerde, iki doz olanlar
yüzde 62’lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-
85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18
yaş üstü için. İnaktif aşılarla ilgili 3’üncü dozu
önerdik, 3’üncü aydan sonra düştüğünü gö-
rünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında
6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma doz-
ları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an

3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde
olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne
zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerek-
mediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ül-
kelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu
hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç oldu-
ğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şe-
kilde olur ama şu an gerekmiyor" dedi. 

OKULLARI 
KAPATMAK 
İSTEMİYORUZ

Yüz yüze eğitimin başlamaı hakkında da açıklamada
bulunan Fahrettin Koca, "Okulları kapatmak istemi-
yoruz, çünkü artık ‘elimizde aşımız var’ diyoruz. O ne-
denle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe,
toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına
inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gereki-
yor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8’inci ülkeyiz.
Avrupa’da, Almanya’dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyo-
rum 2-3 hafta içerisinde Almanya’yı da geçen dozda bir
uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken
tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri
ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapıl-
ması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görü-
lünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün
öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla
olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük
zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz,
düşünmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

20 yılda tam 8 
bakan değişti
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı
İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de
düzenlediği basın toplantı-
sında,  Ak Parti döneminde
eğitimde 8 bakanın 10’un
üzerinde de sistemin değişti-
ğini belirten Tatlıoğlu, bu dö-
nemde sistemin aşağı doğru
iniş yaptığını söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 
"Bizden sonra bu milletin hakkını hukukunu
çiğnediniz. Bizden sonra siz bu millete gün
yüzü göstermediniz" ifadelerini kullandı

İsmail Tatlıoğlu, "Yüz yüze eğitimin başladı. 1
buçuk yılı aşkın süredir eğitimden mahrum
kalan geniş bir kitle vardır. Yaklaşık 6 milyon öğ-
rencimizin eğitimden mahrum kaldığını biliyo-
ruz. Milli Eğitim Bakanlığı çok önceden bu
öğrencilerimizi telafi edecek bir planı kamuoyu
ile paylaşması gerekiyor. Bu Türkiye için büyük
önem arz etmektedir. Türkiye’nin bütün kaynak-
larını özellikle kalkınmanın temel dinamiği olan
eğitime ayırması gerekiyor.  Ne yazık ki, son 10
yıl bunun çok aksi bir trende sahip olduğumuzu
görüyoruz. Biz özellikle üniversitede Türkiye bi-
limler akademisinin yaptırdığı bilim raporuna
bakıp buna göre stratejik plan çıkarılması gerek-
mektedir. OECD ülkelerinde eğitim harcamala-
rının yüzde 90’ından fazlası kamu tarafından
yapılmaktadır ama Türkiye’de bu oran yüzde
73’tür. Son 10 yıl içerisinde bu dramatik bir ge-
lişmedir eğitim ailelerin bütçesine çok fazla yük
teşkil etmektedir" dedi. 

Düşük bir gelire sahip

"Türkiye 2012 yılına göre bugün toplamda 250
milyar dolara yakın daha düşük bir gelire sahip"
diyen Tatlıoğlu, "2024 hedefi bile orta vadeli
plandaki hedef 11bin 500 dolardır bu hedef bile
10 yıl önceki rakamın gerisindedir. Türkiye geç-
mişi yakalamak için uğraşmaktadır, orta vadeli
plana baktığımızda. Türkiye’nin son 10 yılı par-
tili cumhurbaşkanlığı döneminde neler kaybetti-
ğini ve gerçek gücünden ne kadar uzak
düştüğünü göstermektedir. Türkiye’yi yönetenle-
rin 2024’te de bu hedeflerin gerisinde kalacakları
çok açıktır. Orta vadeli planda olduğu gibi Ak
Parti iktidarın sunumları efsane sunumlarla baş-
lamıştır ama hedeflerin zamanı geldiğinde sah-
neden sessizce inilmiştir" ifadelerini kullandı. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, partisinin beşinci il başkanları top-
lantısında konuştu. İktidarın büyük
ortağının seçim propagandasına başla-
dığını vurgulayan Babacan, "Bir yan-
dan, ‘Seçim yok, 2023 Haziran’ diyorlar
ama bir yandan da bakıyoruz, yaptıkları
söyledikleri her şey seçim propagandası
haline gelmiş durumda. Belli ki mevcut
iktidarın seçim bildirgesine ben ve arka-
daşlarımın iş başında olduğu ortak aklın
çalıştırıldığı dönemin başarılarını yaza-
caklar. Yapacakları fazla bir şey de yok.
Ne yapsınlar, küçük ortaklarının, o kriz-
lerin ortağının geçmişini mi yazsınlar
seçim beyannamesine? Küçük ortakları-
nın koalisyonda olduğu dönemde
20’den fazla bankanın battığını mı yaz-
sınlar? Küçük ortaklarının koalisyonda
olduğu dönemde enflasyonun yüzde
70’leri geçtiğini mi yazsınlar? O dö-
nemde gecelik faizlerin yüzde 7 bin
500’ü bulduğunu mu yazsınlar seçim
beyannamesine?" diye sordu. 

Enflasyon rekor kırdı

Kendi dönemini öven ve kendisinden
sonra her şeyin kötüye gittiğini savunan
Babacan, "Daha pandemi gelmeden
2019 yılında Türkiye ekonomisinin kriz
ardına kriz yaşadığı yıl oldu. Daha pan-
demi gelmeden Merkez Bankası’nın re-
zervleri sıfırlandı, yedek akçeleri bitirildi,
tüketildi. Enflasyon  rekorlar kırmaya
başladı. Bir de arkasında pandemi ve
pandemiyle ilgili ekonomik sürecin kötü
yönetilmesi maalesef şu anda ülkede
yoksulluğun, yolsuzluğun, açlığın, hayat
pahalılığının, zenginle fakir arasındaki

uçurumun en yüksek noktaya geldiği bir
tabloyla karşı karşıya bıraktı. Sayın Er-
doğan’a bir kez daha çağrı da bulunu-
yorum. Sayın Erdoğan, artık yeter.  Eski
dönemlerin başarısıyla övünmeyi bıra-
kın. Tek başına her şeyden sorumlu ol-
duğunu şu son 3 yıl, 3 ayı bir anlatın ya.
Ne yaptınız? O eski başarılar kendi bil-
diği doğrulardan şaşmayan bir ekibin
başarıları. Son 3 yıl 3 aydır milleti fakir-
leştirdiniz. Bizden sonra bu milletin
hakkını hukukunu çiğnediniz. Artık çev-
renizdekiler de belli ki etkili olamıyor,
söz geçiremiyorlar. Belki de durumdan
memnundurlar orasını bilmem ama biz-
den sonra siz bu millete gün yüzü gös-
termediniz. Başarının esas mimarlarını
gizleyerek sadece kendinizi kandırabilir-
siniz. Bu milleti asla kandıramazsınız"
eleştirisinde bulundu. 

Değerlerinin teminatıyız

Babacan, konuşmasının sonunda, "Bir
toplumsal kesimin, bir başka kesim üze-
rinde tahakküm uygulamasına karşıyız
dedik. Ezen-ezilen döngüsünü bitirece-
ğiz dedik. Üste geçenin, altta olanı ez-
mesine göz yummayacağız dedik. Her
bireyin kendisini eşit ve onurlu vatandaş
hissettiği bir Türkiye için yola çıktık.
Yankı odalarında sadece kendi mahalle-
sinin sesini duyanlara diğerlerini duyur-
mak için yola çıktık. Toplumsal
kesimlerin arasına çekilmiş duvarları in-
dirmek için geliyoruz. Toplumumuzun
tüm değerlerinin teminatıyız. Elbette
cumhuriyet değerlerinin, kurucu değer-
lerimizin de teminatıyız" ifadelerini 
kullandı. 

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca,

"Türkiye'de iki ki-
şide Mu varyantı

tespit edildi" dedi.
Koca, yüz yüze

eğitimle ilgili ola-
rak ise "Okulları

kapatmak istemi-
yoruz, çünkü artık

'elimizde aşımız
var" diye konuştu.

MU VARYANTI
TURKIYE’DE!

Benden sonrası tufan!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu



Ü mraniye Esenşehir Mahalle-
si'ndeki Füsun ve Mücevher
Sokak'ı birleştiren yolda sıklıkla

kazaların yaşanması nedeniyle vatan-
daşlar tedirginlik yaşadıklarını söylüyor.
Dörtyolda geçtiğimiz cuma günü yaşa-
nan kazada hafif ticari araç ile kamyo-
netin çarpışması sonucu kamyonet
devrildi. O sırada 8 ve 11 yaşındaki iki
kızıyla yol kenarında yürüyen Yasemin
Kibar, devrilen kamyonetin altında kal-
maktan son anda kurtuldu. Araçta bulu-
nan sürücüyü çevrede bulunan
vatandaşlar kurtardı. Anne ve kızları
büyük korku yaşarken, mahalle sakinleri

ise dörtyolda araçların hızla geçtiğini ve
levhalara uymadıklarını söyleyerek daha
fazla kazanın yaşanmaması için önlem
alınmasını istedi.

Kızım zaten çok korktu

Çocuklarıyla kazadan kıl payı kurtulan
anne Yasemin Kibar, "Gerçekten kötü
bir şey atlattık. Yavrularım vardı ya-
nımda. Kızım zaten çok korktu. O an
kamyon devrilince bize gelecek diye ken-
dimizi bu tarafa doğru attık. Bir anda
boşluğa da geçemedik, Allah'tan da o da
tam zamanında durdu. Hamdolsun bize
doğru gelmedi. Gürültünün ne oldu-

ğunu önce anlayamadım. Sonra fark
ettim bir anda devrilince. 'Eyvah bizim
üstümüze gelecek.' dedim. Bu tarafa
doğru çocuklarımı ittim. Bizim burada
devamlı oluyor. Bugün bana, yarın baş-
kasına" dedi. 

Her gün kaza oluyor

Recep Çetinkaya da "Aşağı yukarı 7-8
seneden beri haftada bir gün, son bir yıl
içinde de hafta 3-4 gün devamlı kaza
oluyor. Geçici olarak tabela kondu ama
maalesef kimse tabelalara bakıp trafik
kurallarına uymuyor. Buradan vatan-
daşların 70-80 ile geçtiğini bizzat görü-

yoruz. Her gün kaza oluyor. Çocukları-
mızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Kapı-
mızı açmaya korkuyoruz. En son çok
büyük bir kaza oldu. Komşumuzun eşi
ve iki çocuğu, üç adımla ölümden kur-
tuldu. Allah'a şükürler olsun bir şey ol-
madı. Ama biz gerçekten çok tedirginiz.
Yetkililerimizden rica ediyoruz buraya
bir çözüm bulunsun. Yetkili kişiler mü-
hendisler daha iyi bilir. Tek yön mü ola-
cak, kasis mi konacak. Yoksa trafik
lambası mı, kamera mı konur. Bir şe-
kilde çözüm istiyoruz" diye konuştu. Öte
yandan kavşakta yaşanan diğer kazalar
da güvenlik kamerasına yansıdı. DHA
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S evgili Okuyucularımız; 4 Eylül Cumar-
tesi günü Belediyemizin organize ettiği,
STK (Sivil Toplum Kuruluşları, halkın

ve Öğrencilerin katılımıyla Göl Kıyıları Te-
mizlik Etkinliği yaptık. Suyu ile elimizi yüzü-
müzü yıkadığımız, dişlerimizi fırçaladığımız,
içtiğimiz göl kıyısı rezaletti. Biz insanların
bunu yapmasını terbiyemize, dinimize yakıştı-
ramadık. Kirlilikte binlerce yıl toprakta eriyip
yok olmayan her türlü pilastik cinsi vardı. Bu
hafta sizlere Çevre Hakkı ve Hayvan Hakla-

rından bahsedeceğim.
ÇEVRE HAKKI: Temel haklar sisteminin

bütünlüğü içinde değerlendirilir. Ulusal ve
Uluslararası çevre hukuku ve politikaları;
çevrenin dünyanın her yerinde ve her koşulda
korunması anlayışına dayanmalıdır. Dünya
insanlığın ortak varlığıdır. Bugün canlıların
yaşam alanlarında fiziksel tahribat açısından
onarılmaz yaralar açılmıştır. Dünya ülkeleri
ve çevre organizasyonları çevre tahribatına
karşıdır. Çevre tahribatına müdahale meşru-

dur. Ama hep para hep para diyen siyasal güç
sahipleri ile mücadele gerekir. Evrensel ola-
rak kabul gören dayanışma haklarından biri
olan çevre hakkının kapsamı; doğal yaşamın,
flora ve faunanın korunması, doğanın (top-
rak,su,hava) temiz olan ozon tabakasında
oluşan delik, dünyamızın muhafazası, düzenli

sanayileşme, kimyasal atıkların uygun şekilde
imha edilmesi, çevre ve kültürel varlıkları ko-
rumadır. Ülkeler, çevreyi tehdit eden, çevre
hakkının ihlalini ortaya çıkaran olgulara ted-
bir için yasalar çıkarmalı, sivil ve Sivil Top-
lum Kuruluşları ile iş birliği yapmalıdır. 

Cumartesi günkü Göl Çevresi Temizliği işte
bu ilke içindedir. Ülkelerin çıkaracağı kanun-
lara 1072 Rio Deklarasyonu rehber olmalıdır.
Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesi,
ozon tabakasında oluşan delik, dünyamızı ve
dünya üzerindeki varlıkların geleceğini tehdit
etmektedir. Tüm yaşayan insanlar ve ülke yö-
netimleri bunun için gereken önlemleri alma-

lıdır. Çevre hakkı ihlali, insanlığa ve doğal ya-
şama karşı işlenen suçtur. Bizim buna dikkat
etmemiz gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakacaktır. Hayvanlar da bu haklara
sahiptir. Yanan ormanlar, keyfi avcılık hay-
vanların yaşama hakkına saldırmaktır. On-
lara kötü ve zalimce davranılamaz.
Beslenmek için bakılan güzel bir şekilde ba-
rındırılmalı, taşınmalı ve ölümleri de korkut-
madan ve acı çektirilmeden olmalıdır. Çok
sayıda hayvanın öldürülmesine neden olan sa-
fariler ve av partileri, hayvanlara karşı yapıl-
mış bir soykırımıdır. Sağlıklı yaşamanız
dileklerimle.

