
Sitelerin yönetimlerini ele geçi-
rerek fatura ve aidatlarla haksız

kazanç elde eden şebekelere karşı fe-
derasyon kuruluyor. 25 site derneği bir
araya geldi. Federasyonun adı 'Tesis
Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu'
olacak. Site yönetimlerini ele geçiren
şebekelerin mağdur ettiği kişiler mah-
kemelik hatta icralık olduklarını ifade
etti. Kentsel Tesis Yönetim Derneği
Suat Sandalcı, “Biz bu çete diye tabir
ettiğimiz mafyatik durumlardan kur-
tulmuş vaziyette değiliz” dedi. I SAYFA 4
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FEDERASYON KURULUYOR

Mafyaya karşı 
birlik oldular!
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Binlerce konut mağdurunun olduğu Esenyurt’ta
vatandaşların sorununu çözmek üzere Esenyurt Belediyesi
Meclisi’ne getirilen teklif, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla 
ikinci kez reddedildi. Bir önceki meclis oturumunda 
AK Parti grubunun “Eylül ayında kendimizin kuracağı bir
şirket teklifi ile gelin ‘evet’ diyeceğiz” sözlerine atıf yapan
ve sert tepki gösteren Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Yerim dar demenin bir anlamı yok.
Samimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu” yorumunda bulundu.

Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt, temmuz ayı meclis
oturumunda Esenyurt'ta müte-
ahhitlerin yarım bırakarak kaç-
tığı inşaatların tamamlanması
için belediyeye ait Derman 
Şirketi'nin sermayesinin 30 mil-
yon liraya çıkarılması teklifini
sunmuştu. Çoğunluktaki AK
Parti grubu, Derman A.Ş şirke-

tinin usulsüz kurulduğunu ve
belediyeye ait olmadığını belir-
terek karşı çıkmıştı. AK Parti
Grup Başkanvekili Gazanfer
Karakaş, oturum sırasında
“Eylül ayında kendimizin kura-
cağı bir şirket teklifi ile gelin
‘evet' diyeceğiz. Ama tek bir
şartla, sadece konut mağdurla-
rının sorunlarını gidermek için
çalışacak” demişti.
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İYİ Parti TBMM Grup Başkan-
vekili ve İzmir Milletvekili Müsa-

vat Dervişoğlu, seçim barajının yüzde
7'ye indirilmesi tartışmalarıyla ilgili, “İk-
tidar, yasa yapma
gücünü milletin
iradesini manipüle
etme amacıyla si-
laha dönüştürürse
şunu bilsinler ki
hiçbir silah sahi-
bine sadık değildir.
Günü geldiğinde
onları vurur”
dedi.  I SAYFA 7
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Silah sahibine
sadık değildir!

SEÇİM BARAJI TEPKİSİ

GÜNlÜk sİyasİ Gazete

Galatasaray'ın eski başkanların-
dan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat,

yaşamını yitirdi. Bir süre önce korona-
virüs (Covid-19) geçiren Yarsuvat'ın
ölüm nedeninin, çoklu organ yetmez-
liği olduğu öğrenildi. Yarsuvat, 2014-

2015 sezonunda
77 yaşındayken
sarı-kırmızılı ku-
lübe başkanlık
yapmıştı. Yarsu-
vat, Galatasaray
Spor Kulübü ta-
rihinde en yaşlı
seçilmiş başkan
olarak kulüp tari-
hine geçmişti.
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ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Duygun Yarsuvat
yaşamını yitirdi

Duygun Yarsuvat

Müsavat Dervişoğlu

İstanbul Maltepe Sahili’nde 
yaklaşık 20 yıldır hizmet veren ve

Kars-Ardahan yöresinin gıda ürünle-
rini satan yemek uzmanı İlter Avşar'ın
sahibi olduğu Kaz Tandır adlı resto-
ran, yeni bir atağa hazırlanıyor. Avşar,
“100 gramlık kaz etinde ortalama 
25 gram kadar protein bulunur. Gün-
lük protein ihtiyacı erkeklerde 56 gram
iken kadınlarda ise 46 gramdır. Protein
hasar görmüş hücreleri onarır, yeni
hücre dokusunun oluşumunu sağlar”
dedi.  I SAYFA 16
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İzmir-İstanbul otoyolunda
HGS geçiş ihlali nedeniyle

ücretin 4 katı ceza kesilmesini
mahkeme yasaya aykırı buldu.
Avukat Cansu Balcı, kararın
emsal oluşturacağına dikkat 
çekerek, “Birçok vatandaş Oto-

yol A.Ş. ve PTT’den aldıkları
hizmet kapsamında aynı mağdu-
riyeti yaşamakta. Tüketiciler icra
takipleri ve davalarla karşı kar-
şıya kalıyorlar. Bu karar binlerce
tüketici bakımından emsal olaca-
ğını düşünüyoruz” dedi. I SAYFA 5
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100 gramında
25 gram protein

HÜCRELERİ BİLE ONARIYOR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in

Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan
Mehmet'e benzetmesine tepki gösterdi.
Erdoğan, “Bunlar Fatih'in kim oldu-
ğunu bilmiyorlar. Meral Hanım sen
kimi kime benzetiyorsun, kimlerle
yürüyorsun? Gezi Parkı olayla-
rında, Bizans olaylarını yaşayan-
larla beraber yürüyorsun. Sizin
farkınız yok. Fatih kim, sizler
kim?” diye konuştu. I SAYFA 7
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SAMıMıYETSıZ
BıR FOTOGRAF!

İSTANBUL KULUÇKA 
MERKEZİ OLACAK!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 240.000 kenti ve bu

şehirlerde yaşayan yaklaşık 5 mil-
yar insanı temsil eden UCLG’nin
İzmir’de düzenlenen “Kültür 
Zirvesi”nde konuştu. İmamoğlu,
“Artık kentlerin rekabet alanı sana-

yileşme değil, yaratıcı sektörler. 
İstanbul’a yeniden, kültür pence-
resinden bakıyoruz. Kenti dene-
yimleme biçimimizi yeniden
tasarlıyoruz. İstanbul’u yaratıcılık
için bir kuluçka merkezi olarak 
yapılandırıyoruz” dedi. I SAYFA 5
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ŞENOL GÜNEŞ 
DÖNEMİ BİTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli
Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi 
1 Haziran 2019'da başlayan Güneş’in, milli
takım serüveni 832 günün ardından sona
erdi. Yapılan açıklamada, “A Milli Takım
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapı-
lan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak
yolların ayrılmasına karar verilmiştir” de-
nildi. A Milli Takım teknik direktörlüğü için
ismi geçenler arasında Başakşehir’i şam-
piyon yapan ve şu anda boşta olan Okan
Buruk ismi geçiyor. I SAYFA 14
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AK PARTi’DEN ‘DERMAN ŞiRKETi 
USÜLSÜZ KURULDU’ iDDiASI

Bunun üzerine Esenyurt
Belediye Başkanlığı 

yönetimi yeni bir şirket kurul-
ması için teklif hazırladı. Teklif,
eylülde toplanan meclis oturu-
munda gündeme geldi. İnşaat
taahhüt işlerinde faaliyet göste-
recek yeni bir şirketin kurulması
teklifi, AK Parti'nin çoğunlukta
olduğu komisyonlarda; bu işleri
yapacak Espaş şirketinin bulun-

ması gerekçesiyle uygun 
bulunmadı. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ise “Tam
da sizin söylediğiniz şekilde 
teklif hazırladık. Yerim dar 
demenin bir anlamı yok” tepki-
sini gösterdi. Teklif AK Parti ve
MHP oylarıyla reddedilince
Bozkurt “Samimiyetsizliğin 
bir fotoğrafı oldu” yorumunda
bulundu. I SAYFA 9
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KEMAL DENiZ BOZKURT: YERiM DAR
DEMENiN BiR ANLAMI YOK!

EN AZ 2 DEFA OTURMA EYLEMi YAPTIK
Bozkurt, 2009 yılından beri konut mağdurları için mücadele ettiklerini 
hatırlatarak, "2011 yılında Esenyurt Belediyesi hakkında suç duyurusunda
bulundum. O zamanki yetkililer soruşturma izni vermedi. Konut mağdurla-
rının sesini duyurmak için en az iki defa oturma eylemi düzenledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye 
gidiyor. Türkiye ile ABD/NATO 
arasındaki ilişkiler, son birkaç yıldır
çok sancılıydı. Rusya'dan S-400
hava savunma sisteminin alınması,
ABD'nin Suriye'de YPG’ye verdiği
destek gibi konular Türkiye ile
NATO ortakları arasında güvensizlik
ve husumet oluşturdu. Ankara,
Moskova ile daha sıcak iliş-
kilere sahip ve Ortadoğu ve
Orta Asya'da Washington
ile uyumlu olmayan kendi 
jeopolitik ve ekonomik 
çıkarlarını gözetiyor. 

Kabil’de Türkiye 
tek seçenek...

Murat Palavar köşe yazısı sayfa 10'da 

Çatalca'da geçen yıl ormanlık
alanda cansız bedeni bulunan

emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı
Bekir Dal'ın yargılandığı davanın 
duruşması sonrası, adliye önünde 
gerginlik yaşandı. Adliyeye girmeye
çalışan Gül'ün yakınlarını, polis 
engelledi. Gül ailesinin avukatı Nüket
Aydın, “Duruşmada sanık yine soğuk
kanlılıkla çelişkili ifadelerini devam 
ettirdi. En ağır şekilde sanığın ceza 
alması için gereğinin yapılmasını 
yüce adalet tarafından yapılacağını
düşünüyoruz” dedi. I SAYFA 4
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ADALET İSTİYORUZ

Adliye önünde 
gerginlik oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisi 
eylül ayı birinci oturumunda, 

içerisinde konser salonu, opera binası,
kent meydanı, nikâh salonu, otel ve
çarşı gibi farklı fonksiyonların buluna-
cağı “Belediye Ana Hizmet Binası” pro-
jesi tartışıldı. Projenin sunumunu yapan
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Ben istiyorum ki bu kentin gelecek 150

senesine hep birlikte karar verlim. Bu-
rada 1 milyarlık yatırım yapılacak” dedi.
MHP Grubu projeye evet derken AK
Parti Grubu hayır dedi. AK Parti Meclis
Üyesi Mustafa Erdoğdu ise söz alarak,
“Grup kararı alındı ama maalesef siya-
set işte. Ben projeye olumlu bakıyorum.
Ama grup kararını bozmak da etik
değil” dedi. I SAYFA 9
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GRUP KARARINI BOZMAK ETiK DEĞiL

MAALESEF Ki 
SiYASET iSTE!

Beylikdüzü Meclisi'nde AK Parti
Grubu'nun ret oyu verdiği 

projeye MHP evet dedi. AK Partili
Mustafa Erdoğdu ise projeye

olumlu baktığını ama grup kararını
bozmayacağını belirterek, “Grup

kararı alındı ama maalesef siyaset
işte” açıklamasını yaptı

Mehmet
Murat 
Çalık

Mustafa
Erdoğdu Mağdurlara

emsal karar

Göz göre
göre
inkar etti
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Temel olarak iki yolla problem yaratır. Birin-
cisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi
kapatır ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uy-
kuda solunumun duraklamasına kadar varan
ciddi problemler oluşturur. İkinci olarak; tıka-
yıcı özelliğinden bağımsız olmak üzere geniz
eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların
büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz
etinin yerleştiği bölüm tam bir kavşak oldu-
ğundan, üst ve alt solunum yollarında tekrar-
layan enfeksiyonlara sebep olur. Problemin
uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve
ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin
öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık ol-
ması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çö-
küklükle karakterize “adenoid yüz” denilen

tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuk-
lar anneden babadan çok birbirlerine ben-
zer, bu hastaların yüz görünümü çok
tipiktir, kapıdan girerken tanımak mümkün-
dür. Geniz eti olan çocuklarda; tıkayıcı uyku
apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu,
horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı
ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna
bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk
ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve ko-
nuşma bozukluğu, tat ve koku almada
azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işit-
mede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi,
büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hiper-
tansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı,
sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı

gibi problemlerle karşılaşılır.

Nasıl tanı konur? 

KBB uzmanlarının sahip olduğu endoskop
ile ağız içerisinden veya Fleksibil Endoskop
ile burun içerisinden kolayca saptanabilir.
Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda
Lateral Nazofarenks grafisi ile de saptanabi-
lir. 

Nasıl tedavi edilir? 

Aktif enfeksiyon varlığında ilaç tedavisi ile te-
davi ettikten sonra mutlaka endoskop ile tek-
rar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için
kortizonlu burun damlaları denenebilir veya
günübirlik ameliyat ile tedavi edilebilir. 

S onbahara girdiğimiz bugünlerde
yazdan kalan iki lezzetli meyve
olan şeftali ve nektarin için pek

çok kişi kolları sıvadı, reçel yapmaya
başladı. Şeftalinin kadifemsi ve yumuşak
görüntüsüne bol sulu ve şekerli tadı eşlik
ederken; erik ve şeftalinin aşılanması ile
elde edilen nektarin ise daha sert ve tüy-
süz yapısıyla tercih edilebiliyor. Peki bu
lezzetli, düşük kalorili ve sağlık deposu
meyveler ne tür faydalar sağlıyor? Besin
içeriklerinde ne tür farklılıklar bulunu-
yor? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadı-
köy) Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Evrim Demirel, “Şeftali ve nek-
tarinin ortak noktada çok faydaları bulu-
nuyor. Her iki meyve de sağlıklı
miktarlarda tüketildiğinde enerjisi ve gli-
semik indeksi düşük olmasına bağlı kilo
ve kan şekeri kontrolünden sindirim sis-
temi ve kalbi koruyucu özelliklerine dek
bir çok fayda sağlıyor. Ancak diyabet
hastalığında, hamilelikte ve emzirme dö-
neminde bebekte alerjik etkilere yol aça-
bildiğinden dikkatli tüketilmesi gerekir”
diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim
Demirel, şeftali ve nektarinin sağlığa fay-
dalarını ve besin içeriklerindeki farklılık-
larını anlattı, evde şeftali reçeli tarifi
verdi; önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu. 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Şeftali ve nektarin bağışıklığı artıran vi-
taminler, mineraller ve antioksidanlar
açısından zengin olmalarıyla dikkat çeki-
yor. C ve E vitamini içerikleriyle vücut
direncini güçlendirirken, hastalıklarla sa-
vaşmaya katkı sağlıyorlar. 

Sindirimi kolaylaştırıyor

Bol miktarda A, B3, C vitaminleri ve
folik asit, betakaroten, potasyum bulun-
duran şeftali ve nektarin hazmı kolaylaş-
tırarak sindirim sistemine yardımcı olur.
Şeftaliler ve nektarinler doymuş yağ içer-
mez, kalorileri ve glisemik indeksleri dü-
şüktür. Lif içeriği dengede olan her iki
meyve de gaz yapmaz ve ishal tedavi-
sinde çok etkin olarak kullanılabilir.

Özellikle Crohn hastalığı, irritabl bağır-
sak sendromu (IBS) ve ülseratif kolit
gibi kronik sindirim bozukluklarının en
belirgin bulgusu olan ishal döneminde
rahatlıkla tüketilen meyvelerdendirler.

Kalbi koruyor

Kalp sağlığını koruma için beslenmedeki
en önemli etken posa (lif) tüketimidir. O
nedenle her zaman mevsimine göre
sebze ve meyve düzenli tüketilmelidir.
Yaz mevsimine ait şeftali ve nektarinin
aşırıya kaçmadan, düzenli tüketimi yük-

sek tansiyon ve kolesterol seviyelerine
olumlu etkileri ile kalp sağlığı koruma-
sında etkilidir.

Cildi güzelleştiriyor

Zengin C vitamini içeriği yüksek bu iki
meyve enfeksiyonlara ve zararlı serbest
radikallere karşı koruma sağlar. Cildi ult-
raviyole ışınlarına karşı korur. Antioksi-
dan özelliği sayesinde ise lekeler ve cilt
problemlerinin tedavisini destekler. İçer-
diği anti inflamatuar özellikli lutein ve
zeaksantin antioksidanları cildi zararlı
ışınlardan korurlar. 