Çevre hakkı ve hayvan hakları 

Ümraniye'de
sıklıkla 
kazaların
yaşandığı 
yolda, son 
olarak bir 
kamyonet kaza
yaparak devrildi.
Yol kenarında
yürüyen anne ve
iki çocuğu ise
aracın altında
kalmaktan kıl
payı kurtuldu.
Mahalle 
sakinleri,
kazaların son
bulması için
sokakta önlem
alınmasını istedi.
Kaza anı ve
sonrasında
yaşananlar
güvenlik
kamerasına
yansıdı

UMRANIYE’DE 
SABIKALI YOL!

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Kazadan kıl payı kurtulan anne Yasemin Kibar, "Gerçekten kötü bir şey atlattık. Yavrularım vardı yanımda. Kızım
zaten çok korktu. O an kamyon devrilince bize gelecek diye kendimizi bu tarafa doğru attık. Bir anda boşluğa
da geçemedik, Allah'tan da o da tam zamanında durdu. Hamdolsun bize doğru gelmedi" açıklamasını yaptı. 

HAMDOLSUN BİZE DOĞRU GELMEDİ

Kadınlar iş başında
İstanbul’un en köklü kuruluşlarından İBB İstanbul İtfaiyesi, yeni kadın itfaiye erleriyle gücüne güç katacak.
İBB’nin yeni yönetim anlayışı, kadın gücünden mahrum bırakılmış itfaiyeye kadın elini değdirecek

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), yeni yönetim anla-
yışıyla birlikte personel

sayısında kadın gücünü arttırmaya
devam ediyor. Göreve gelmesi ile birlikte
İBB tarihindeki ilk kadın genel sekreter
yardımcısını atayan Başkan Ekrem İma-
moğlu, kadın yönetici ve çalışan sayısı-
nın artırılması konusunda hassas
davranıyor. İBB İstanbul İtfaiyesi’nin ilk
kadın erleri; yaklaşık 5 aylık eğitimlerinin

ardından 13 Eylül’de yapılacak törenle
görev yerlerine dağılmanın heyecanını
yaşıyor.

Gerekeni yaparız

Geçtiğimiz yıl, kuruluşunun 306’ıncı yıl
dönümünde İstanbul İtfaiyesi’nin kabul
eden İmamoğlu, “Kadının da her görevi
yapabilecek,  yetenekte ve kabiliyette ol-
duğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki;
kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama it-

faiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep
varsa toplumdan, bu eşitlikçi anlayışımı-
zın, bu teşkilata da yansımasını istiyo-
ruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar,
ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli
noktalarında. Bu gerekeni de yaparız,
yapacağız" diye konuşmuştu. 

Evinde parkur kurdu

İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın erlerinden
Guzide Sağırdak, Denizli’den geldiğini
söyledi. 2016 yılında 9 Eylül Üniversitesi
İktisat bölümünden mezun olan Sağır-
dak, kendi alanında iş bulamadığı için
İstanbul İtfaiyesi alımlarına başvurdu-
ğunu belirtti. Bu konuda en çok baba-
sından destek gördüğünü ifade eden
Sağırdak, itfaiye eri olabilmek için baba-
sının evde parkur kurduğunu ve sınav-
lara öyle hazırlandığını anlattı. Güzide
Sağırdak şöyle konuştu: “Önce internet-
ten parkur sınavının detaylarını öğren-
dim ve ona uygun olarak babam evde
parkur hazırladı. Büyük traktör tekerleri
getirdi ve tıpkı sınavda olduğu gibi
büyük bir balyozla ona nasıl vuracağımı
gösterdi. O tekerleri iplere bağlayarak
yukardan onları bana çektirdi. Ağırlık ta-
şıma konusunda ise, zaten burada bir
çiftçi olarak her gün 20 kiloluk üzüm ka-
saları kaldırıyordum, o yüzden zorlan-
madım. Benim normal rutinim ve ekstra
yaptığım egzersizlerle sınavda çok 
zorlanmadım.”

Üstesinden gelebilirler

Yeni kadın erleri ile İstanbul İtfaiyesi’nin
gücüne güç kattığını kaydeden İBB İstan-
bul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albay-
rak, “Yangın söndürme hortumunu
kullanırken fiziksel güç tabi ki önemli;
çünkü tazyikli su veriliyor ama bunun arka-
sında duran yardımcılar var ve en önde
durup ‘kolcu’ olmak zorunda değil. Yani
demem o ki; işimiz belli bir fiziksel güç ve
bilgi birikimi ile kadınların üstesinden gele-
bileceği bir şey” diye konuştu.  İtfaiye Eğit-
meni Kani Yılmaz ise “Liyakat esaslarına
uymak için sözlü mülakat yapmadık, doğ-
rudan yazılı ve parkur sınavlarının ortala-
masına göre alım yaptık. Kadın itfaiye
erlerimiz temel eğitim kapsamında; ilk yar-
dım, yangına müdahale, iş güvenliği, sön-
dürme ve kurtarma ekipmanları, tehlikeli
maddeler gibi konularda eğitimlerini ta-
mamladı. Burada, acil durumlarda, trafik
kurallarına uymadan ancak vatandaşın can
güvenliğini de sağlayarak olay yerine nasıl
hızlı gidileceğini öğretiyoruz” dedi.

Özel çocuklara 
özel etkinlik

KüçüKçeKMece Belediyesi, özel gereksinimli ço-
cukları sosyal hayata dahil edebilmek amacıyla
Kemerburgaz Kent Ormanı’na gezi düzenledi. İl-

çede ikamet eden 40 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen gezide, özel gereksinimli çocuklar, keyifli anlar yaşayıp,
doğanın ve yeşilin tadını çıkardı.

Motivasyonlarını artırdılar

Özel gereksinimli çocukları motive etmek ve sosyal yaşamla-
rını daha aktif geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen
geziye Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde
eğitim ve tedavi gören 40 çocuk ebeveynleriyle birlikte katıldı.
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda doğayla iç içe güzel bir gün
geçirerek, moral ve motivasyonlarını artıran çocuklar, çarpı-
şan bot, atlıkarınca, tren gibi eğlence ekipmanlarıyla keyifli
anlar yaşarken, spor eğitmenleri eşliğinde spor da yaparak
günün stresini atma fırsatı buldu. Pandemi tedbirleri çerçeve-
sinde gerçekleşen gezi öncesi, ebeveynlere HES kodu kont-
rolü yapıldı. Gezi sonunda katılımcı ailelere Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi adına hediyeler verildi.

7 ton istavrite 
el konuldu

1 eylül itibariyle Su Ürünleri Av Sezonun açıl-
masıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar
Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapı-

lan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık
7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite el konuldu.
Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

5 kez idari para cezası

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürün-
leri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar
Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personel-
leri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği
personelleri ile beraber yapılan ortak denetimlerde 1 Eylül
2021 ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında, yaklaşık 7 ton ağırlı-
ğında küçük boyda istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldı-
ğından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili
mevzuat kapsamında el konuldu. Toplam 5 kez idari para ce-
zası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya ge-
çirdi. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı. DHA

Maltepe nefes
alıp alıp verdi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ve yoğun ilgi
gören Nefes ve Meditasyon çalışmaları, katılımcıların
bedenen ve zihnen farkındalıklarının artmasına yar-

dımcı oluyor.Maltepe Belediyesi, Maltepelilerin günlük hayatına
olumlu katkılar yapacak etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.
Yoga, pilates, zumba, kardiofolk, krav maga gibi çalışmaların
yapıldığı Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda bu kez Nefes ve Medi-
tasyon çalışması başladı. Dört hafta sürecek olan Nefes ve Me-
ditasyon Etkinliği, ilk iki haftasını geride bırakırken, yüksek
katılım gerçekleşti. Amara Serpilhan eğitmenliğinde gerçekleşti-
rilen çalışmada katılımcılar, doğru nefes almayı öğrenirken, ko-

lektif bilince dayalı yöntem ile bedenen ve zihnen
farkındalıklarını arttırıyor. İkinci haftada katılımcı
sayısının yüze yaklaştığını belirten Eğitmen
Amara Serpilhan, çalışmalarda duygu durumları
ile ilgili açılımlar, özgürleşmeler olduğunun altını
çizdi. Grup çalışmasında kolektif bilincin önemine
değinen Serpilhan, doğru nefes alma ve grup ça-
lışması sayesinde katılımcıların, unuttuğumuz, ha-
lının altına ittiğimiz bazı şeylerle, yüzleşebilme
gücü aldıklarını söyledi.



gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ
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AKUT kurucu başkanı Nasuh
Mahruki, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık

ile birlikte; Beylikdüzü Afet Anı Koordi-
nasyon ve Lojistik Merkezi, Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi ile afet anında
geçici barınma alanı olarak kullanılacak
olan Pazar İstanbul’u ziyaret etti. Ziya-
retler sırasında Mahruki ile fikir alışveri-
şinde bulunan Başkan Çalık, “İlçemizi
olası afetlere hazırlamak önceliğimiz.

Başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz,
bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
Beylikdüzü’nde sağlıklı ve güvenli bir ge-
lecek için hiç durmadan çalışıyoruz.”
şeklinde konuştu.

Yapacağımız çok iş var

Nasuh Mahruki’yi Beylikdüzü’nde ağır-
lamış olmaktan mutlu olduğunu belir-
ten Başkan Çalık, “Türkiye’nin en
kıymetli sivil toplum kuruluşu olan ve

AKUT denince akla ilk gelen isim olan
Nasuh Mahruki ile birlikte ilçemizde
önemli ziyaretlerde bulunduk. Afete
dair, bu kentin dirençli hale gelebilmesi
adına neler yapılabileceğini konuştuk.
Afete dair yaptığımız çalışmaların pra-
tikten gelen bir kişi tarafından değerlen-
dirilmesi bizim için çok kıymetli.
Dirençli bir kent olma hedefimiz bizim
için çok önemli. Kentlerde yapmamız
gereken o kadar çok iş var ki, biz bir ye-

rinden başlamak istiyoruz" dedi.

Durum tespiti yapılmalı

Beylikdüzü Belediyesi’nin afet yönetimi
konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü
ifade eden Mahruki ise "Türkiye’de nere-
deyse her beş kişiden biri İstanbul’da ya-
şıyor. Dolayısıyla nüfusun büyük bir
bölümü tek bölgede bir yığın haline gel-
miş. Burada yaşanabilecek bir deprem
veya bir sel çok büyük sorunlara yol aça-
caktır. Bir acil durum veya afet yöneti-
minden bahsetmek istiyorsak öncelikle
sağlıklı bir durum tespiti yapmamız gere-
kiyor. Artık sadece deprem değil; seller,
orman yangınları ve maden faciaları ya-
şanıyor. Eğer bütün sektörler, kurumlar
eşgüdümlü iş birlikteliği içerisinde çalı-
şırsa en az zararla bu afetleri atlatabiliriz.
Bu konuda merkezi hükümetin ve yerel
yönetimlerin daha duyarlı olması gereki-
yor. Bugün Beylikdüzü’nde yapılan güzel
projeleri gördüm. Ümit ediyorum ki bun-
ları diğer kurumlarda benimser. Bu ör-
nekler ışığında diğer yerel yönetimler de
afetler ile mücadele yolunda risk yöneti-
minin önemini kavrayarak gerekli planları
ve projeleri hazırlar" ifadelerini kullandı.
İlçede gerçekleşen bir dizi ziyaretin sonra-
sında Yaşam Vadisi içerisinde yer alan
Yaşam Bahçesi’ni de gezen Mahruki,
bahçede bulunan mahsullerin Gıda Ban-
kası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmasından dolayı duyduğu
memnuniyeti belirterek Başkan Çalık’a
teşekkür etti. MÜGE CESUR ÖZMEN

BIZ BIZE YETERIZ!
Damga Çatalca Koordinatörü Bahadır Sügür örnek bir kampanyaya imza attı. 2014 yılından beri geleneksel hale getirdiği "Okul Kıyafeti
Kampanyası" kapsamında 7 bine yakın kıyafet toplayan ve dağıtımını yaptıran Sügür, "Çatalca olarak biz bize yeteriz" dedi. Kampan-
yaya destek veren Belediye Başkanı Mesut Üner ise “Öylesine hayırlı bir iş ki kayıtsız kalınması mümkün değil” diye konuştu

Her beş kişiden biri İstanbul’da
AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte; Beylikdüzü Afet
Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile afet anında geçici barınma
alanı olarak kullanılacak olan Pazar İstanbul’u ziyaret etti. Mahruki, “Türkiye’de neredeyse her beş kişiden
biri İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla nüfusun büyük bir bölümü tek bölgede bir yığın haline gelmiş” dedi.

Adım Adım Hayallere...

Ç atalca olarak o kadar güzel bir işe 
imza attık ki, bildiğin bayram yaşıyoruz. 
Evet bana göre, gördüğüm tabloya göre

Çatalca'mızda hem velilerimiz, hem de öğrenci
evlatlarımız çok mutlu ve mesut oldular. 

2014 yılında 100'ün üzerinde giydirdiğimiz
öğrenci ile başladık projemize. Dedik ki " Bu
ilçede hiç bir çocuk bir başkasının eskisi ile
okula başlamayacak" 

Ve 2014 yılından bu yana her sene bu sayıyı
katlayarak kampanyamızı sürdürdük. Geçen yıl
pandemi sebebi ile kampanyamızı çok düşük 
sayıda tuttuk ve ilan bile etmedik. 