Görmeyi güçlendiriyor

Şeftali ve nektarin önemli bir A vitamini
ve beta-karoten kaynağıdır. Beta-karo-
ten, vücudun içinde A vitaminine dönü-
şen bir pro- vitamindir. A vitamini ise;
görme, bağışıklık sistemi, üreme, cilt
sağlığı, diş ve iskelet korunmasında
önemli vitaminlerden birisidir. Özellikle
A vitamini, gece görüş sorunlarının ön-
lenmesinde etkin bir vitamindir. Her iki
meyvenin A vitamini içeriği birbirine eş-
değer miktardadır. 

Bağırsakları çalıştırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim De-
mirel “İki meyve de lif açısından zengin
olmaları sayesinde hem bağırsakları ça-
lıştırır, hem de kan şekerinin seviyesini
dengede tutarak hızlı acıkmayı engelle-
yebilir. Bu iki besleyici meyveyi aşırıya
kaçmadan, gerek tek başına, gerekse sa-
latalarınıza ekleyerek ya da yoğurt ve bir
avuç fındıkla tüketebilirsiniz” diyor. 

Kansere karşı savaşıyor

Taze şeftali ve nektarin insan vücudunda
bağ dokusu oluşturmak için gerekli olan
bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır.
C vitamini bakımından zengin gıdaların
tüketimi, kişinin enfeksiyonlara karşı di-
renç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı
kanserlere neden olan zararlı serbest ra-
dikalleri ortadan kaldırmaya katkı sağlar.

Özellikle şeftali C vitamini yönünden
nektarine göre daha zengindir. Şef-

tali ve nektarinde bulunan bileşikler
meme kanseri, beyin tümörü ve prostat
kanseri gibi bazı hastalıklara karşı ko-
ruma sağlayabiliyor. 

Toksinlerden arındırıyor

Gerek sağlıksız beslenme gerekse çevre-
sel etkenlerle vücudumuza giren zehirler
olarak tanımlanabilen toksinler bağışık-
lığı düşürürken sağlığa bir çok zararı bu-
lunuyor. Toksinlerden arınmak için bol
su içmek büyük önem taşırken, nektarin
ve şeftali de hem toksinlerden vücudu te-
mizliyor hem de yağlı yiyeceklerin zararlı
etkilerini sınırlayabiliyor. 

Kansızlığı önlemeye destek oluyor 

Anemi (kansızlık), vücudumuzdaki kır-
mızı kan hücrelerinin üretiminde gözle
görülür bir düşüş gördüğünde ortaya
çıkan bir hastalıktır. Bu nedenle demir,
bu hücrelerin düzgün üretimi için bir zo-
runluluktur. Demirin vücudumuzda sağ-
lıklı bir şekilde emilimini C vitamini
artırır. O nedenle demir içeren ve C vita-
mini içeren gıdaları birlikte tüketmek
kansızlığı önlemede önemli bir etkendir.
Şeftali ve nektarin C vitamininden zen-
gin meyveler olarak kansızlığı önlemede
etken yiyeceklerden diyebiliriz. 

Kas ve kalp sağlığına fayda
sağlıyor

Her iki meyve de kalsiyum ve potasyum
deposu olarak öne çıkıyor. Potasyum,
kalp atış hızını ve kan basıncını düzenle-
meye yardımcı olan hücre ve vücut sıvı-
larının önemli bir bileşenidir. Sinir iletimi
ve hücre fonksiyonları için önem taşı-
maktadır. Potasyum aynı zamanda kar-
bonhidratların kullanılması, kas
dokularının elektrolit dengesinin sağlan-
ması ve düzenlenmesinde yardımcı olur.
Potasyum yetersizliği hipokalemiye (kal-
siyum seviyelerinde düşüklüğe) neden
olur, kas güçsüzlüğü görülür ve düzensiz
kalp atışlarına yol açar. Şeftali ve özel-
likle de daha da yüksek bir potasyum
kaynağı olan nektarin, hipokalemi olu-
şumunu engellemeye yardımcı olur. 

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde
ettiği güncel bilgilere göre Facebook’a eri-
şimde kullanılan cihazlar belli oldu.

Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği
olan Facebook’a birden fazla mobil uygulama ara-
cılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla
dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98’inden
fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği, masa-
üstü veya dizüstü bilgisayarlardan ise sadece yüzde
1,5 kullanıcının girdiği kaydedildi. Ayrıca, Hindis-
tan’ın bu platformda 340 milyon kullanıcıyla açık
ara en büyük Facebook kitlesine sahip ülke olduğu,
onu da 100 milyondan fazla kullanıcı ile ABD, En-
donezya ve Brezilya’nın takip ettiği görüldü. ABD
hariç diğer ülkelerde mobil cihaz kullanımın daha
yaygın olduğu gözlendi. Facebook dünya çapında
en çok indirilen uygulamaların başında gelirken, bir-
den fazla mobil uygulamaya aracılığıyla erişilebilir-
liği ve mobil web sitesi başarısında büyük rol
oynamaktadır. Medya takip kurumu Ajans Press,
sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adet-
lerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya
incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı
basına 138 bin 439 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu
yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı
ise18 bin 387 olarak kaydedilirken, ülkemizde de
kullanımının oldukça yangın olduğu gözlendi.

Büyük usta Şener Şen’in 40 yıl sonra yeni-
den sahneye taşıdığı “Zengin Mutfağı”,
Türkiye’nin en yeni etkinlik mekanı Maxi-

mum Uniq Açıkhava’da ikinci kez seyirciyle buluştu.
“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sahnelenen oyun
finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Perde açtığı ilk
günden bu yana kapalı gişe sahnelenen, büyük usta
Şener Şen’in hem başrolünü hem de yönetmenliğini
üstlendiği Zengin Mutfağı 8 Eylül Çarşamba akşamı
Temmuz’daki oyunun ardından aynı adreste ikinci kez
seyirciyle buluştu. Cumhuriyet tarihindeki en büyük
işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zen-
gin bir ailenin mutfağına olan yansımasını konu alan
oyunun finalinde alkışlar uzun süre dinmedi. Oyunu
izleyenler arasında Hasan Can Kaya, 11. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül de vardı.

Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ
olma özelliği olan Facebook’a birden
fazla mobil uygulama aracılığıyla
erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla
dünya çapındaki aktif kullanıcıların
yüzde 98’inden fazlasının bir cep tele-
fonu aracılığıyla eriştiği kaydedildi

SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
SEFTALIYLE 
GELEN SIFA
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, şeftali ve nektarinin sağlığa faydalarını ve besin içerik-
lerindeki farklılıklarını anlattı, evde şeftali reçeli tarifi verdi; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Taze şeftali ve nektarin insan vücudunda
bağ dokusu oluşturmak için gerekli olan
bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır.
C vitamini bakımından zengin gıdaların
tüketimi, kişinin enfeksiyonlara karşı di-
renç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı
kanserlere neden olan zararlı serbest ra-
dikalleri ortadan kaldırmaya katkı sağlar. 

Ev yapımı şeftali
reçeli tarifi:

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim De-
mirel, bugünlerde evde hazırlayabile-
ceğiniz pratik şeftali reçeli tarifi verdi;
3 kg çok yumuşak olmayan şeftali
6 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Yarım limon suyu
Öncelikle çok yumuşak olmayan
şeftalilerimizi yıkayıp istediğimiz
büyüklükte doğradıktan sonra ten-
cereye koyalım. Üzerine tüm şekeri
dökerek bir gece bu şekilde bekle-
telim. Daha sonra orta ateşte 20
dakika kaynattığımız şeftalilerimi-
zin üzerinde oluşan köpükleri
zaman zaman alalım. Tereyağını
atıp 5 dakika, en sonra da limon
suyunu ilave edip 15 dakika daha
yavaşça kaynatalım. Biraz dinlen-
dikten sonra muhafaza edeceğimiz
kavanozlara koyarak soğumasını
sağlayalım. Şeftali reçelimiz daha
sonrasında yemeğe hazır olacaktır.

Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa
sebebi geniz eti olabilir. Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok
fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor. Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi

Çocuklarda dikkat
dağınıklığı sebebi

Facebook’a
telefondan
giriyoruz

Şener Şen
büyük alkış aldı



3GÜNCEL 11 EYLÜL 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

O lay, 8 Eylül Çarşamba günü
saat 21.00 sıralarında Esenyurt
Ardıçlı Mahallesi Ispartakule

Caddesi üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, çekici sürücüsü Ömer
Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol
verme nedeni ile tartışmaya başladı.
Başlayan tartışmada iki tarafın birbirine
küfretmesi üzerine olay kavgaya dön-
üştü. Çevredekilerin araya girmesi ile
kavga son buldu. Sürücüler, bir süre iler-
ledikten sonra, kavga yeniden başladı.
Aracından balta alan kamyon sürücüsü,
Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kamyon sü-

rücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri geldi. Çekici sürücüsü Ömer Ulupı-
nar hayatını kaybetti. Polis ekipleri
baltalı saldırganı yakalamak için çalışma
başlattı. Yaşanan panik anları ise bir iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ya-
şanan kavga anlarını anlatan Mustafa
Toptaş, "Trafikte bir yol verme kavgası
oldu. Araya girdik. Tekrar kavga başladı.
3 kişiden biri arabadan kesici bir alet
aldı. Çekiç gibi bir şeydi. Arkasından
koşup, boynuna doğru vurdu. Ağabey
yere yığıldı, orada vefat etti" dedi.

Şilan’ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdür-
lüğünde sorgulanan Mithat Topal (27) adliyeye sevk edildi.  Şüpheli emniyet
binası çıkışında "Ben eşimi kaçırmadım." dedi.  Şüpheli Mithat Topal'ın daha
önceden çeşitli suçlardan birçok kez polise geliş kaydı olduğu öğrenildi

Olay geçtiğimiz temmuz ayında
Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde
meydana geldi. Denizli'de çobanlık

yapan 74 yaşındaki Ömer Aslan, engelli oğ-
lunu tedavi ettirmek için İstanbul'a gelerek
oğlunu Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne
getirdi. Hastane yönetiminin adama çocuğu-
nun tedavi masrafını bankaya yatırması ge-
rektiğini söylemesi üzerine Aslan, bin beş yüz
lirayı banka şubesine götürdü. Bunun üze-
rine banka görevlileri yaşlı adama paranın
ATM'den yatırılması gerektiğini söyledi.
Bankadan çıkan Ömer Aslan, banka önünde
bekleyen bir kişiden kendisine yardım etme-
sini istedi. Şüpheli, adamın elinden parayı
aldı ve işlemin buradan yapılamayacağını
söyledi. Aslan'ı bir internet kafeye getiren ve
orada beklemesini söyleyen şüpheli, para ile
birlikte ortadan kayboldu. Durumu fark eden

Aslan, İskele Polis Merkezi'ne giderek şika-
yetçi oldu. Aslan'ın şikayeti üzerine İskele
Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri,
bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek ince-
ledi. 

Epilepsi hastası çıktı

Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin kısa
süre önce bir kafede yere düşerek bayıldığı,
ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve epilepsi
hastası olduğu bilgisine ulaştı. Sağlık kayıtla-
rını inceleyen ekipler, Oğuzhan Yıldırım ol-
duğu belirlenen şüpheliyi çarşıda dolaşırken
yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan
kaydı olduğu öğrenilen şüpheli ,çıkarıldığı
mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere ser-
best bırakıldı. Adamın şüpheliyle caddede
yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına
yansıdı. 

Kadıköy'de geçtiğimiz temmuz ayında bir kişinin engelli
oğlu için bankaya yatırmak istediği parayı çalan şüpheli
güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin epilepsi hastası
olduğunu öğrenen polis ekipleri, sağlık kayıtlarından 
kimliğine ulaştıkları şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı

Gün ortasında motor hırsızlığı
Kağıthane'de hırsızlar değeri
50 bin lirayı bulan motosik-

leti, güpegündüz çaldı. Bir
dakikada gerçekleşen hırsız-
lık çevredeki güvenlik kame-
raları tarafından kaydedildi

Olay, Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Cad-
desi'nde 6 Temmuz Pazartesi günü öğle saatle-
rinde meydana geldi. Motosikletle caddeye gelen

şüpheli iki kişi park halinde duran motosikleti saniyeler içeri-
sinde çaldı. Şüphelilerden biri çaldıkları motosikleti iterek
yola çıkardı. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletle diğeri
de geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan
hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. De-
ğeri 50 bin lirayı bulan motosikleti çalınan Cem Yakşi,
"Gündüz öğle vaktinde işlek bir caddede yaklaşık 1 dakikada
motosikletimi çalıyorlar. Herhalde bunlar şebeke çok profes-
yoneller, gündüz vakti hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Motorun
çalındığı yer işlek bir cadde. Arkasında oturan insanlar, var

yoldan geçen insanlar var. Motorla geliyorlar, benim moto-
run önce disk kilidini kırıyorlar sonra da direksiyon kilidini
kırıyorlar. Gündüz vakti iterek götürüyorlar. Yoldan geçenler
hiç fark etmiyorlar mı? İnsanların biraz daha duyarlı olması
lazım. Kimsenin dikkatini çekmedi mi? Benim başıma geldi
başkasının başına gelmesin. İnsanlar daha duyarlı olurlarsa
başkasını başına gelmez. O taraflarda çok oluyor muş. Her-
halde orada bir şebeke var. Motosikletleri parçalayıp mı satı-
yorlar bilmiyorum nasıl yaptıklarını. Hiçbir şeyden
korkmuyorlar öğlen bir buçukta bunu yapan orada her şey
yapabilir. Gereken yerlere şikayetçi oldum. Çalıntı talebi
oluşturdum. Emniyet personelinin görevlerini yapacağına
inanıyorum. İnşallah motorun bulunur" dedi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahal-
lesinde eşini kaçırırken görüntüleri-
nin yayınlanmasının ardından

aranmaya başlanan Mithat Topal, dün akşam
saatlerinde gözaltına alınmıştı. Basında çıkan
haberleri görünce eşini karakola giderek "Ka-
çırılmadım." demesi için ikna ettiği öğrenilen
şüphelinin, Şilan Topal'ın polislere göz kırp-
ması üzerine yakalandığı öğrenildi. Kadının
yalnız kaldığında polislere durumu anlatması
üzerine gözaltına alınarak Asayiş Şube Mü-
dürlüğüne getirildiği belirtildi.Gayrettepe'de
bulunan Gasp Büro Amirliğinde gece bo-

yunca sorgulanan şüpheli Mithat Topal'ın
daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş
kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin kendisini
yakalayan polislere eşini kaçırmadığını, kendi
istediği ile yanına geldiğini söylediği belirtildi.
Şüpheli, polis merkezindeki işlemleri tamam-
landıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli
çıkışta basın mensuplarının "Neden kaçırdı-
nız" sorusuna "Ben kaçırmadım. Ben kimseye
zarar vermedim." dedi. Şüpheli Mithat Topal
ile yanında bulunan suç ortağı Rahim M. ile
adliyeye götürüldü. Olayla ilgili bir kişinin
daha arandığı öğrenildi.

BALTA ILE
OLDURULDU!
BALTA ILE
OLDURULDU!
BALTA ILE
OLDURULDU!
BALTA ILE
OLDURULDU!
BALTA ILE
OLDURULDU!
BALTA ILE
OLDURULDU!
Esenyurt'ta, yol verme nedeni ile iki sürücü
arasında çıkan kavgada, kafasına balta ile
darbe alan Ömer Ulupınar hayatını kaybetti

Vicdansız hırsız

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nın başlattığı soruşturma kapsamında,
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde defalarca
İran'a giriş çıkış yaptığı tespit edilen ve Ağrı Gürbu-
lak Sınır kapısını kullanan bir TIR'ı izlemeye aldı.
TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği be-
lirlendi.  Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl
boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar
günü Narkotik ekipleri yine Ağrı Gürbulak Sınır
Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'ı takibe alan ekipler,
Mersin'e gelindiğinde TIR'a operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda TIR'ın gizli bölmesinden
126 kilogram eroin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan
çalışmalarda, çete lideri H.K.'nın operasyon sıra-
sında Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'da gözal-
tına alındığı öğrenildi. 16 çete üyesi ise İstanbul
merkezli olmak üzere, Mersin, Hatay, Gaziantep,
Şırnak, Kilis, Tekirdağ'da gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan çete lideri ve üyeleri sorgulanmak üzere
uçakla İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan çete lideri ve 16 kişi dün adliyeye sevk
edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı. Ele
geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'nde sergilendi. 

Zehir tacirlerine
darbe vuruldu

İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu
çetesine eş zamanlı operasyon dü-
zenlendi. Operasyon kapsamında
Mersin'de çeteye ait bir TIR'da 126
kilogram eroin ele geçirildi. Çete li-
deri, H.A., isimli kişi ve beraberin-
deki 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gö-
revlileri, kasten yaralama, kasten öl-

dürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı
tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki "Arap
Emrah" suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda
kapsamında bugün sabah saatlerinde İstanbul
merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında 23
şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde ya-
pılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet
av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para
ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansır-
ken görüntülenirken, gözaltına alınan 23 şüphelinin
emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emrah
S.'nin daha önceki bazı suçlardan dolayı ceza-
evinde olduğu belirtildi.

Arap Emrah 
çetesine operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde Arap
Emrah Çetesi'ne operasyon
düzenlendi.  Örgütün lideri
Emrah S.'nin cezaevinde ol-
duğu öğrenilirken, suç örgütü
üyesi olduğu iddia edilen 23
şüpheli bugün sabah eş za-
manlı operasyonda gözaltına
alındı. Operasyon anları ka-
meralarca görüntülendi

Çekici sürücüsü Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Polis ekipleri baltalı 
saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 

Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin kısa süre önce bir kafede
yere düşerek bayıldığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve 
epilepsi hastası olduğu bilgisine ulaştı. Sağlık kayıtlarını inceleyen
ekipler, Oğuzhan Yıldırım olduğu belirlenen şüpheliyi çarşıda 
dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı.



İ stanbul'daki bazı site yönetimlerini yasa-
dışı yollarla ele geçirerek site sakinlerin-
den fazla aidat ücretleri isteyen

şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı yapı-
yor. Apartman ve site sakinleri, yöneticilerin
WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının
isimlerini paylaşmasından da rahatsız. Yöne-
ticicilerin site ve apartman ilan panolarına
daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat
borç listesi asıldığı ifade ediliyor. Mağdurlar
kişisel bilgilerinin açık alanda paylaşılmasın-
dan şikayetçi.Tüm bu sorunların çözümü
için 25 dernek yöneticisi bir araya gelerek,
Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu
kuruyor. Federasyon, 14 Eylül'de Tesis Yöne-
tim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan
ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı
Suat Sandalcı öncülüğünde kurulacak. Fede-
rasyonun kuruluşuna Türkiye'deki bu alanda
çalışan tüm dernek yöneticileri katılacak.

Çeteler cirit atabiliyor

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Suat San-
dalcı, site ve apartmanlarda yaşanan sorun-
lara kaşı 25 derneğin bir araya gelerek

federasyon kuracağını belirterek, "Biz bu
çete diye tabir ettiğimiz mafyatik durum-

lardan kurtulmuş vaziyette değiliz. 2 bin

dairelik konutta 5 bin 6 bin kat malikinin ço-
cukların ve insanların yaşadığı bir toplulukta
bu çeteler cirit atabiliyor. Dolayısıyla usulsüz
yönetim tarzı, kat mülkiyeti dışında uygula-
nan fonksiyonlar, giderlerin gelişi güzel baş-
kalarına peşkeş çekme yoluyla ciddi bütçeleri
sıkıntıya sokuyor. Kat maliklerini borçlan-
dırma hareketleri, dolayısıyla site görevlileri-
nin, güvenlik personellerinin izinsiz
çalıştırılması gibi birçok usulsüz davranışlar,
bizleri hem ülkemizde tesis yöneticilerinin bir
karneye standartlarının oluşturmaya itti. Bu
sektörde de herkes yöneticilik yapamasın"
dedi.

Federasyon kuruyoruz

Sandalcı, yöneticilerin eğitime tabi tutulması
gerektiğini belirterek, "Bundan sonra ülke-
mizde hizmet veren tesis yönetim şirketleri
veya kurumlar artık bu sınavlara girsin. Bu sı-
navların da bir zorluğu olsun, karne sahibi
olsunlar. Dolayısıyla sizler sitelerde, kat ma-
liklerimiz sitelerde otururken asansör hizmet-
leri alıyorlar, bakım hizmetleri alıyorlar,
havuz hizmetleri alıyorlar, kimyasal temizlik
maddesi ve hukuk hizmeti de alırken, iş gü-
venliği hizmeti de alırken biz de dedik ki hem
tesis yönetim dernekleri hem de tedarikçi der-
nekler bir araya gelerek artık sesimizi kat ma-
likleri ve memleketimiz için tek bir ağızdan
haykırarak sektörde hayal ettiğimiz eğitimleri,

sektörde hayal ettiğimiz karne sistemini mev-
zuatları hayata geçirmek için önümüzdeki
günlerde 25 dernek bir araya gelerek federas-
yon kuruyoruz. Bu sayede bu kat malikleri-
miz de çetelerle mafyatik gruplarla karşı
karşıya kalmayacaktır. Ankara Üniversitesi ile
görüşmeler halindeyiz. Artık işinde uzman-
laşmış tamamen avrupa standartlarında eği-
tilmiş insanlar bu üniversitelerin
hocalarından destek alabilecekler" diye 
konuştu.

14 Eylül'de toplanıyoruz

Tesis Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İb-
rahim Bozan da vatandaşın mağduriyetinin
giderilmesi için çalışamalar yaptıklarını söyle-
yerek, "Türkiye'de de tesis yönetimini sadece
yönetim anlamında değil, tedarikçileriyle bir-
likte oluşturan bir platform kurmayı amaçla-
dık. Bu anlamda federasyon çalışmalarına
başladık. Türkiye'nin her yerinden tesis yöne-
tim ve tedarikçileriyle birlikte oluşturacağımız
bu federasyon, Türkiye'de vatandaş mağduri-
yetinin önlenmesi, insan kaynakları konu-
sunda eğitim,  hukuksal mevzuat anlamında
değişim, dünya ile entegre olmak, dünyayı
Türkiye'ye getirme anlamında bir öncülük
edecek. Bu anlamda yıllardan beri aldığı-
mız  tecrübe ve birikimle devletimize milleti-
mize özellikle kullanıcı olan vatandaşımızın
mağduriyetini önlemek amacıyla bu federas-

yonun etik kurallarını tartışmak için 14 Ey-
lül'de toplanıyoruz" dedi.

Mahkemelik oldum

Apartman yöneticisi ile mahkemelik olan
Seda Yağcı, "İlk etapta benim ısınma soru-
num vardı. Apartman yöneticimiz kazanı kış
aylarında geceleri kapatıyor ve dairemin ye-
terli derecede ısınmamasına sebep oluyor.
Yakmasını istediğim zaman da işte 'çoğunlu-
ğuz biz, yakamazsın' şeklinde bir cevap veri-
yor. Hiçbir şekilde araştırma yapmadan
benim dairemin soğuk olmasında dairemi
kusurlu gösteriyor. Bu yüzden ben mahke-
meye başvurdum. Apartman yöneticisiyle
mahkemelik olduk. Sığınağımız kiraya verili-
yor. Bu da yasal bir şey değil. Sığınak yönet-
meliğine aykırıymış. Tüm apartmanın aidat
borçlarını apartman panosuna asıyor. Dışarı-
dan başka üçüncü kişiler geldiği zaman
benim dairemi görüp aidat borcumu görebi-
liyor. Bu da benim istemediğim bir şey so-
nuçta kişisel bir veri. Bunun için de savcılığa
şikayette bulundum. Sığınak ile ilgili kendi-
sine ihtarname gönderdim. Hiçbir şekilde ne
ihtarnameyi ne mahkemeyi ciddiye almıyor.
Bence bütün apartmanlarda profesyonel yö-
netim firmaları olması gerekiyor. Çünkü pro-
fesyonel yöneticiler bu kanunu çok iyi
biliyorlar. Profesyonelce yönettikleri için
mahkemelik olmuyorsunuz" dedi.  DHA
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Minare çelik
halatla yıkıldı

istasyon Mahallesi'ndeki 1'inci Yeni
Cami Sokak'ta bulunan ve son dönemde
tehlike arz etmeye başladığı belirtilen Hal-

kalı Yenidoğan Camii'nin yıktırılarak yenisinin yapılma-
sına karar verildi. Bunun için bir yıkım firması ile
anlaşma yapıldı. Gö-
revliler öncelikle mina-
reyi yıkmaya karar
verdi. Cami ve minare
yıkımında deneyimli
şirket sahibi Yücel
Özden, 45 metre yük-
seklikteki minarenin
hassas noktasını belirle-
yerek yarısındaki taşları
keserek ve bir bölümü-
nün yerine ağaç takoz-
lar koydu. Minaredeki
taş kesiminin tamam-
lanmasından sonra
bağlanan çelik halatın
diğer ucu bir kepçeye
bağlandı. Cep telefonu
ile kaydedilen yıkımda kepçenin hareketi ile cami birkaç
saniye içerisinde istenen noktaya devrildi. Malzemeleri
boşaltılan cami de kısa süre sonra getirilen iş makinesi
ile yıktırıldı. Camiyi ayakta tutan kolonlardan birinin
makas ile kesilmesi ardından yıllarca kullanılan yapı
devrilerek yerle bir oldu. DHA