Bu yıl en büyük destekçimiz Çatalca Belediye
Başkanı Mesut üner oldu. 5033 parça okul 
kıyafeti, evet hiç şaşmadan 5033 parça okul 
kıyafetini satın almamızda " Bize ne düşer ise
hazırız" sözü ile desteğin kralını verdi. 

"Bu kadar ihtiyaç sahibi mi var" safsatası 
yada laf ebeliği yapanlar olacaktır. Bakın Çatal-
ca'mızda bir ailede iki yada üç çocuğu okuyan var
ve ailelerimiz hepsine yetişmekte zorluklar yaşı-
yorlar. Hele ki köy(Mahalle)'lerimizde o kadar 
çok bu konuda zorluk yaşayanlarımız var ki... 

Ben iki çocuk babası biriyim. Kızım liseyi 
bitirdi çok şükür, oğlum Fen Lisesinde okuyor.
Yani uzun bir süre hep iki çocuk okutan birisi-
yim. Her ikisinin aynı andaki masraflarını en az
benim kadar Belediye Başkanı Mesut Üner de,
tüm bu ilçe halkı da bilir. Zordur aile reisi
olmak. Ve kimseye de söyleyemezsin. Bir şekilde
o kıyafetleri ve kırtasiyeleri tedarik edersin ama
dediğim gibi bilmez kimse senin içini. Ben çok
zorluklar ile çocuklarımı bu yaşa getirdim. Ve
düşünün günlerdir ve hatta yıllardır bu işe gönül
vererek, yılmadan, sıkılmadan ve yorulmadan,
hiç te şikayetçi olmadan, kimseyi kırmadan bu
kampanyayı yürüttüm. Allah'ın rızası ve kulunun
duasına adanmış bir iş bu. Ve bir kere bile ne 
veliler ne de çocuklarımızı rencide edici tek bir
paylaşımımız söz konusu dahi olmadı. 

Allah var yukarıda, asla inkar edemem. Gerek
yıllarca Okulcu Baba, gerek Coşkun Giyim ve 
gerekse Galeri Mehmet asla bizi kırmadılar. Ne
dediysek, kimi gönderdiysek baş üstünde tuttular.
Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. 

Bugün itibari ile Çatalca'da giydirdiğimiz
çocuk sayımız binlerce oldu. 

Hayalim bu muydu? Evet buydu. Geçmiş 
yıllarda bu kampanyaya her yıl destek veren 
rahmetli belediye başkanımız Cem Kara'yı da bu
satırlardan anmak istiyorum. Hiç tereddütsüz "
Bana kaç çocuk yazıyorsan yaz. Bana düşen ne
ise" derdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu
kampanyaya başlamamda çok emeği vardır. 
Anlatırdık ara sıra. Öğretmenken de çok öğren-
cinin kıyafetini bir şekilde kendisi karşılardı. 

İş adamı dostlarım. Arkadaşlarım. Ağabeyle-
rim. Onlar da iyi ki varlar. Bir telefonla, aynen öyle
sadece bir telefonla... Kaç çocuk yazdıysam, hiç 
birisi hayır demedi. Onlar da iyi ki, iyi ki varlar. 

Ve Mesut Üner! 

Geçin Belediye Başkanı olmasını falan... 
Belediye Meclis Üyesi idi daha. O zamanlarda
da arardım kendisi. " Sen kaç çocuk diyorsan,
eyvallah kardeşim" derdi. 30 Ağustos Zafer 
Yürüyüşünde 20 dakika kadar ayak üstü 
konuştuğumuzda açtım konuyu. Dedim ki "Abi,
5000 'in üzerinde kıyafet var. Alsak, ilçedeki 
alamayan öğrencilerimize dağıtsak"

Hiç tereddütsüz, " Bu işin peşine düş, bana 
ne düşüyor ise" dedi. 

Ve sonuç!

Hayalimiz tam anlamı ile gerçekleşti. Tüm
ilçelere örnek olacak bir projeye döndü. 

Paylaşarak, dayanışma ile bir ilçede nelerin
yapılabileceğini gördük. 

Allah herkesten razı olsun. Hem de binlerce
defa. Bir gün olur da biz bu hayattan göçer gider
isek, tüm ilçe halkına bırakabileceğimi bir 
dayanışma projesi olarak daim olur inşallah.

2 014 yılından itibaren ilçedeki iş
adamları, hayırsever vatandaşlar
ve ilçe belediyesinin de katkıları ile

her yıl yüzlerce öğrencinin sevindirildiği
Okul Kıyafetleri Kampanyası'na bu yıl
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner 5
bin kıyafetle katkı sağladı. Çatalca Bele-
diyesi Halkla İlişkiler  personelinin de
dağıtıma destek verdiğini belirten Ça-
talca Koordinatörümüz Bahadır Sügür,
"Her yıl ilçemizde okul kıyafeti satan üç
esnafımız ile pazarlık yaparak, onların
da yüksek oranda kar payından feragat
etmesi ile 2014 yılında başlattığımız bu
kampanya yüzlerce öğrencimizin okula
başlarken pırıl pırıl kıyafetler giymesini
hedefleyen bir projedir. 2014 yılından iti-
baren bu kampanyaya çok destek veren

iş adamı dostumuz oldu. Tabi burada
söylemeden geçemeyeceğim, her yıl 100
öğrencinin giyinmesinde rahmetli Bele-
diye Başkanımız Cem Kara'nın da katkı-
ları oldu" dedi. 

Herkes katkı sağladı

"İnanır mısınız 80 yaşında teyzelerimiz,
amcalarımız birer çocuk giydirmek için
bile bize ulaştılar" diyen Sügür, "Bu an-
lamda bugüne kadar destek veren her-
kese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl biraz
daha farklı ve geniş kapsamlı bir kam-
panyaya dönüşmesinde büyük katkısı
olan dostum, arkadaşım, ağabeyim Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner'e de
şükranlarımı sunuyorum. 5 bin 33 parça
okul kıyafeti ile binlerce çocuğumuzun
yüzünün gülmesini sağladı. 2 bine yakın
kıyafeti de dostlarımızdan temin ettik.
Bu anlamda başta Belediye Başkanı
Mesut Üner'e ve katkısı olan herkese
sonsuz teşekkürleri sunuyorum" diyerek
2014 yılında başlayan kampanyanın
tüm ilçeyi kapsadığını ifade etti.

5 bin parça kıyafet alındı

İlçe genelinde nüfusu yoğun mahallelere
tek tek gidilerek dağıtılan kıyafetlerden
bazılarını kendi elleri ile çocuklara giydi-
ren Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ise "Öylesine hayırlı bir iş ki kayıt-
sız kalınması mümkün değil. 30 Ağustos
Zafer Yürüyüşü akşamında Bahadır

Sügür kardeşim bizzat bu projeyi devam
ettireceğini söyledi. Bize düşen ne ise
yapacağımı söyledim. Kapanan bir iş
yeri olduğunu, neredeyse tüm okul kıya-
fetlerinin mevcut olduğunu belirtti.
Halkla İlişkiler Birimi'nden sorumlu
Başkan Yardımcımız Ömer Erçin ile ko-
ordine ettiler. Ve 5 bin 33 parça kıyafet
satın alındı. Tabi diğer yandan da Baha-
dır kardeşimizin etrafı ve Çatalca sevda-
lısı vatandaşlarımızın katkıları ile gerek
Coşkun Giyim ve gerekse Galeri Meh-
met'ten de evlatlarımız giydirilmiş. Yüz-
lerce evladımızın da giydirilmesinde
katkısı olan herkese bu ilçenin belediye
başkanı olarak sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum" açıklamasını yaptı. 

Bu projeye hep destek verdim

"Damga Çatalca Koordinatörü Bahadır
Sügür kardeşimin 2014 yılından bu
yana sürdürdüğü bu projeye geçmişte
de hep destek verdim, bundan sonra da
belediye olarak elimizden geldiğinden de
fazlası ile destek olacağım" diyen Üner,
"Hem belediyemiz Halkla İlişkiler Biri-
minde görevli kardeşlerim, hem Belediye
Başkan Yardımcım Ömer Erçin, hem de
bu projenin mimarı kardeşim Bahadır
Sügür'e tüm ilçe halkım adına da emek-
leri için teşekkürlerimi sunuyorum.
Allah herkesin hayrını kabul etsin”
açıklamasını yaptı. 
DAMGA HABER

ZOR GÜNLERİ HEP
BİRLİKTE ATLATTIK

Kıyafet yardımının ardından öğrencilere
kırtasiye desteği de sağlayacaklarını
belirten Bahadır Sügür, "İlçemizde yar-
dımlaşmanın örnek fotoğrafını veriyoruz.
Hiç bir evladımızı ya da ailesini rencide
edecek, tek bir fotoğraf paylaşımı söz
konusu dahi olmuyor. Çok şükür, hani bir
bir söz var ya "Biz bize yeteriz" işte biz
bunu çok iyi yapıyoruz. Esnafımızın ka-
palı olduğu dönemde de mahalle ma-
halle gezerek binlerce koli erzak, kıyma,
sebze ve meyve dağıtımı gerçekleştirdik.
Kaymakamlık, belediye ve vatandaş bu
ilçede el ele vererek zor günleri birlikte
atlattık. Ben bu anlamda da hem Bele-
diye Başkanı Mesut Üner'e, hem de ilçe
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'e te-
şekkür ediyorum. Maddi ve manevi her
zaman yanımızda oldular" dedi. 

Alevlerle burun buruna!
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde
bulunan otluk alanda dün saat saat 15.30 sı-
ralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yan-

gın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluk
alanın kenarında bulunan yerleşim yerlerinin yanına
kadar yaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yakla-
şık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alı-
narak söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı
yaşanmazken, yeşil alan küle döndü. Çevredekiler evleri-
nin önüne kadar gelen alevlere müdahale etti. Bazıları,
apartmanlarındaki bahçe hortumu ile alevleri söndür-
meye çalıştı. Bazıları ise su dolu kovalar ile sönen yerleri
soğutmak için mücadele etti. DAMGA HABER

Okul Kıyafeti Kampanyası kapsamında toplanan kıyafetlerin dağıtımı Çatalca
Belediyesi Halkla İlişkiler personelinin de katkısıyla öğrencilere ulaştırıldı.
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İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Bugün
yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlamasıyla il-
gili önlemlerimizi almıştık. Sabah 6'dan bu yana tüm
birimlerimizle beraber İstanbul trafiğini AKOM'da
an be an izledik. Yapabileceğimiz müdahaleleri yap-
tık. Toplu taşımanın kullanılması trafik açısından ol-
dukça önemliydi. Biz de sabah 06.00'dan saat
14.00'e kadar İstanbul'da toplu taşıma ücretsizdi.
Okul bölgelerinde bugün yaşadığımız sıkıntılar vardı.
Vatandaşlarımızın özellikle okul yakınlarına kendi
araçlarıyla gitmeleri nedeniyle biraz sıkışıklıklar yaşa-
dık" dedi. Utku Cihan, "Bugün trafik durma nokta-
sına gelmedi. Bugün gördüğümüz trafik indeksi
yüzde 63'lerdeydi. Bundan önceki haftalarda yüzde
50 ve 53'lerde trafik yoğunluğunu görüyorduk. As-
lında bir trafik yoğunluğu bekliyorduk. Yağmurun et-
kisi özellikle Anadolu Yakası'nda yağan yağmur
nedeniyle biraz Anadolu Yakası'nda trafik sıkışıklığı
ile karşılaştık ama çok kötü trafik akışı veya seyri
bugün İstanbul'da yoktu diye düşünüyoruz" dedi.

350 bin yeni araç katıldı

İbrahim Orhan Demir ise "Bugün okulların açılma-
sıyla birlikte geçen yıllara oranla farklı bir durum var.
Bu yıl bazı öğrenciler iki ayrı sınıf birden başladı.
Servis kullanmaya başlayan yeni öğrenci grubu var o
nedenle daha da fazla yoğunluk bekliyorduk ama
beklediğimiz yoğunluk olmadı. Trafik geçen günlerde
yüzde 50 civarındaydı bugünse bu indeks en fazla
saat 07.30 ve 08.00 arasında yaşandı, yüzde 63'e
kadar çıktı. Trafik sıkışıklığı toplu taşıma seferlerini
de etkiledi. Bugün bin 800'den fazla ek sefer vardı.
Yolcu sayıları çok da fazla artmadı. dedi. DHA

S on dönemde internet üzerinden sahte
konut ilanı verenlerin sayısında artış
görüldüğünü belirten İstanbul Kent

Üniversitesi’nde Hukukçu Dr. Murat Can Peh-
livanoğlu, ev arayışında olan kişiler için uyarı-
larda bulundu. Pehlivanoğlu, “Özellikle emlak
siteleri üzerinden gerçek olmayan konutların
veya iş yerlerinin kiralık ya da satılık olarak
isimlendirildiği, sahte görsellerle bunlara yer
verildiğini görüyoruz. Bazı vatandaşlarımızın
bu ilanları aradıkları, daha sonra da ilanları ko-
yanlarla görüştükten sonra da ev için kaparo
bedeli ödedikleri, sonrasında da bu şekilde bir
ilanın ve evin bulunmadığı üzerine şikayetler
geliyor. Bununla ilgili şikayet sitelerinde de
formlar dolduranları görüyoruz” dedi.

Yönetmeliğe dikkat

2018 yılından bu yana yürürlükte olan ‘Taşın-
maz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hakkında
bilgi veren Pehlivanoğlu, “Bu yönetmelik gereği
ülkemizde emlakçı olarak anılan kişilerin yetki
belgesi alması zorunluluğu bulunuyor. Siz bir
emlak işi yapıyorsanız, taşınmaz ticaretinin
alım satımına ya da kiralanmasına aracılık ya-
pıyorsanız, Ticaret Bakanlığı’ndan bununla il-
gili yetki belgesini almak durumundasınız"
ifadelerini kullandı.

Sitelerin sorumluluğu var

İnternet sitesinin ilanları teyit etmesi gerektiğini
belirten Pehlivanoğlu, “Bir internet sitesi üze-
rinden ilan veriyorsanız da, internet sitesinin
sizin bir emlakçı olup olmadığınızı, şayet em-
lakçıysanız yetki belgeli bir emlakçı olup olma-
dığınızı kontrol etme yükümlülüğü bulunuyor.
Hatta bu bilgilerin de vatandaşların görebile-
ceği şekilde de ilan etmesi gerekiyor. Bir internet
sitesi, konut ilanını kendi sitesinde yayınlarken
öncelikli bu ilanı kimin verdiğini teyit etmeli.
Eğer bu kişi emlakçıysa yetki belgesi ile ilgili bil-
gileri göstermeli. Şayet kişi emlakçı değil de ko-
nutun kendi sahibi olduğunu iddia ederek bir

ilan veriyorsa bu defa da konutun gerçekten o
kişiye ait olup olmadığını teyit edici bazı meka-
nizmalar uygulanmalı. Aksi takdirde yönetme-
likle internet sitelerine yüklenen yükümlülükleri
siteler yerine getirmiyor demek olur” dedi.

Para cezası uygulanabilir

Ticaret Bakanlığı’nın emlak sitelerini denetledi-
ğini ifade eden Pehlivanoğlu, “Bakanlığın idari
para cezası uygulama imkanı olur. Bununla be-
raber yine ilanların geçerliliği konusunda inter-
net sitelerinin aslında dolaylı olarak bazı
ödevleri olduğundan söz etmek mümkün.
Emlak ofislerinin yetkili olsunlar ya da olma-
sınlar, ilan verirken ilan içeriğinin hukuka
uygun olması, sahte görsellere yer verilmemesi,
fiyat konusunda, adres konusunda ya da evin
özellikleri konusunda vatandaşı yanıltıcı içerik
bulundurmaması gibi yükümlülüğü var” ifade-
lerini kullandı. DHA

İstanbul'da okulların ilk günü yaşanan trafik
yoğnluğu AKOM'da düzenlenen toplantı ile
değerlendirildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı
Utku Cihan, "Bugün trafik durma noktasına
gelmedi. Bugün gördüğümüz trafik indeksi
yüzde 63'lerdeydi. Bundan önceki hafta-
larda yüzde 50 ve 53'lerde trafik
yoğunluğunu görüyorduk" dedi

DOLANDIRICILARIN 
TUZAGINA DUSMEYIN

Trafik durma 
noktasına gelmedi

Kiralık evlerdeki fiyat artışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Emlak sitelerinde verilen sahte ilanlara dikkat
edilmesi konusunda ev arayışında olanları uyaran hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu, “Emlakçılığı sadece yetki
belgesine sahip kişiler yapabilir. Bu yüzden güvenilir siteleri tercih etmek önem taşıyor. Taşınmaz Ticareti Yetki
Belgesi bilgilerini göstermeyen sitelere bakanlık tarafından idari para cezası uygulanabilir” diye konuştu

KAPARO TAHSİL EDEN 
DOĞRUDAN SORUMLU
Sahte bir ilan karşılığında kaparo
tahsil eden şahsın doğrudan so-
rumluluğu olduğun hatırlatan
Pehlivanoğlu, “Dolayısıyla bu
şahsa ulaşmak gerekiyor. Bu
şahıs yetki belgeli bir emlakçı ya
da belgesiz bir insan da
olabilir. Sahte bir ilan
karşılığında kaparo tah-
sil ettiyse öncelikle
bunun iadesini sağla-
mak üzere o kişiyi bul-
manız gerekiyor. O
kişiyi bulma konusunda
da internet sitelerinin
önemli bir işlevi var. Yö-
netmelik, internet sitele-

rinin birer çağrı merkezi oluştur-
masını söylüyor. Dolayısıyla bu
internet sitelerinin aslında kişile-
rin ulaşarak o ilanı veren şahısla
ilgili olarak iletişim bilgilerini
edinmesi, öğrenmesi ve o sayede

de kişilere ulaşabilmesi,
hakkını o kişiler üze-
rinde araması mümkün.
Bu tür eylemler dolan-
dırıcılık suçu teşkil eder.
Ülkemizde artık emlak-
çılık mesleğini sadece
yetki belgesine sahip ki-
şiler yapabilir. Vatandaş
güvenilir internet sitele-
rini kullanmalı” dedi.
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BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı
Bolsonaro, profillerin "keyfi olarak" kaldırılması
ile mücadele etmek için yönetmelik değişikliğine
ihtiyaç olduğunu söyledi. Bolsonaro ayrıca yeni
düzenlemenin ifade özgürlüğünü korumaya yar-
dımcı olacağını ifade etti. Yeni kararnamenin,
sosyal medya şirketlerinin içeriği denetleme yet-
kilerine netlik getirmeyi amaçladığı aktarıldı. Ka-
rarname, teknoloji devlerinin bir hesabı veya
içeriği kaldırmadan önce "haklı sebep ve moti-

vasyon" sunmasını öngörüyor. Söz konusu ka-
rarname, 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Brezilya
genelinde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı
kitlesel gösterilerin arifesinde geldi. Göstericile-
rin, geçen ay Bolsonaro'nun adını yanlış bilgi
ürettiği iddiasıyla soruşturulan kişiler listesine
alan Kongre ve Yüksek Mahkemeyi protesto et-
mesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını boyunca Twitter ve Facebook, Bolsonaro
ve destekçileri tarafından paylaşılan ve yanıltıcı

olduğu düşünülen pek çok gönderiyi kaldırdı.
Temmuz ayında YouTube, Kovid-19 hakkında
yanlış bilgi yaydığı için Bolsonaro'ya ait bir ka-
naldan yaklaşık 15 videoyu kaldırmıştı. Geçen yıl
da Facebook, Yüksek Mahkemenin yargıçlara
karşı yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanan
Bolsonaro'nun çok sayıda taraftarının hesapla-
rını engelleme kararına uydu. Bolsonaro o za-
mandan beri destekçilerini Telegram ve Parler
gibi alternatif platformlara yönlendiriyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerinin hesapları
ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

İ lk kez 2018'de Gine'nin bağımsızlığının
60'ıncı yıl dönümü kutlamalarında ka-
muoyu karşısına çıkan Mamady Doum-

bouya, bugün ülkede en çok merak edilen
isim haline geldi. Kutlamalara ilişkin haber-
lerde, hem kendisinden hem de o dönem ko-
muta ettiği Özel Kuvvetler Birliklerinden
(GFS) övgüyle bahsedilirken, Doumbouya,
pazar günü cunta lideri sıfatıyla ülke yöneti-
mine el koydu. Yarbay Doumbouya'nın kari-
yeri ve darbe öncesi yaşantısına ilişkin
bilgileri derledik.Kalinke etnik kökene sahip
Doumbouya, Fildişi Sahili ve Mali sınırında
yer alan Kankan bölgesinde 1980'de doğdu.
Fransa'da yaşadığı sırada kendisi gibi asker
olan bir Fransız ile evlenen Doumbouya, 3
çocuk sahibi oldu, Fransız vatandaşlığı aldı.
Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik
Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Ga-
bon'da da çeşitli eğitimler aldı, Paris Harp
Okulunu da başarıyla bitirdi.

Flintlock Tatbikatı'na katıldı

Doumbouya, 15 yıllık askeri kariyerinde, Af-
ganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuri-
yeti'nde çeşitli operasyonlarda yer aldı, İsrail,
İngiltere ve Gine'de de yakın koruma eğitim-

lerine katıldı.ABD'nin Afrika Komutanlığında
(AFRICOM) Fransa ve ABD askerleri tara-
fından eğitilen Doumbaya, Mali'deki darbe-
nin arkasındaki isim Assimi Goita gibi
AFRICOM'un düzenlediği Flintlock Tatbika-
tı'nda da bulundu. Askeri eğitimlerinin yanı
sıra Doumbouya, Pantheon-Assas Üniversi-
tesinde (Paris II) savunma ve endüstriyel di-
namikler alanında yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Fransız Yabancı Lejyonuna katı-
lan Doumbouya'nın başarılı askeri kariyeri
Conde'nin de dikkatini çekti. Doumbouya,
2018'de oluşturulan Özel Kuvvetler Birlikleri-
nin (GFS) başına geçmek üzere Conde'nin
talebiyle aynı yıl ülkesine döndü.

Darbe yaparım diye 
cephane vermediler

Doumbouya, gergin geçeceği belli olan
2020'deki Cumhurbaşkanı seçimlerini ba-
hane ederek, Forecariah ilçesinde konuşlanan
birliğin bir müfrezesini Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir alana
konuşlandırmak istedi. Conde, bu talebi
kabul etse de çevresinden bazı isimleri Do-
umbouya'ya başından beri şüpheyle yaklaştı.
Kendisine olan bu güvensizliğin farkında

olan Doumbouya, Fransız Ordusunun deniz
aşırı operasyonlardan sorumlu birimi EM-
SOME'nin internet sitesinde yer alan 2017
tarihli konuşmasında, bu durumu şöyle an-
lattı: "Üslerimden geçen sene (2016) daha
fazla cephane istedim ama asla verilmedi
çünkü siyasilere göre eğer daha fazla cep-
hanem olursa darbe yapma ihtimalim
artar. Ama bizi eğitmeye gelen Fransız-
lara istediği her şeyi veriyorlar." Doum-
bouya, konuşmasında, Afrika'da, Fransız
ve Amerikan birliklerinin milli ordular-
dan daha fazla erişime sahip olduğuna
dikkat çekerek, Afrikalı liderlerin kendi-
lerinden ziyade onlara güvenmeyi ter-
cih ettiğini söyledi. Doumbouya,
"Yöneticilerimiz onları (beyaz asker-
ler) danışmanları yaparken, bize asla
bu şansı tanımıyorlar. Beyazlar bizim
asla erişemeyeceğimiz bir güce
sahip." eleştirisinde de bulundu. Bir
süredir GFS'ye bağımsız bir kimlik
kazandırmaya çalışan Doum-
bouya, bu ısrarıyla tekrar şüpheleri
üzerine çekerken, mayıs ayında tu-
tuklanacağına dair bazı iddialar
da ortaya atıldı.

Libya uzlaşı arayışı içinde
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede
kapsamlı ulusal uzlaşı projesinin başladığını resmen duyurdu

Başkanlık Konseyinin sosyal paylaşım sitesin-
den yaptığı yazılı açıklamaya göre, Menfi, çe-
şitli davalarda tutuklu bulunan ve haklarında
yargı kararı verilen tutukluların serbest bırakıl-
masına istinaden, bugün varılan uzlaşının sağ-
lanması için gösterilen tüm çabaları takdirle
karşıladığını belirterek Libya halkını kutladı.
Menfi, "Geçmişin acı sayfalarını kapamak, an-
laşmazlıkları aşmak, bölünmeyi kötü görmek
ve akan kanı durdurmak için Libya halkının
hakiki ve ciddi bir arzusu olmasaydı, bu karar-
lar alınmazdı." dedi. Geçmişi bir tarafa bırak-
mak ve anlaşmazlıkları aşmak şeklinde

herkeste var olan hakiki arzuyla şekillenen ulu-
sal uzlaşının ilk adımlarının atılmaya başla-
masından dolayı Libyalıları tebrik eden Menfi,
insanlara vatan etrafında toplanma ve hukuk
devleti kurma çağrısı yaptı. Açıklamada, uzlaşı
projesinin ayrıntıları, aşamaları ve uygulama
mekanizmasına ilişkin daha fazla bilgi veril-
medi. Libya Başkanlık Konseyi, bugün ulusal
uzlaşı çerçevesinde siyasi mahkumların da so-
nunda serbest bırakıldığını duyurdu.

Uzlaşı sağlamadan yol alamayız

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid

Dibeybe, sosyal medya hesaplarından yap-
tığı açıklamada, devrik lider Muammer Kad-
dafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin tahliye
kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlama-
dan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuv-
vetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı
usul ve kararlarına uymadan da devletin dir-
liğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kad-
dafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından
kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararı-
nın uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı."
ifadelerine yer verdi.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları
üzerine. olağanüstü hal (OHAL) uygula-
masının süresini uzatmaya karar verdi. 
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına
dayandırdığı haberine göre, Kovid-19'a
karşı uygulanan ve 12 Eylül'de sona er-
mesi planlanan OHAL'in süresi üç hafta
uzatılacak. Buna göre, Başbakan Suga Yo-
şihide hafta içinde Sağlık Bakanı Tamura
Norihisa ve Kovid-19 Tedbirlerinden So-
rumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile
görüşecek. Uygulamanın uzatıldığına yö-
nelik son kararı Başbakan Suga, hükümete
bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vere-
ceği tavsiye sonrası açıklayacak. Haliha-

zırda OHAL, Tokyo ve Osaka metropol-
leri dahil ülke geneli 21 eyalette uygulanı-
yor. Ulusal basında, 23 Temmuz-8
Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 24
Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyun-
lar'ın başkent Tokyo'daki vaka oranlarını
artırdığı kaydedildi. Turnuvalarda, Ja-
ponya içinden ve dışından müsabakalarda
yarışmak için 15 bin sporcunun başkent
bölgesinde bir araya geldiği, bunun vaka
oranlarını yükselttiği belirtildi. Japonya’da
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 583 bin
447’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin
412’ye yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 198
kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19
tedavisi görüyor.

Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik
güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady
Doumbouya, İsrail ve Fransa'da aldığı askeri eğitimlerle öne çıkıyor

Brezilya, sosyal medya
sitelerine kısıtlama getirdi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, baş-
kent Moskova’da gazetecilere yaptığı
açıklamada, Orta Amerika ülkesi El
Salvador’un, kripto para birimi Bitcoin’i
yasal para birimi olarak kullanmaya
başlamasını değerlendirdi. Rusya’nın
böyle bir adım atmaya henüz hazır ol-
madığına işaret eden Peskov, “Rus-
ya'nın bu tür adımlara hazır olmadığı
açık. Şimdiye kadar bu tür adımları
atmak için en ufak bir neden de bulun-
muyor.” diye konuştu. Kripto paraların

geleneksel mali araçlarla bir tutulma-
ması gerektiğini savunan Peskov, “Bu
tür kısmi para birimlerini mali araçlarla
bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca
zarar verir.” dedi. Gine’de yaşanan as-
keri darbenin küresel alüminyum piya-
salarında yarattığı etkiye de değinen
Peskov, “Gine’da yaşananlar küresel
alüminyum pazarını olumsuz yönde et-
kileyebilecek, gerçekten ciddi bir olaydır.
Ülkedeki Rus şirketlerinin çıkarlarının
korunacağını umuyoruz.” dedi.

Rusya sanal parayı istemedi

GINE DARBESINDEKI KILIT 
ISIM YARBAY DOUMBOUYA
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K uşadası’nda 5 gün sürecek Altın Gü-
vercin heyecanı Güvercinada’nın ta-
rihi iç kalesinde düzenlenen bir basın

toplantısı ile başladı. 12 Eylül’de gerçekleşe-
cek büyük final gecesi ile sona erecek olan 24.
Altın Güvercin Beste Yarışması için düzenle-
nen basın toplantısına Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın
Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşa-
dası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV
Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Koor-
dinatörü Ali Rıza Türker ve yarışmanın altın
sponsoru olan Eviz Yapı’dan Şakir Eviz ka-
tıldı.  Toplantının açılışında konuşan KUSAV
Başkanı Levent Köylü, 12 Eylül’e kadar
devam edecek 24. Altın Güvercin Beste Yarış-
ması kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler
düzenleneceğini belirterek “Tarihi Kervansa-
ray’da ünlü pop müzik sanatçısı Işın Ka-
raca’nın sahne aldığı muhteşem bir gala
gecesi ile başlayan Kuşadası 24. Altın Güver-
cin Beste Yarışması’nın en önemli etkinlikle-
rinden birisi şüphesiz ki sevgili Okan
Bayülgen tarafından hazırlanan ‘Bir Notanın
Hikayesi’ adlı belgesel olacak. Altın Güver-
cin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri
8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Bel-
gesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde tekrar Kervan-
saray'da izleyici ile buluşacak. Altın Güvercin
Beste Yarışması 11 Eylül tarihinde sevilen
pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın Kuşa-
dası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahne
alacağı bir konser ile sürecek.  24. Altın Gü-
vercin Beste Yarışması, 12 Eylül’de Kuşadası
Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da Türk pop
müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Du-
ru’nun sahne alacağı büyük final gecesi ile
son bulacak. Yarışmamız kapsamında verilen
KUSAV Onur Ödülü ise bu yıl sevgili Nükhet
Duru’ya takdim edilecek. Diliyorum ki hepi-
nizin çok keyif aldığı bir Altın Güvercinle siz-
leri buluştururuz” dedi. 

Türkiye'ye mal olmuş bir etkinlik

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Baş-
kanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in halen
Türkiye’nin ilk ve tek pop müzik beste yarış-
ması olma özelliğini koruduğuna dikkat çeke-
rek geleneksel yarışmayı 24’üncü kez
Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirtti. “Kuşadası Altın
Güvercin Beste Yarışması, sadece bir yarışma
değildir. Kuşadası ismiyle birlikte Türkiye’ye
mal olmuş bir sanat etkinliğidir” diyen Baş-
kan Ömer Günel,  teknolojik gelişmelere bağlı
olarak yarışmaya dijital oylamayı eklediklerini
ve halk jürisi işlevi gören bu uygulamanın ya-
rışmanın güvenilirliğini ve itibarını artırdığını
söyledi.  İlk kez 1986 yılında düzenlenen Altın

Güvercin Beste Yarışması’nın dönemin bele-
diye Başkanı Engin Berberoğlu’nun iradesi ile
Ali Rıza Türker tarafından organize edildiğini
belirten Başkan Ömer Günel, “Kendisi halen
bizim için yarışmanın koordinatörlüğünü ve
danışmanlığını yürütmektedir. Bugün ara-
mızda. Bu yarışmanın dününü ve bugününü
bilen bir büyüğümüz olarak büyük emekleri
var. Ona da yürekten minnet ve teşekkürle-
rimi sunuyorum” dedi. 

Hedef pop müzik yarışması

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu’nun önerisi ile “uluslararası pop
müzik beste yarışması” haline getirmek iste-
diklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hedefe ulaşma
konusunda da kararlıyız. Sayın Özlem Çerçi-
oğlu her zaman olduğu gibi beste yarışmamı-
zın hayata geçmesi için yaptığımız tüm
çalışmalarımızda yanımızda oldu ve bugün
de maddi, manevi hep yanımızda. Yarışma-
nın paydaşlarından biri de Aydın Büyükşehir
Belediyemizdir. Özlem başkanım, bugün özel
nedenlerle burada olamadı ancak Büyükşehir
Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Evrim Kara-
koz aramızdalar. Kendilerine çok teşekkür
ediyorum. Altın Güvercin’in Kuşadası’na ka-
tacağı değere inanarak yarışmanın düzenlen-
mesine katkı sunan iş insanlarının sunduğu
destek çok önemlidir. Bunların başında da
Eviz Yapı’nın sahibi Sayın Şakir Eviz gelmek-
tedir. Sayın Eviz, tamamen kendi isteği ve ira-
desi ile Altın Güvercin’e sponsor olmuştur.
Bu da Kuşadası’na olan inancının bir göster-
gesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Teşek-
kür etmemiz gereken bir diğer önemlisi isim
ise Kuşadası’ndan çıkıp Türkiye’ye mal
olmuş bir siyasetçi olmasına rağmen kentimiz
için çalışmayı sürdüren, her zaman bizi yü-

reklendirip destekleyen Parti Meclisi Üyemiz
Sayın Bülent Tezcan’dır. Ve elbette ki yerel,
bölgesel, ulusal tüm basın mensuplarımıza
bizlere olan desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Bir teşekkür de elbette ki, Altın
Güvercin Beste Yarışması’nın 24 yıllık geçmi-
şini konu alan ‘Bir Notanın Hikayesi’ adlı bel-
geseli hazırlayan sevgili dostum Okan
Bayülgen’e etmek istiyorum.” 

Kültür sanat üretmeye devam

Altın Güvercin’in Kuşadası ile özdeşleşmiş
bir organizasyon olduğunu ifade eden Baş-
kan Ömer Günel şöyle konuştu: “Dolayı-
sıyla da siyasetçinin iradesine, ruh haline,
kişilik durumuna bağlı olmaktan çıkarak her
yıl aralıksız yapılmasının zorunlu olduğu bir
yarışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu
nedenle de KUSAV’ın kurulmasını teşvik
ettik. Bugün organizasyon paydaşlarımız-
dan birisi de vakfımızdır. Vakıf Başkanımız
Sayın Levent Köylü’ye ve yönetim kuruluna
çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Altın Gü-

vercin Beste Yarışması’nın Kuşadası açısın-
dan çok önemli bir tanıtım olduğunu ifade
eden Başkan Ömer Günel, müzikle anılan
bir kent olmayı arzu ettiklerini ve bu nedenle
de Altın Güvercin’i çok önemsediklerini söy-
ledi. “Genç sanatçılarımıza da maddi ve
manevi destek vermek amacıyla bu sene
başlattığımız Güvercinada caz ve klasik
müzik dinletilerimizi, önümüzdeki yıllarda
bir festivale dönüştürme hazırlığındayız. So-
kakta müzik formatı ile sanatı sokağa taşı-
manın, tüm kesimlere ulaştırabilmenin
çalışmalarını yürütüyoruz” dedi. Kuşada-
sı’na katma değer katan etkinliklere para
harcamaktan kaçınılmaması gerektiğine dik-
kat çeken Başkan Ömer Günel “Ama ne-
dense geçmişte Kuşadası’nda para
harcanması gereken yerlere para harcanma-
mış, harcanmaması gereken yerlere ise har-
canmış. Biz tarım kenti değiliz. Kültür ve
sanat kentiyiz ve dolayısıyla da kültür, sanat
üreteceğiz. Marka kent olmanın yolu kaliteli
etkinlikler düzenlemekten geçiyor” dedi. 
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ALTIN GUVERCIN
YINE HAVALANDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi,
Kuşadası Belediyesi ve
Kuşadası Altın Güvercin
Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı
(KUSAV) iş birliğinde 
düzenlenen 24.Kuşadası Altın
Güvercin Beste Yarışması bir
basın toplantısı ile başladı

ESER, 11 Eylül'de Kadıköy Be-
lediyesi Süreyya Opera Sahne-
si'nde sanatseverlerin beğenisine

sunulacak. Yüz yıllık uykuya dalan güzel
bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir
Avrupa masalı "Uyuyan Güzel"i Fransız
balet Marius Petipa'nın koreografisine sadık
kalarak, İDOB Bale Başkoreografı Ayşem
Sunal Savaşkurt sahneye koydu. Eserde,
"Prenses Aurora" karakterini Büşra Ay,
Berfu Elmas, Gizem Atik Tuncay ve Zey-
nep Güçoğlu, "Prens Florimund"u Erhan
Güzel, Batur Büklü, Çağatay Özmen ve
Berkay Günay, "Carabosse"yi İlke Kodal,

Nuri Arkan ve Melike Manav, "Leylak
Perisi"ni ise Julia Hartmann ile Merve To-
paldemir'in yanı sıra Büşra Ay ve Melike
Manav dönüşümlü olarak oynayacak. Mü-
zikleri Pyotr İlyiç Çaykovski'ye ait olan,
konservatuvarlarda üzerine incelemeler ya-
zılan "Uyuyan Güzel" ilk kez 1890 yılında
St. Petersburg'da sahnelendi. Dekor tasarı-
mını Adnan Öngün'ün yaptığı eserin kos-
tüm tasarımına Çimen Somuncuoğlu, ışık
tasarımına ise Önder Arık imza attı. Uyu-
yan Güzel, Kadıköy Belediyesi Süreyya
Opera Sahnesi’nde 15,17 ve 18 Eylül'de
saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

İstanbul Devlet
Opera ve Balesi,

2021-2022 bale
sezonunu,
tekniği ve
estetiğiyle 

balenin önemli
eserlerinden biri

olan "Uyuyan
Güzel" ile açacak

Perde Uyuyan Güzel’le açılacak

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Evrim Karakoz, Büyükşehir Belediyesi ve
Kuşadası Belediyesi’nin asli görevlerini ye-
rine getirirken sosyal belediyecilik anla-
mında da tüm Türkiye’ye örnek olduklarını
belirterek “Kültür ve sanat alanında da Ay-
dın’a ve Kuşadası’na değer katmaya
devam ediyorlar ve edecekler. Ömer Başka-
nımıza ve Sayın Levent Köylü’ye çok teşek-
kür ediyorum. Bu organizasyonda çok
emekleri var. Nice 24 yıllar diliyorum” dedi.
Toplantıda konuşan yarışmanın altın spon-
soru Eviz Yapı’dan Şakir Eviz, Kuşada-

sı’nın kültür sanat ve spor alanında hak et-
tiği yere ulaşabilmesi için iş insanlarının
destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek
bu fırsatı kendilerine sunduğu için Başkan
Ömer Günel’e ve KUSAV Başkanı Levent
Köylü’ye teşekkür etti. Yarışmanın organi-
zatörlerinden Ali Rıza Türker ise Altın Gü-
vercin’in 35 yıllık uzun bir serüven
olduğunu vurgulayarak “Bu günleri gör-
mek benim açımdan tarif edilemeyecek bir
mutluluk. Sayın Ömer Günel’in başkan ol-
duktan sonra Altın Güvercin’e verdiği
önem, kurumsallaşması yolunda attığı

adımlar ve KUSAV’ın kurulması Altın Gü-
vercin’in uzun yıllar boyunca yaşamasını
sağlayacaktır. Ömer Başkanımıza ve Sayın
Levent Köylü’ye çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu. 

Nice 24 yıllara

Çocuklar için
mitoloji romanı

YAZAR Lucy
Coats’ın kaleme al-
dığı, Cenk Pa-

may’ın çevirdiği Olympos'un
Yaratıkları serisi, çocukları mi-
tolojinin gizemli dünyasında
heyecan dolu bir maceraya
davet ediyor. Serinin üçüncü
ve dördüncü kitapları Olym-
pos'un Yaratıkları Ejderha Şi-
facısı ve Olympos'un
Yaratıkları Tanrıların Atları,
hep kitap etiketiyle çocuk

okurlarla buluşuyor. Olympos'un Yaratıkları Ej-
derha Şifacısı kitabında, Olympos Dağı’nın resmi
hayvan terbiyecisi Demon her türlü hasta hayvana
bakıcılık yapar ama hiçbiri savaş tanrısı Ares’in
savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi
Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzül-
mesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zo-
rundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun
yardımı olmadan! 9 yaş ve üstü çocuklara hitap
eden Olympos'un Yaratıkları serisinin dördüncü ve
son kitabı Olympos'un Yaratıkları Tanrıların Atla-
rı’ndaysa hikâye tüm heyecanıyla devam ediyor.
Demon, artık Olympos Dağı’nda resmi hayvan ba-
kıcısı olarak çalışmaya alışmıştır. Tanrılar da ona.
Ne zaman ki Helios ve Poseidon birbirlerine mey-
dan okumaya başlar, o zaman Demon’ın huzuru
kaçar. İki tanrı, kimin atları daha hızlı diye yarış-
maya karar verir. Gözlerini hırs bürümüş tanrıların
her ikisi de Demon’dan yardım isteyince Demon ne
yapacağını şaşırır.