Sitelerin yönetimlerini 
ele geçirerek fatura ve 
aidatlarla haksız kazanç
elde eden şebekelere karşı
federasyon kuruluyor. 
25 site derneği bir araya
geldi. Federasyonun adı
'Tesis Yönetim ve 
Tedarikçileri Federasyonu'
olacak. Site yönetimlerini
ele geçiren şebekelerin
mağdur ettiği kişiler
mahkemelik hatta icralık
olduklarını ifade etti

MAFYAYA KARŞI 
BİRLİK OLDULAR!

SEN DE KAHRAMAN OL!Her yıl eylül ayının ikinci
cumartesi günü küresel

olarak kutlanan ‘Dünya İlk
Yardım Günü’nde, Kızılay

herkese 'ilk yardım
kahramanı ol' çağrısında
bulundu. 11 Eylül’e denk

gelen Dünya İlk Yardım
Günü’nün teması ise ‘Sen de

okulunda ve yaşadığın
şehirde İlk Yardım

Kahramanı Ol’ olarak 
belirlendi

HEr evde bir ilk yar-
dımcı olması hede-
fiyle eğitim ve

seminer programlarını arttıra-
rak devam ettiren Kızılay, 26
ilde 34 İlk Yardım Eğitim Mer-
kezi ile toplumda ilk yardım bi-
linci oluşturmak, ölüm ve
yaralanmaların azaltılmasına
katkı sağlamak amacıyla sertifi-
kalı ve bilgilendirici eğitim çalış-
malarına devam ettiğini
duyurdu.  Öğrencilere ve öğret-
menlere yönelik Güvenli Davra-
nış ve İlk Yardım Eğitimi el
kitabı ile animasyonlar gelişti-

ren Türk Kızılay, bugüne kadar
218 bin 439 kişiye sertifikalı ilk
yardım eğitimi, 553 bin 936 ki-
şiye yüz yüze bilgilendirme eği-
timleri verdi. Daha çok ilk
yardım kahramanı yetiştirmek
için çalışan Kızılay, ilk yardım
eğitim merkezlerinin sayısını da
arttırmayı hedefliyor.

Hayat kurtarıyor

Dünya İlk Yardım Günü etkin-
likleriyle, halkın ilk yardım ile il-
gili basit uygulamaların hayat
kurtardığını, her bireyin ilk yar-
dım öğrenmek ve hayat kurtar-

mak için yeterli potansiyele
sahip olduğunu fark etmelerini
sağlayarak, ilk yardım öğren-
meye teşvik etmek, ilk yardımı
öğrenmenin ne kadar kolay ol-
duğunu göstermek, ilk yardım
konusunda yerel otoritelerin ilgi
ve desteğini artırmak, toplum
tabanlı ilk yardım faaliyetle-
rinde paydaşlarla işbirliğinin
artmasını sağlamak,  ilk yardım
hizmetleri konusunda herkesin
sorumluluk taşıması ile ilgili
toplumsal bilinç oluşturmak ve
“İlk Yardım Gönüllüsü” sayısını
arttırmak amaçlanıyor. DHA

Aidat ücretinin yüksek
olduğunu söyleyen İb-
rahim Aslan, "Aidat
500 lira ödemem ge-
rektiği yerde ben 700-
800 lira para ödemek
zorunda kalıyorum. O
kadar alakasız öde-
nekler çıkarıyorlar ve
muhatap bulamıyor-
sunuz. Yani iletişim
kuramıyoruz. İletişim
kuramadığımız için mecburen ödemek zo-
runda kalıyoruz. Ödemediğimiz takdirde kişi-
sel verilerimize ulaşıp, çalışmış olduğumuz iş
yerlerine mektup gönderiyorlar, ihbarname
gönderiyorlar. Aidatını ödememiş bir malik
konumuna düşüyoruz. Türkiye şartlarında
200-300 lira gerçekten çok ciddi bir para. Biz
de bu mağduriyeti yaşıyoruz ne yazık ki. Biz
site yönetimine sorduğumuz zaman 'bize su
faturasını gösterin' dediğimiz zaman bize ke-
sinlikle bu faturayı göstermiyorlar, farklı ge-
rekçeler gösteriyorlar. İnsanları ticari olarak
yönlendiriyorlar artık. Biz paramızı nereye ne
için verdiğimizi görmek istiyoruz bizim talebi-
miz bu" diye konuştu.

800 LİRA AİDAT
ÖDÜYORUM! ADALET iSTiYORUZ

Çatalca'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı
davanın duruşması sonrası, adliye önünde gerginlik yaşandı. Adliyeye girmeye çalışan Gül'ün yakınlarını, polis engelledi

Emlakçı Osman Gül'ün, geçen yıl 18
Eylül Cuma günü, ormanlık alanda
cesedi bulundu. Çok yönlü araştırma

başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma
Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İs-
tihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay ye-
rinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon
numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü ba-
şına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve
kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet
hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın
bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
3'ncü duruşması, mahkeme heyetini tarafından
cinayetin işlendiği ormanlık alanda keşif yapıl-
mak üzere ertelendi. Ellerinde "Adalet istiyoruz"
ve "Bekir Dal'a idam istiyoruz" yazılı dövizler ta-
şıyan öldürülen Gül'ün yakınları, duruşma son-
rasında, zorlama yakalama kararı ile adliyeye
getirilen 2 tanık'a tepki göstererek adliyeye gir-

mek isteyince polis tarafından engellendi.

İfadeleri çelişkili

Gül ailesinin avukatı Nüket Aydın, "Maktulün ai-
lesini ve kamu vicdanını derinden yaralayan
bugün yine duruşmasındaydık. Duruşmada
sanık yine soğuk kanlılıkla çelişkili ifadelerini
devam ettirdi. Mahkeme heyeti cinayetin işlen-
diği yerin tespiti için keşif günü verdi, duruşma
ertelendi. Bu cinayetin canavarca hisle ve planla-
yarak yapıldığı inşallah keşif sonrası sabit olacak.
En ağır şekilde sanığın ceza alması için gereğinin
yapılmasını yüce adalet tarafından yapılacağını
düşünüyoruz." dedi. Avukat Nüket Aydın'ın açık-
lama yaptığı sırada Osman Gül'ün annesi fenalık
geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Yoğun güvenlik
önlemlerinin alındığı adliye önünde bir süre tep-
kiler devam etti. Grup daha sonra adliye önün-
den ayrıldı. DHA

Küçükçekmece'de yenilenmesine karar 
verilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin
minaresi, taşlar kesildikten sonra bağlanan
çelik halatla çekilerek yıktırıldı

Covid -1 9 salgını ile mücadelede yeni
bir uygulamaya imza atan Büyükçekmece
Belediyesi, belediye personelinin HES

kodu, aşı durumu ve PCR testi gibi verilerini belediye
otomasyon sistemine entegre ederek hem toplum
sağlığının korunması hem de daha hızlı sonuç alın-
masını sağlıyor. Büyükçekmece Belediyesi, belediye
personelinin HES kodu sorgulama ve risk durumla-
rına ilaveten salgınla mücadele kapsamında alınan
önlem ve tedbirlerden taviz vermiyor.