Raflarda yerini aldı

Olympos'un Yaratıkları Ejderha Şifacısı ve Olym-
pos'un Yaratıkları Tanrıların Atları, serinin ilk iki ki-
tabı Olympos'un Yaratıkları Hayvan Bakıcısı ve
Olympos'un Yaratıkları Hades’in Köpeği’nin ardın-
dan yine hep kitap logosuyla  raflarda yerini aldı.

Lucy Coats’ın kaleme aldığı, Brett Bean’in
resimlediği Olympos'un Yaratıkları serisiyle
çocuk okurların mitoloji dünyasındaki
yolculuğu tam gaz devam ediyor. Serinin
üçüncü ve dördüncü kitapları, Olympos'un
Yaratıkları Ejderha Şifacısı ve Olympos'un
Yaratıkları Tanrıların Atları, hep kitap 
logosuyla raflarda yerini aldı

Yalın'ın şarkıları
TikTok'u salladı

1-7 EYLÜL tarihleri arasında sürecek
olan kampanyaya kullanıcılar yoğun ilgi
gösteriyor. #Yalınşarkıları etiketiyle pay-

laşılan videolar, şimdiden 60 milyon görüntülen-
meye ulaştı.TikTok’un özel bir parçası olan müzik,
TikTok topluluğunun en büyük ilham kaynağı ola-
rak göze çarpıyor. Platform, kullanıcılarını #Yalın-
şarkıları kampanyasıyla birlikte birbirinden eğlenceli
videolar paylaşmaya teşvik ediyor. Yalın’ın en bili-
nen 5 şarkısından oluşan ‘Ne kadar Yalın hayranı-
sın?’ testine katılan kullanıcılar, hayranlıklarını
gösterebiliyor ve TikTok’un içinde yer alan müzik
sayfasındaki ‘Yalın Şarkıları’ parçalarıyla yaratıcı vi-
deolar çekip paylaşıyor. Kullanıcılar, Yalın’ın unutul-
maz şarkılarıyla nostaljik videolar oluşturarak eski
anılara yolculuk da yapıyor.

Yalın konserine davet

#Yalınşarkıları etiketiyle üç farklı te-
mayla düzenlenen kampanyada,
Yalın’ın en beğendiği videonun sahibi
10 Eylül’deki Yalın konserine davetli
olacak ve Yalın’la buluşarak birlikte

TikTok videosu paylaşacak. Ya-
lın’ın resmi TikTok hesabından
duyurduğu bu gelişme kullanı-
cıları şimdiden heyecanlan-
dırdı. Bu zamana kadar
müzik temalı birçok kam-
panya düzenleyen TikTok,
kullanıcılarını platform üze-
rinden ünlü isimlerle buluştu-

rarak onlara heyecan verici
deneyimler yaşatmaya devam
ediyor.

Kullanıcılarına yeteneklerini sergilemeleri için
her zaman pozitif bir ortam sunan TikTok,
müzik temalı kampanyalarına devam ediyor.
Ünlü sanatçı ve söz yazarı Yalın’ın katılımıyla
#YalınŞarkıları kampanyasını başlatan 
platform, kullanıcılarını keyifli videolar
paylaşmaya davet ediyor

Sanatseverler için güzel bir konser
Cumhurbaşkanlığı 

Senfoni Orkestrası (CSO), 
10 Eylül Cuma günü

başlayacak konser 
sezonunun açılışında, 

dünya standartlarındaki 
yeni senfoni binasında

müzikseverleri ağırlayacak

SEZON hazırlıkları sürer-
ken, açıklamada bulunan
CSO Şefi Cemi'i Can

Deliorman, Kovid-19 ile mücadele-
den dolayı hem müzisyenler hem de
seyircilerin Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrasının düzenli konserle-
rine hasret kaldığını belirtti. Sezona
düzenli konserlere yeniden başlaya-
caklarını bildiren Deliorman, ilk pro-
vayı da yaptıklarını dile getirdi.

"Uzun bir zaman sonra bir araya
gelmek, tekrar seyirciyle buluşmak
bizler için çok motive edici bir
durum." diyen Deliorman, müzis-
yenler ve seyircilerin CSO'nun yeni
konser salonunda hem orkestrayı
görmek hem de buranın benzersiz
akustiğini tecrübe etmek için bekledi-
ğini söyledi. Deliorman, 10 Eylül'de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes-
trasının resmi sezon açılışını yeni

konser salonunda yapacaklarını be-
lirtti.Avrupa'da yıldızı çok parlamış,
çok önemli ödüllerin sahibi, genç ve
dinamik keman sanatçısı Yury 
Revich'in konserin solisti olacağını
ifade etti.
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Milli antrenör Furkan Derbazlar, bir süredir
Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad'ın an-
trenörlüğünü yapıyor. Zinad, Belçika'nın
Brüksel kentinde düzenlenen ‘WBC Mediter-
ranean’ unvan maçına çıktı. Dünyanın en
prestijli boks organizasyonlarından biri olan
WBC’nin unvan maçında Malik Zinad’ın an-
trenörlüğünü milli antrenör Furkan Derbazlar
yaptı. Malik Zinad, ‘LightHeavy Weight’ sıkle-
tinde rakibi Karadağlı Almir Skrijelj’i üçüncü
rauntta nakavt etti. Böylece Zinad, WBC Ak-
deniz hafif ağır sıklet şampiyonu oldu. Milli
antrenör Furkan Derbazlar da Türkiye boks
tarihinde WBC kemeri alan antrenörlerden
biri olarak tarihe geçti.Hep bugünleri istiyor-
dumDerbazlar, çocukluğundan bu yana
WBC’de boks maçı hayali kurduğunu belirtti.
“Hayalini kurarken bile heyecanlanıyordum ve
şimdi buradayım” diyen Derbazlar, şunları
söyledi: “WBC dünyanın en prestijli ve en
büyük boks organizasyonu. Bu benim çocuk-
luk hayalim. Sporcu olarak sakatlıklarımdan
dolayı WBC’de maça çıkmak nasip olmadı;
ama antrenör olarak WBC’ye girmeyi başar-
dım. WBC kemeri alan Türk antrenörleriden
biri olarak tarihe geçmek benim için çok
büyük bir onur. Hayalim gerçekleşti ve hayatı-
mın en mutlu günlerini yaşıyorum.”
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Medical Park Stadyumu’nda oynanacak
karşılaşmanın bilet fiyatları; Vip Platinum
900 TL, Vip Gold 700 TL, Vip Silver 500
TL, Batı 300 TL, Doğu 250 TL, Fırtına 150
TL ve Kale Arkası ise 100 TL olarak açık-
landı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyo-

nu’nun aldığı son karara göre, Medical Park
Stadyumu’nun % 50 kapasitesi oranında sa-
tışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu
getirilirken, iki doz aşı olan kişilerin son aşı-
sının üzerinden de 14 gün geçmesi gerektiği
belirtildi. Ayrıca çift doz aşı olanlara HES

kodu kontrolünün de yapılacağı, yurt dı-
şında yaşayan taraftarların aynı kurallar
kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını ül-
keye giriş yaparken gümrük memurları üze-
rinden pasaportlarına işletme
zorunluluklarının bulunduğu kaydedildi.

Hayali
gerçek oldu

2 020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi
tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kaza-
nan Abdullah Öztürk ile bronz madalya ka-

zanan kardeşi Ali Öztürk, Türkiye Spor Yazarları
Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen
basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TSYD
Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, ülkeye ve
kente bu gurur ve sevinci yaşattıkları için Öztürk kar-
deşlere teşekkür etti. Altın madalya kazanan Abdul-
lah Öztürk, burada yaptığı açıklamada zorlu bir
süreci altın madalya ile taçlandırdıkları için mutlu
olduğunu belirterek, "2016'da da şampiyon olmuş-
tum. 2020 Tokyo pandemiden dolayı biraz daha
uzun sürdü, bir yıl daha fazla beklemek zorunda
kaldık. Pandemi nedeniyle çalışamadığımız dönem-
ler oldu. Rakiplerimiz kapalı kutuydu. Onları göre-
medik, onlar da bizi göremedi. Antrenörümüzle çok
iyi şekilde çalıştık. O süreci çok iyi atlattık ve altın
madalya ülkemize geldi. Bu nedenle çok mutluyum.
Dün de memleketim Trabzon'a geldim, inanılmaz
bir karşılama oldu. Çok mutluyum. Madalyamız ül-
kemize ve Trabzon'a hayırlı olsun" dedi.

Madalya sayımız artacak

Final maçında çok heyecanlı olduğunu anlatan Ab-
dullah Öztürk, "30 Ağustos olması da beni çok mo-
tive etti. Bakan bey geldi, daha da heyecanlandım.
Karşımda maçı izliyordu. Taraftar gibi bağırıyordu.
Son saniye aldıktan sonra sevincimi onunla paylaş-
mak istedim. Ona doğru koşarken yerdeki çıkıntıya
takılıp düştüm. Daha sonra sarılıp ağladık. Duygu-
sal anlar yaşandı. Şu anda ülkemizde ne kadar en-
gelliye ulaşabilirsek, rekabeti ne kadar arttırabilirsek,
paralimpikte çok daha fazla madalyaya ulaşırız"
diye konuştu.

Engelli çocuklardan utanmayın

'Engelliler evde kalmasın' diyen Abdullah Öztürk,
şöyle devam etti: "Gelin birlikte spor yapalım, tarihe
yeni bir başarı hikayesi sunalım sloganım var. Spor
salonlarına gelin. Bizler yapabiliyorsak sizler de ya-
pabilirsiniz. Anne babalara çok iş düşüyor. Biz o an-
lamda şanslıydık. Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek
çok güzel. Engelli çocuklarınızdan utanmayın. On-
ları salonlara getirin, sporla tanıştırın. Sizler bugün
varsınız yarın yoksunuz. Onlar engelli birey ve kendi
kendilerine başarabilmesi lazım. Anne babalar sizle-
rin öncü olması lazım."

Masa tenisine boşa başlamadık

Paralimpik masa tenisi Milli Takım Antrenörü Yusuf
Kılınçkaya'nın kendisini ve kardeşini keşfettiğini kay-
deden Abdullah Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Yatılı
okulda kalıyorduk. Okulda çok fazla sosyal aktivite
yoktu. Tenis masamız vardı. Bir hafta sonu hocaları-
mız seçmelere geldi, biz de katıldık. Akşam etütleri-
miz oluyordu. Açıkçası biz de derslerden kaçmak
için başladık. Hocalarımız zamanla bize çok büyük
hedefler koydu. Bizlere hedef yüklemeleri yaptılar,
sürecimiz öyle başladı. 15 yıldır bu sporu yapıyoruz.
İlk 4-5 yıl haftanın 7 günü günde 6 saat antrenman
yaptık. Avrupa'yla aramızda 60-70 yıl fark vardı. Biz
bu farkı gece gündüz çalışarak 7 yılda kapattık ve
onların ellerinden madalyaları almaya başladık. Biz
Ali ile birlikte çalışıyoruz. Bireysel sporlarda part-
neriniz çok önemli. Sağlam bir partnerle çalış-
mak hem onu hem beni geliştiriyor. Partneriniz
iyi olunca çok çabuk ilerleme oluyor. Ağabey-
kardeş çalıştığımız için çok şanslıyız."

İstiklal marşımızı dinleteceğiz

Bronz madalya kazanan Ali Öztürk
ise, 2024'te ağabey kardeş peş peşe
İstiklal Marşı dinleteceklerini belir-
terek, "Bireyseldeki ilk madalyam.
Tokyo'da üçüncü oldum. Çalış-
malarımız devam ediyor. İn-
şallah 2024'te Paris'te
inşallah ağabey - kardeş
olarak yer alacağız. Bu
yolda ilerlemeye devam
edeceğiz. Burası bizim
için bir tecrübe oldu.
Benim kategorim
biraz daha zor.
Fiziksel an-
lamda kondis-
yon isteyen
daha zor
bir 

ortamda oynuyorum. İnşallah ağabey - kardeş
aynı anda peş peşe İstiklal Marşımızı dinletece-
ğiz. 5-10 dakika İstiklal Marşı dinleteceğiz. 15
yıldır birlikte antrenman yapıyoruz. Birbiri-
mizi izliyoruz ve açıklarımızı söylüyoruz.
Birlikte çalışıyoruz. İnşallah bundan
sonra ikimiz de altın madalya kazana-
cağız" şeklinde konuştu. Paralimpik
Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü
Yusuf Kılınçkaya ise, "Çocukları-
mızla birlikte lise çağından beri
birlikteyiz. Altın, bronz gümüş
madalyalar kazandık.
Bunun arkasında çok ciddi
şekilde emek verenler var.
Bize her zaman inanan
herkese çok teşekkür
ederiz. Bundan
sonra da hedefi-
miz Paris'te ma-
dalya sayımızı
yukarıya çı-
karmak"
ifadele-
rini kul-
landı.