Otomatik sorgulanıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen güncel veriler de
göz önünde bulundurularak, tüm belediye personeli-
nin aşı durumu, bağışıklık ve son negatif PCR test ta-
rihini de servisler aracılığı ile otomatik ve periyodik
olarak sorgulanabiliyor. Böylelikle toplum sağlığına
olan hassasiyetin en üst düzeyde tutulurken, Covid-
19 ile mücadele kapsamında önem taşıyan verilere
daha hızlı ulaşılıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bilgi
İşlem Müdürlüğü tarafından belediye otomasyonuna
entegre edilen servisler aracılığı ile otomatik olarak
oluşturulan Personel Aşı Listesi Raporu İnsan Kay-
nakları Müdürlüğüne iletilerek aşı olmayanlar ilgili
gerekli önemlerin alınması da sağlanıyor.

Mücadelede
asla taviz yok

25 dernek yöneticisi bir araya gelerek, Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu kuruyor. Federasyon, 14 Eylül'de Tesis 
Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı öncülüğünde 

kurulacak. Federasyonun kuruluşuna Türkiye'deki bu alanda çalışan tüm dernek yöneticileri katılacak.
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Otoyol A.Ş. tarafından işletilen İzmir-İstanbul oto-
yolunun, Bursa Batı yönünden İzmir istikametine
yaptığı giriş esnasında HGS bakiyesinin yetersiz ol-
ması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle,
Mehmet Müftüoğlu’na 137 TL olan geçiş ücretinin
4 katı yani 548 TL ceza kesildi. PTT tarafından ke-
silen ceza, tüketiciye bildirilmemesi nedeniyle icraya
düştü. Kesilen cezanın icraya düşmesinin ardından
haberdar olan Müftüoğlu’nun borcu bin 300 TL’ye
yükseldi. Bunun üzerine kendisine yetersiz bakiye
bildirimi yapılmaması nedeniyle zarara uğramış ol-
duğu için PTT aleyhine, Mehmet Müftüoğlu adına
Avukat Cansu Balcı ve Avukat Beril Akgün Kacar
tarafından Tüketici Hakem Heyetine başvuruda
bulunuldu. Tüketici Hakem Heyeti PTT’nin yeter-
siz bakiye bildiriminde bulunması gerektiğine ilişkin
yasal mevzuat olmadığı ve Hızlı Geçiş Sistemi Eti-
keti Satış Kullanıcı Sözleşmesine aykırı bir durum
tespit edilmediği gerekçesiyle tüketicinin başvuru-
sunu reddetti.
Hakem heyeti reddetti

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Tüke-
tici Hakem Heyeti tarafından başvurusunun redde-
dilmesi üzerine avukatlar, konuyu tüketici
mahkemesine taşıyarak, Tüketici Hakem Heyeti ka-
rarının iptal edilmesini ve PTT tarafından yetersiz
bakiye bildirimi yapılmamış olması nedeniyle uğra-

nılan zararın tazmini talep etti. Tüketici Mahkemesi
sıfatıyla karar veren Asliye Mahkemesi, Tüketici
Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve bildirim
yapılmaması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın
ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında, “Tü-
ketici geçiş ihlalini bilebilecek konumda olsa da
ödemesi yaptırılan ceza miktarına ilişkin tüketiciye
gerekli bildirim ve ihtarın yapılması gerektiği, bildi-
rim yapılmadan cezanın tüketiciye tahakkuk ettirile-
meyeceği, bu bildirimin hukuk ve sosyal devlet
ilkesinin bir gereği olduğu ayrıca TKHK’nın ru-
huna ve münderecatına uygun olduğu anlaşılmakla
davanın kabulüne karar verilerek hüküm kurmak
gerekmiştir” ifadelerine yer verdi.
Emsal olacak

Öte yandan tüketicinin bir diğer Avukatı Cansu
Balcı ise kararın emsal oluşturacağına dikkat çeke-
rek şöyle konuştu: "Birçok vatandaş Otoyol A.Ş. ve
PTT’den aldıkları hizmet kapsamında aynı mağdu-
riyeti yaşamakta. Tüketiciler icra takipleri ve dava-
larla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kişiler kaçak geçiş
yapma kastıyla hareket etmemelerine, yalnızca ye-
tersiz bakiye ile geçiş yapmalarına rağmen, bizim
dosyamızda olduğu gibi 137 TL’lik geçiş ücretinin
bin 300 TL’lik borca dönüşmesi sonucuyla karşıla-
şıyorlar. Bu karar binlerce tüketici bakımından
emsal olacağını düşünüyoruz."

D ünyanın farklı ülkelerinden
240.000 kenti ve bu şehirlerde ya-
şayan yaklaşık 5 milyar insanı

temsil eden Dünya Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kül-
tür Zirvesi’ne bu yıl İzmir ev sahipliği
yaptı. Zirvenin açılış oturumu, “Kovid-
19 Sonrası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağ-
lık” konulu panelle başladı. İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer, zirve önce-
sinde, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun
99’ncu yıldönümü etkinliklerine katıldı. 

Bütün umutlar yeşerdi

Böylesi önemli bir günde İzmir'de ol-
maktan ayrı bir heyecan duyduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, duygularını şu
sözlerle dile getirdi:  “Bugün aynı za-
manda, gerçekten İzmir'in dağlarında çi-
çeklerin yeniden açmaya başladığı bir
günün yıl dönümü. Tohumları 19 Mayıs
1919’da Samsun'da atılan çiçeklerdi
onlar. Aslında İzmir'in kurtuluşu, aynı
zamanda bu toprakların özgürlüğüne ve
bağımsızlığına karşı emperyalist heves-
lere karşı insanlarının bağımsızlık müca-
delesiydi. Dolayısıyla Anadolu'da ortaya
konan bu bağımsızlık mücadelesi, aynı
zamanda bu güzel Cumhuriyet’in de-
mokrasinin, özgürlüğünün bu toprak-
larda var oluşunun yıldönümüdür 9
Eylül. İzmir'in özgürlüğe kavuşması, sa-
dece Türkiye Cumhuriyeti için değil,
yakın coğrafyadaki birçok ülkenin, halk-
ların da umutlarının yeşerdiği gündür 9
Eylül. İzmir'in kurtuluşuyla, bu toprakla-
rın ve yakın coğrafyanın ihtiyaç duyduğu
felsefeyle buluştuğu bir andır; ‘Yurtta
barış dünyada barış anlayışıdır.’ 9 Eylül,
bizim için bunları ifade eder. Özellikle
bir savaştan sonra Yunanistan Başba-
kanı Venizelos'un, Mustafa Kemal Ata-
türk'ü, 1934 yılında Nobel Barış
Ödülü’ne aday göstermesi de o ‘Yurtta
barış dünyada barış’ felsefesinin belki de
en kıymetli örneği, en güzel özetidir. 9
Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.”

Yeni küresel kent vizyonu

Günümüzde dünya nüfusunun yarısın-
dan fazlasının kentlerde yaşadığını hatır-
latan İmamoğlu, bu durumun
beraberinde büyük bir değişimi getirdi-
ğine dikkat çekti. “Bunu yeni kentsel
gündemin sunduğu yerelden başlayan
çözüm stratejilerinde görüyoruz” diyen
İmamoğlu, “İklim müzakerelerinin yerel-
deki iklim eylemini daha geniş şekilde
içermesi, yerelden başlayan büyük bir
değişimin geldiğini gösteriyor. Bu deği-
şim, şehirlerimizi çağın gereklerine

uygun bir vizyonla planlama vaktinin
geldiğini anlatıyor. Yeni küresel kent viz-
yonu; veri, bilim ve ortak akıl ışığında ye-
nilikçi ve yaratıcı bir kentleşme anlayışını
işaret ediyor. Artık kentlerin rekabet alanı
sanayileşme değil, yaratıcı sektörler. Biz
iki yıl önce söz verdiğimiz adil, yeşil ve
yaratıcı bir İstanbul hedefine bu anla-
yışla ilerliyoruz. Bu yolda İstanbul’un ta-
rihsel birikiminden ve kültürel
çeşitliliğinden ilham alıyoruz” ifadelerini
kullandı.