Trabzonspor’da Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Milli antrenör Furkan Derbazlar’ın
antrenörlüğünü yaptığı Libyalı profesyonel
boksör Malik Zinad, World Boxing Council
(WBC) tarafından düzenlenen Mediter-
ranean (Akdeniz) unvan maçında (kemer
mücadelesi) şampiyon oldu. Böylece 
Derbazlar, Türkiye boks tarihinde WBC 
kemeri alan ilk antrenörlerden biri oldu

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başak-
şehir forması giyen 26 yaşındaki Fransız golcü
Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı. Atilla Vehbi
Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende konu-
şan Fraport TAV Antalyaspor Futbol Şube
Sorumlusu Aytaç Altay, "Crivelli ile birlikte
Antalyaspor olarak 12'nci transferi tamamla-
dık. Kendisini satın alma opsiyonuyla 1 sene
kiraladık. Hem Crivelli hem Antalyaspor için
hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini
dile getirdi. Yönetim kurulu üyesi Kerem Çan-
kaya da futbolcuya başarı diledi.Fransız golcü
Crivelli ise Antalyaspor'da olmaktan çok mut-
luluk duyduğunu söyledi. Takımın başarısı
için mücadele edeceğini dile getiren Crivelli,
şöyle konuştu: "Başarılı olmak istiyorum. Ta-
kıma yardımcı olup ligi en iyi sırada bitirmek
için maksimum katkı sağlamak istiyorum.
Geldiğim ilk andan itibaren sıcak karşılama
için kulüp yönetimine teşekkür ediyorum.
Süper Lig'de benimle ilgilenen başka kulüpler
de oldu. Diğer kulüplerden arama ya da
mesaj almadım. Bu kulüpte olduğu gibi hiç bir
hoca benimle temasa geçip, istekli olduğunu
göstermedi. Başakşehir'de hoca ile ilgili sıkıntı
yaşamadım. Başakşehir konusu 2 -3 gün ön-
cesine kadar vardı. Şimdi Antalya'dayım.
Mutluyum” diye konuştu.

Crivelli, 
Antalyaspor’a
imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV
Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına
kiraladı. Crivelli, "Antalyaspor'a 
geliş amacım Başakşehir'deki ilk
sezonumdaki performansımı 
tekrarlamak ve üstüne koyup daha
büyük başarı yakalamak" dedi

Trabzonspor’un Süper Lig’in 4’üncü haftasında 12 Eylül Pazar günü 
saat 20.00’de oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya
kazanan Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, yatılı
okulda akşam etüt derslerinden kaçmak için masa tenisine başladıklarını belirterek,
daha sonra Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaştıklarını söyledi

Engeller hep aşılabilir

ENGEL TANIMADILAR
MADALYAYI ALDILAR

ÖRNEK
SPORCU

Çiftlikte bile 
şampiyon olmak

için çalışıyor
8 yaşında karate sporuyla tanışan Yusuf Can Özdemir 

(17), İstanbul'da 17 Ekim'de başlayacak yarışmada Türk Milli Takımı 
adına yarışacak. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım eden 

Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana çevirip fiziksel kondisyonunu artırıyor

Antal-
ya'da

tarım ve
hayvancı-

lıkla uğraşan
Özdemir ailesi-

nin üç erkek ço-
cuğundan en

küçüğü Yusuf Can
Özdemir, karate bran-

şında dünya şampiyonu
olmak için geceli gündüzlü

antrenman yapıyor. Kimi
zaman 40 kilo ağırlığındaki

yem çuvallarını kamyonete yük-
leyen, kimi zaman odun kırarak

omuz ve kol kaslarını güçlendiren
Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana

çevirdiğini söyledi. Spor kariyerinin
yanı sıra anne ve babasına işlerinde

yardım etmesi gerektiğini anlatan Yusuf
Can Özdemir, güç antrenmanlarını arazide

yapmanın ayrıcalıklı olduğunu anlattı. Birçok
sporcunun güç ve kondisyon antrenmanlarını

pahalı spor aletleriyle salonlarda yaptığını, kendi-
sinin ise yaşam standartları nedeniyle ailesinin iş-

lerinde yardımcı olması gerektiğini vurgulayan
Özdemir, "Hocam Sensei İlkay İldaş 8 yaşından bu

yana beni eğitiyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok şampiyo-

nada dövüştüm, yüzlerce madalya ve kupa kazandım. He-
defim dünya şampiyonu olmak. Bu nedenle günümün her
anını antrenmana ayırıyorum. Fiziksel olarak güçlü olmak
istiyorum, ne kadar güçlü olursam müsabakada ayakta o
kadar çok kalırım. Temiz havada çalışmak vücuda daha
çok oksijen girmesini sağlıyor. Gücümü kontrollü kullan-
mam için nefesimi de iyi kontrol etmem gerekiyor" dedi.

Rocky'den ilham aldı

Çiftlik işleri sırasında yaptığı antrenmanları
'Rocky' adlı filmdeki sahnelere benzeten Özde-
mir, "Kendimi bazen küçüklüğümde severek izle-
diğim Rocky filmi sahnesinde gibi hissediyorum.
Salon antrenmanlarının yanı sıra güç ve kondis-
yon antrenmanları tamamen fiziksel gücü artır-
mak için yapılıyor. Burada senseimle birlikte
ciddi anlamda efor harcıyorum, hocam güç pat-
lamalarımın muazzam boyuta yükseldiğini söy-
lüyor. Karate sporunda yüksek teknik, güç
patlamalarıyla birleştiğinde rakibinize şans tanı-
mıyorsunuz. İşlerimi yaparken kendimi de geliş-
tiriyorum. Şampiyonadan madalya ile
döneceğim" diye konuştu.

Korkusuz, cesur, hızlı

Öğrencisiyle gurur duyduğunu söyleyen siyah
kuşak sahibi Sensei İlkay İldaş, "Yusuf hayatını
ailesine ve karateye adamış durumda. Ailesinin
geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık çalışma-
larında bazı görevleri var. Antrenmana gelmesi
yerine ben antrenmanı onun ayağına götürüyo-

rum. Çalışma ortamını güç antrenmanına çevirdik. Çift-
likte yaptığı işler fiziksel işler. Bu işleri biraz daha teknik
yapmasına yardımcı oluyorum. Bir çuvalı kaldırıp atarken,
odun kırarken veya keçilerini beslerken her anını güç an-
trenmanına çevirdik. Oldukça da başarılı sonuçlar aldık.
Haftanın 4 günü de akşamları teknik antrenmanlar yapa-
rak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Başaracağını ve İstiklal
Marşı'nı okutacağına eminim" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Masa Tenisi Antrenörü Gürhan Zengin ise,
Ali Öztürk'ün de Trabzonspor'a katılacağını açıklayarak
şunları dedi: "Biz Abdullah'la Ankara'da Yusuf hocam sa-
yesinde tanıştık. Koyu Trabzonsporlu olduğunu, Trab-
zonlu olduğunu öğrendik. İlkleri yapmak istedik. Neden
paralimpik sporcu normal liglerde oynamasın düşünce-
siyle onu kadromuza kattık. 3'üncü Lig'de oynadık, 1'inci
Lige kadar çıktık. Süper Lig'de kadın takımımız var, inşal-
lah erkek takımımızı da çıkaracağız. İnşallah iki takımı-
mızla beraberce masa tenisinde olacağız. Ali kardeşimizi
de Trabzonspor kadromuza katarak bedensel engellilerin
normal liglerde oynaması gerektiğini, oynayabileceğini
göstereceğiz." Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Birdal Öztürk de sporcuları tebrik ederek, "Trabzon
olarak mutlu ve gururluyuz. Şehrimizin Tokyo'da bu şe-
kilde temsil etmesi bize gurur vermiştir. Ailemizi ve spor-
cularımızı tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.
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Galatasaray 'dan son dakika haberleri gel-
meye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna
Nelsson, Cicaldau, Morutan, Boey, Van Aan-
holt gibi kaliteli yabancı isimleri katan Galata-
saray, daha önce Beşiktaş forması giyen
Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yap-
mıştı. UEFA'ya listenin verileceği son gün
transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, El-
neny'den vazgeçmişti. Bu transferin gerçekleş-
meme sebebi ortaya çıktı. İşte son dakika
haberinin detayları... Bu sezon UEFA Avrupa
Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Mos-
kova ile aynı grupta yer alan Galatasaray,
kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile gö-
rüşmüştü. Mohamed Elneny'nin transferi ko-
nusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin
kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon talep
etti.William D'avila'nın devreye girmesiyle El-
neny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve
dört senelik sözleşme istedi.

Burak Elmas karşı çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Moha-
med Elneny transferinin bu maliyetlerde bit-
mesini istemedi. Başkan Elmas, '4 sene
boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam'
diyerek transferi veto etti. Beşiktaş da El-
neny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak
orta sahası Miralep Pjanic'i kiraladı. Galata-
saray, diğer alternatiflere yöneldi.

Fenerbahçe, sol bek transferi için tüm mesai-
sini seferber etti. Son aday ise büyük heye-
cana neden oldu. Real Madrid'den ayrılması
gündeme gelen Marcelo için teklif yapıldı.
Diğer adaylar için de görüşmeler sürüyor. Yaz
transfer sezonunun son günlerini çok hare-
ketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için
de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler,
sol bek transferi için mesai harcarken gelen
bir haber camia içinde büyük bir heyecana
neden oldu. Bu heyecanın nedeni ise Brezil-
yalı yaldız Marcelo oldu. Sarı-Lacivertli kur-
maylar Real Madrid'den ayrılması gündeme
gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol ku-
lübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bu-
lunduğu ortaya çıktı.Real Madrid yönetiminin
Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye
aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğ-
renildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu
bir dünya starı ile tamamlanacak.Fenerbahçe
yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek
adaylarıyla olan temaslarını da devam ediyor.
Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol
beki kesinlik kazanmış olacak.

Galatasaray 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç
oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak.
Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağ-
duru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900
900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kaza-
nan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak.
Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncu-
nun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest
kalma maddesi koyulacak.Marcao'nun ligde cezasının
sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan
Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu sto-
perin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2
yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kal-
ması önlenecek. Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin
Euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede
değerini katlayıp 3.5 milyon Euro'ya ulaştı.

Elneny
bilmecesi

Marcelo
gelebilir

Ağustos ayında yatırımcısına Manchester United, Cristiano
Ronaldo transferiyle yüzde 7,2, SS Lazio yüzde 4,8, Juven-
tus yüzde 3,1, Borussia Dortmund yüzde 2,6, SL Benfica,
yüzde 1,6, Olympique Lyon yüzde 0,9 kazandırdı

M anchester United'ın hisse-
leri Cristiano Ronal-
do'nun transferiyle

ağustosu yüzde 7,2 değer kazancıyla
tamamlayarak, bu dönemde yatırım-
cısına en çok kazandıran futbol ku-
lübü hissesi oldu. Futbol kulüplerinin
hisseleri, yeni futbol sezonunun baş-
laması ile birlikte borsalarda ağustos
ayını yükselişle tamamladı. Özellikle
gerçekleştirilen etkili transferler ve
yeşil sahalarda alınan başarılı sonuç-
lar futbol kulüplerinin borsalardaki
performansını da olumlu etkiledi.
Dünyanın önde gelen halka açık 7
futbol kulübü hisselerinin ağustos
performanslarına bakıldığında,
Manchester United'ın yüzde 7,2, SS
Lazio'nun yüzde 4,8, Juventus'un
yüzde 3,1, Borussia Dortmund'un
yüzde 2,6, SL Benfica'nın yüzde 1,6
ve Olympique Lyon'un yüzde 0,9 ka-
zandırdığı görülüyor. AFC Ajax his-
seleri ise bu dönemde negatif

ayrışarak yatırımcısına yüzde 1,7
kaybettirdi. Manchester United'ın
hisseleri Cristiano Ronaldo'nun
transferiyle ralli yaptı. İngiltere Pre-
mier Lig ekiplerinden Manchester
United, Portekizli yıldız Cristiano
Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme im-
zaladığını ve futbolcunun 7 numaralı
formayı giyeceğini duyurmuştu. İtal-
yan kulübü SS Lazio da İtalya Bi-
rinci Futbol Liginde (Serie A)
başarılı bir performans sergiliyor.
Cristiano Ronaldo'nun, Juventus da
kalmayıp Manchester United'a git-
mesine karşın Juventus'un da hisse-
leri gerçekleştirdiği etkili transferlerle
birlikte artış kaydetti. Juventus, Bre-
zilyalı forvet oyuncusu Kaio Jorge ve
eski futbolcusu Moise Kean'ı kadro-
suna katarken, Manuel Locatelli'yi
de satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Portekiz Süper Liginde (Primeira
Liga) lider konumda bulunan SL
Benfica da UEFA Şampiyonlar Ligi

play-off turunda PSV Eindhoven'ı
eledi. Benfica böylece yeşil sahalar-
daki başarısını hisse senedi piyasala-
rına da yansıttı.

Benfica dikkat çekti

Dünyanın önde gelen halka açık fut-
bol kulüplerinin yıl başına göre per-
formansına bakıldığında 7 futbol
kulübünün 5'i kazandırırken, 2'si kay-
bettirdi. Bu dönemde SL Benfica,
Borussia Dortmund, SS Lazio,
Olympique Lyon ve Manchester
United'ın hisseleri yükselirken, Ju-
ventus ve AFC Ajax'ın hisselerinde
düşüş gözlendi. Futbol kulüplerinin
yıl başına göre performansına bakıl-
dığında yatırımcısına SL Benfica
yüzde 72,8, Borussia Dortmund
yüzde 15,6, SS Lazio yüzde 8,7,
Olympique Lyon yüzde 4,2 ve
Manchester United yüzde 3 kazandı-
rırken, Juventus yüzde 7,1 ve AFC
Ajax yüzde 8,7 kaybettirdi.

Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mo-
hamed Elneny ile transfer görüş-
mesi yapan Galatasaray yönetimi,
araya giren menajerlerin farklı
tarifeleri yüzünden transferden
vazgeçti. Mohamed Elneny'nin
Beşiktaş'tan istediği ücret ile Ga-
latasaray'dan istediği ücret ara-
sında fark olduğu ortaya çıktı

Cim Bom, 6 numara transferinde çok kritik bir
adım attı. Sarı-Kırmızılılar, Al Ahli'nin 23

yaşındaki ön liberosu Aliou Dieng'le el sıkıştı.
Malili oyuncu için 8 milyon Euro zorunlu satın

alma maddeli kiralama teklifi yapan Galatasaray
Yönetimi, Mısır cephesinden onay bekliyor

,Cimbom 6
numarasını buldu

Cimbom 6
numarasını buldu

Cimbom 6
numarasını buldu

Cimbom 6
numarasını buldu

Cimbom 6
numarasını buldu

Cimbom 6
numarasını buldu

Galatasaray aylardır üzerinde uğraş-
tığı 6 numara transferinde artık son
aşamaya geldi. sarı- Kırmızılılar, Mısır'ın
al ahli takımında forma giyen 23 yaşın-
daki Malili ön libero aliou Dieng'i kad-
rosuna katmak üzere. teknik patron
Fatih terim'in ısrarıyla, bu bölgeye yapı-
lacak takviye için kesenin ağzını açan
Galatasaray yönetimi, Mısır cephesin-
den gelmesi beklenen onayla birlikte
operasyonu tamamlayacak.

3 yıllık ödeme planıyla

sarı-Kırmızılılar'ın, genç ön libero için
gözden çıkardığı rakam 8 milyon Euro!
Hedef, Dieng'i zorunlu satın alma mad-
desiyle birlikte sezon sonuna kadar ki-
ralamak. Bunun için şimdilik kiralık
ücretinin ödenmesi, sezon sonunda da
bunun bonservis bedelinden düşülmesi
ve kalan paranın da 3 yıl taksitle öden-
mesi formülü üzerinde duruluyor. sarı-

Kırmızılılar'ın bu son görüşmeden önce
6.5 milyon Euro teklif ettiği, ancak ku-
lübü al ahli'nin bir türlü 10 milyon Eu-
ro'dan aşağı inmediği aliou Dieng ise
mutabakatın bir an önce sağlanmasını
bekliyor. Galatasaraylı yetkililerin, genç
futbolcuyla maddi detaylar da dahil
olmak üzere her konuda anlaşmaya var-
dığı belirtiliyor.

Problem ortadan kalkacak

terim, Dieng'in orta sahadaki savunma
direncini artıracağını, böylece hem sto-
perlerin yükünün azalacağını hem de
geriden topla çıkışlarda yaşanan prob-
lemlerin büyük oranda ortadan kalka-
cağını düşünüyor. Önemli bir mali yükün
daha altına imza atmaya hazırlanan Ga-
latasaray yönetimi ise Dieng'in gelece-
ğinin parlak olduğu ve ileride çok daha
yüksek bir bonservisle satılmasının
mümkün olduğu inancına sahip.

Galatasaray'da iç transferde
gelişmeler yaşanıyor. İç transfer

harekâtına başlayan yönetim ilk
adımı Kerem Aktürkoğlu için at-

acak. Genç oyuncusunun gön-
lünü almak isteyen Galatasaray,

takımın en az kazanan ismi
olan Kerem Aktürkoğlu’nun

ücretine zam yapacak

Kerem’in maaşına zam geldi

CRISTIANO RONALDO 
FARK YARATTI
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1 -2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşen
Üsküdar Üniversitesi 7. ve 8.
Dönem Mezuniyet Töreni keyifli

anlara sahne oldu. Laboratuvar Tekno-
lojisi programını bitiren Rabia Acar, Psi-
koloji bölümünü bitiren kızı Rabia Acar
ile birlikte mezun olmanın mutluluğunu
yaşadı.  Evlendiğinde ilkokul mezunu ol-
duğunu ifade eden Fatma Acar, ikinci
üniversitesini kızıyla aynı okulda okuya-
rak mezun oldu. Acar, “Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Tek-
nolojisi programından 7.dönemde 42 ya-
şımda mezun oldum. Kızım Rabia Acar,
23 yaşında ve İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi İngilizce Psikoloji bölümünden
bu sene mezun oldu. Ben evlendiğimde
ilkokul mezunuydum, eğitim hayatım
2005 yılında tekrar başladı. İlk olarak
açık öğretimden ortaokul ve liseyi ta-
mamladım. Daha sonra ise Anadolu
Üniversitenden açık öğretim ile Adalet
okudum. İlkokulda çok başarılı bir öğ-
renciydim, öğretmenlerim aileme oku-
mam için fikir vermişlerdi fakat maddi
imkânsızlık ve köy hayatındaki yetersiz-
likler nedeniyle okuyamadım. Evlendik-
ten sonra İstanbul’da bir hastanenin
kafeterya bölümünde çalışmaya başla-
dım. Burada sağlık alanına olan ilgimi
fark ettim ve tekrar üniversite sınavına
hazırlandım. Tercihlerim arasında %75
bursla Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar
Teknolojisi bölümüne yerleştim.” dedi. 

Büyük gurur yaşadım

İlk olarak kızının Üsküdar Üniversite-

sinde eğitime başladığını ifade eden
Acar, kendisinin kızından önce mezun
olduğunu aktardı. Acar: “Kızım Üskü-
dar Üniversitesi Psikoloji bölümüne
yerleşti o yıl ben de tekrar üniversite sı-
navına hazırlanmaya karar verdim. Ha-
yatım boyunca sağlık alanına bir ilgim
vardı, bu konuda araştırmalar yapıyor-
dum. Hastanede çalışmaya başladıktan
sonra sağlık alanında çalışmak istedi-
ğimi fark ettim. Tercihlerim sırasında
ise Laboratuvar Teknolojileri Bölüm
Başkanı Ebru Özkan Oktay hocamızla
iletişim kurunca bu bölüme yerleşmeye
karar verdim. Üsküdar Üniversitesi se-
rüvenimiz işte bu şekilde başladı.
Benim bölümüm 2 senelik olduğu için
geçen sene mezun oldum, kızım da bu
sene. Pandemi dolayısıyla mezuniyet
töreni yapılamamıştı. Bu sene kızımla
aynı anda mezun olma coşkusu ve gu-
ruru yaşadım.” şeklinde konuştu. 

Mutluluğumu tarif etmek zor 

Bir insanın evladıyla aynı anda mezun
olmasının çok gurur verici bir duygu 
olduğunu ifade eden Acar; “Kızımla
aynı okulda okuduğumuzu duyan her-
kes çok şaşırıyordu, gıpta ile bakıyordu
bize. Kızımla bir yandan okul arkada-
şıydık fakat fakültelerimiz ayrı olduğun-
dan birbirimizi çok göremiyorduk.
Kızım da benimle aynı okulda okumak-
tan oldukça memnundu bu durumu 
arkadaş çevresine gururla anlatıyordu.
Bu süreçte eşim ve iki oğlumda 
hep destek oldular, hiçbir zaman 
eğitimimize engel olmadılar.” 
açıklamalarında bulundu.

ARİF ELMAS

ANA KIZ BERABER
MEZUN OLDULAR

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci
yılı münasebetiyle zabıta personeli
ile yemekli programda bir araya
geldi. Programa Başkan Atila Aydı-
ner’in yanı sıra Bayrampaşa Kayma-
kamı Dr. Soner Şenel, AK Parti
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin
Saçlı, Belediye Başkan Yardımcıları
Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Bale-
koğlu, Bayrampaşa Belediyesi Za-
bıta Müdürü Dilber Sarıtaş ile
zabıta personeli katıldı. Zabıta per-
sonelinin güzel bir akşam geçirdiği
program toplu halde fotoğraf çekimi
ile sona erdi. Zabıta teşkilatının

köklü bir tarihi olduğunu ve oldukça
zorlu bir görevi yerine getirdiğini be-
lirten Başkan Atila Aydıner, “Beledi-
yemizin en önemli birimlerinden
olan ve halkımızın huzuru için gece-
gündüz çalışan zabıta, büyük bir te-
şekkürü hak ediyor. Büyük bir özveri
ile görev yapan zabıta personelimize
yürekten teşekkür ediyorum. Tam
195 yıldır sağlık, ruhsat, asayiş gibi
önemli görevlerle yerel yönetimlerin
doğrudan halka açılan en etkili yü-
züdür zabıta.  Bir belediyenin en
temel birimlerinden biri zabıta teşki-
latıdır. Biliyorum, yaptığınız görev
zor bir görev, zor olduğu kadar da

kutsal bir görev. Rahatınızdan taviz-
ler vererek bir beldenin rahatı için ça-
lışıyorsunuz. Tebessüm eden bir
yüzle görevinizi yapmanız belediye-
mizin güler yüzünü halkımıza yansı-
tıyor. Zabıta ve diğer ekiplerimiz ile
birlikte yıllardır halkımızın yüzünde
bir tebessüm oluşturabilmenin mü-
cadelesini veriyoruz. Bunu başarabi-
liyorsak ne mutlu bizlere ve ne mutlu
sizlere. Bu vesileyle 195 yıllık bu
büyük teşkilatın, Zabıta Haftası’nı
en kalbi duygularımla kutluyor, tüm
zabıta personelimize görevlerinde
başarılar diliyorum” dedi. 
SEMANUR POLAT

bayrampaşa’da
zabıtaya teşekkür
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zabıta Haftası ve Belediye Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli ile yemekte bir araya geldi. Zabıta Haftası’nı kutlayan
Aydıner, “Büyük bir özveri ile görev yapan zabıta personelimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi

Cüneyt Yüksel öğrencileri
Yalnız bırakmadı

Sınıflara ziyarette bulunarak öğretmen
ve öğrencilere başarılar dileyen Baş-
kan Yüksel’e Süleymanpaşa İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Sü-
leymanpaşa Belediye Başkan Yardım-
cısı Gökhan Saygı ve Süleymanpaşa
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürü Suat Durmaz eşlik etti. Baş-
kan Yüksel, Mevlana İlkokulu Mü-
dürü Ersin Çakır’dan okullarındaki
durumla ilgili bilgi alırken, okulun ek-
sikleri ve ihtiyaçları konusunda destek
sözü verdi. Okul Müdürü Çakır’ın
şahsında tüm eğitim camiasına yeni
eğitim öğretim yılının hayırlı olması
temennisini paylaşan Yüksel, öğrenci-
lere de kesintisiz yüz yüze eğitimle ge-
çecek bir yıl diledi.
Eğitimle dolu bir yıl olsun

Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Yüksel, “Okullar çocuklarımızla güzel.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz
yüze eğitimle başladı. Korona virüsü
salgını nedeniyle okullarından uzak
kalan çocuklarımız, bugün çalan ilk
ders ziliyle birlikte sınıfları doldurdu.
Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Ebubekir Atilla, Belediye
Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ve
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü-
müz Suat Durmaz ile birlikte ziyaret
ettiğimiz Mevlana İlkokulu’nda, Okul
Müdürümüz Ersin Çakır ve öğret-
menlerimize yeni eğitim öğretim yılı-
nın hayırlı olması temennisinde
bulanarak, çocuklarımıza başarılar di-
ledik. Bu vesileyle Süleymanpa-
şa’mızda eğitim hayatına geri dönen
ve yeni başlayan tüm öğrencilerimize
hastalıksız, kesintisiz yüz yüze eğitimle
geçecek bir yıl dileklerimi paylaşıyo-
rum,” ifadelerini kullandı. 
İRFAN DEMİR

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ
Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği işbirliği ile bu yıl
17’ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla
Şenlikleri kapanış töreni ile sona erdi.2
Eylül’de başlayan ve dört gün süren
Yayla Şenlikleri, 5 Eylül Pazar günü dü-
zenlenen kapanış töreni ile tamamlanır-
ken, kapanış töreninde Süleymanpaşa
protokolünün önemli isimleri hazır bu-
lundu. 17. Geleneksel Yayla Şenlikleri
Kapanış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl
Marşı’nın okunması ile başladı. Karade-
niz Halk Oyunları Topluluğu’nun göste-
risi ile devam eden program protokol
konuşmaları ile sürdü. İlk olarak Tekirdağ
Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem
Akyüz mikrofon başına gelerek şenlik

alanına katılan kalabalığa hitap etti.
Akyüz, şenliğin geçtiğimiz yıl salgın ted-
birleri nedeniyle yapılamadığını, bu yıl Te-
kirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa
Kaymakamlığının izinleri, Süleymanpaşa
Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirile-
bildiğini ifade ederek, dernek yönetim ku-
rulu ve kadın kolları başta olmak üzere
şenliklerin yapılmasında emeği geçen
herkese teşekkür etti. Karadeniz Mahal-
lesi Muhtarı Muzaffer Batıkan da şenlik-
lerin kaynaştırıcı gücüne değinerek zor
şartlar altında da olsa şenliğin yapılması-
nın sevindirici olduğunu belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2021-2022 eğitim-
öğretim yılının başlaması münasebetiyle Mevlana İlkokulu’na ziya-
rette bulundu. Yüksel, salgın nedeniyle geçen yıl okullardan uzak
kalan öğrencilere sağlıklı bir eğitim yılı temennisinde bulundu

Evlendiğinde ilkokul mezunuydu. Azmetti, ortaokul ve liseyi dışardan bitirdi. Kızıyla
aynı üniversiteden, aynı anda mezun olmayı başardı. Üsküdar Üniversitesi 7. ve 8.
dönem mezuniyet töreni eşine az rastlanır bir coşku yaşadı. Aynı anda mezuniyet
heyecanı yaşayan anne kız törene damga vurdu. Fatma Acar, Laboratuvar Teknolojisi
programından mezun olurken, kızı Rabia Acar Psikoloji bölümünden mezun oldu

Gelecek hedefinin mezun olduğu Laboratuvar
Teknolojileri bölümü alanında çalışmak olduğunu
aktaran Acar; “Benim ilk önceliğim kendi hasta-
nemde bu alanda işe başlamaktı ama bazı ne-
denlerden dolayı şu an eski görevim olan
kafeterya bölümünde çalışmaya devam ediyo-
rum. Fakat en yakın zamanda sağlık alanında ça-
lışmayı hedefliyorum. Tabi olağanüstü bir süreç
olan pandemi sürecini yaşıyoruz, bu koşullarda iş
değiştirmek o kadar kolay değil. Fakat ileride bu
alanda çalışmayı çok isterim.” diye konuştu.

Kariyer hedefim sağlık

Yayla Şenlikleri final yaptı