İstanbulluluk bilinci

Yakın zamanda hizmete açtıkları Müze
Gazhane gibi tasarımlarla kent mirasına
sahip çıkarak, yeni kültürel alanlar üret-
tikleri bilgisini paylaşan İmamoğlu,
“Yine hazırlıklarını yaptığımız ‘Tasarım
Müzesi’ ile kültür iklimine, katılımcı bir
süreçle oluşturulan bir merkez daha ka-
zandıracağız. İstanbul’un eşsiz kültür
ekosistemine yakışan bir tavır sergile-
meye gayret ediyoruz. Çünkü İstanbul’u
sevmemiz, İstanbulluluk bilincini yarata-
bilmemiz ancak güçlü bir yerel kültür
politikası ile mümkün” dedi. “Karşı kar-
şıya olduğumuz sorunların çözümü için

de kültürün birleştirici ve iyileştirici
gücüne ihtiyacımız var” diyen İma-
moğlu, bu kapsamda yaptıkları çalış-
malara da pandemi sürecinde müzik
emekçilerine yönelik geliştirdikleri “İs-
tanbul bir sahne” projesini örnek olarak
gösterdi.

Kültür birleştirici güç

Aylar süren kapanmanın ayrıştırıcılığına
karşı kültürün birleştirici gücünü hep be-
raber yaşadıklarına vurgu yapan İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Yine pandemi
döneminde kent yoksulluğu derinleşir-
ken, sosyal ve kültürel etkinliklerin erişi-
lebilir olması, böyle dönemlerde çok
daha önemli hale geliyor. Kültür ve
sanat, böyle zor zamanlarda daha sıkı
sarılmamız ve faydalanmamız gereken
son derece güçlü bir araç. Kültürün ya-
ratıcı gücünden en çok gençlerin ve ço-
cukların yararlanıyor olması beni ayrıca
heyecanlandırıyor. Kültür ve sanat ile
dünyasını zenginleştirebilen bir nesil ye-
tiştirmenin yollarını konuşmalıyız. Yerel
demokrasinin gerçekleştirilmesinde, eko-
nomik kalkınmada kültürün rolünü fark
ederek, gelecek vizyonumuzu bu potan-

siyel üzerine kurmalıyız.”

Yeni başlangıç noktası

Kendi yönetim döneminde kurdukları
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünye-
sinde yürüttükleri “Vizyon 2050” çalış-
malarına da konuşmasında yer veren
İmamoğlu, “İstanbul’a yeniden, kültür
penceresinden bakıyoruz. Kenti dene-
yimleme biçimimizi yeniden tasarlıyo-
ruz. İstanbul’u yaratıcılık için bir kuluçka
merkezi olarak yapılandırıyoruz. İklim
adaletini, kapsayıcı kentler oluşturmayı
hedef alan bir değişim için yaratıcı kültü-
rel araçların yeni bir başlangıç noktası
olacağına inanıyorum. Yaratıcı seslerin
daha gür duyulacağı koşullar sağlamayı
yerel yönetimlerin en önemli vazifelerin-
den biri olarak görüyorum. İstanbul’un
bu yolda kararlı adımlarla ilerleyeceği ta-
ahhüdünü yinelerken, etkinliğin kentleri-
mizde kültür politikalarının gelişimi
yönünde umut verici bir sürece vesile
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mağdurlara emsal karar

ISTANBUL KULUCKA 
MERKEZI OLACAK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 240.000 kenti ve bu şehirlerde yaşayan yaklaşık 5 milyar insanı temsil eden
UCLG’nin İzmir’de düzenlenen “Kültür Zirvesi”nde konuştu. İmamoğlu, “Artık kentlerin rekabet alanı sanayi-
leşme değil, yaratıcı sektörler. İstanbul’a yeniden, kültür penceresinden bakıyoruz. Kenti deneyimleme biçi-
mimizi yeniden tasarlıyoruz. İstanbul’u yaratıcılık için bir kuluçka merkezi olarak yapılandırıyoruz” dedi

TUNÇ SOYER EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI
Davetlilerin kendi kentlerine ait deneyimlerini, planlarını ve
çözüm önerilerini sunacakları zirvenin açılış oturumu,
“Kovid-19 Sonrası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağlık” konulu
panelle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in de katıldığı panelin oturum başkanlığını,
UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz yaptı. Oturumda yer alan
ve konuşma yapan diğer isimler; Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
UCLG Eşbaşkanı Uğur İbrahim Altay, , Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Cumhuriyeti Mukim
Temsilcisi Louisa Vinton ve İtalya Kültür Bakanlığı Ulus-
lararası İlişkiler Direktörü Rosanna Binacchi oldu.  Daha
önce Bilbao, Jeju ve Buenos Aires'te düzenlenen zirvenin
dördüncüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde, 9-11 Eylül tarihleri arasında, Konak’taki Kültür-
park Fuar Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Amacı;
kültürlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, iş birliğine
dayalı öğrenmeyi geliştirmek, dünya çapında kentler
ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların pay-
laşımını teşvik etmek olarak belirlenen zirveye, 22
ülkeden çeşitli akademisyenler, yerel yöneticiler ve
bilim insanları katılım sağladı. 

İzmir-İstanbul otoyolunda HGS geçiş ihlali nedeniyle ücretin 4 katı ceza kesilmesini 
mahkeme yasaya aykırı buldu. Kararın binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor

Tapu ve mülkiyet 
sorunu çözülüyor
İBB, 3 milyon nüfusu etkileyen, 13 bin 
hektarlık alanda imar plan çalışmalarını
tamamladı. Son 2 yıldır devam eden çalış-
mayla, mülkiyet ve tapu sorunlarının çözül-
mesi amaçlandı. Yaklaşık 15.000 hektarlık
alandaki plan çalışmaları ise sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki
imar ve mülkiyet sorunlarını çözebilmek için “imar plan-
lama” hamlesi başlattı. Son iki yıl içinde, İstanbul’un 21
ilçesinde 3 milyon nüfusu etkileyen alanda çalışmalar yü-
rütüldü. Kadıköy ilçesinin 5 katı büyüklüğüne eş değer,
toplam 13 bin hektarlık alandaki planlama çalışmaları
tamamlandı. Yaklaşık 15.000 hektarlık alandaki çalışma-
lar ise devam ediyor. Böylece, İstanbul’un uzun yıllardır
çözümsüz kalan mülkiyet ve tapu sorunları, tek tek çö-
zülmeye başlandı. 

Vatandaş da söz sahibi

İBB tarafından yürütülen imar planı çalışmalarında, İs-
tanbullular da söz sahibi olabiliyor. Adalar, Bakırköy, Av-
cılar -Yeşilkent, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Beylikdüzü
başta olmak üzere tüm ilçelerdeki çalışmalarda, vatan-
daşlar da sürece dahil ediliyor. Planlama çalışmalarının
yürütüldüğü ilçelerde anket, çalıştay, bilgilendirme, top-
lantıları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor.   

Hasköy’de 
sıra gecesi 
Beyoğlu Belediyesi tarafından açık havada
kurulan Hasköy Sahne dün akşam sanatçı
Zekeriya Ünlü ve ekibini ağırladı. Şanlı-
urfa, Gaziantep yöresine ait birbirinden
güzel türkülerle gerçekleştiren sıra gece-
sinde vatandaşlara müzik şöleni sunuldu
Sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya Ünlü ve ekibi
Hasköy Sahne’de dün akşam verdiği konserde, Urfa’nın
Etrafı Dumanlı Dağlar, Caney, Eşarbını Yan Bağlama,
Nemrudun Kızı, Antebin Hamamları gibi dillere pele-
senk olmuş türkülerle vatandaşları mest etti. Gecede va-
tandaşlara çiğ köfte de ikram edildi. Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür eden Zekeriya
Ünlü, “Sıra gecesi nedir, size canlı canlı anlatayım. Sıra
gecesi, Şanlıurfa kültüründe çok önemli bir yer teşkil
eder. Sosyal ve kültürel yönden anlaşan arkadaşlarımın
bir araya gelerek kurmuş olduğu arkadaş topluluğudur.
Sıra geceleri söz, saz ve ses üzerine sohbet meclisidir.
Musikidir, edebiyattır, dostluk, barış, arkadaşlık, yardım-
laşma ve halk konservatuvarıdır. Sıra gecesi küskünlerin
barıştırıldığı gecedir. 11 Nisan 1920 Urfa’nın kurtulu-
şuyla ilgili çok önemli kararlar sıra gecelerinde alınmış-
tır” diye konuştu.

Türküleri çok seviyorum

1 yıl aradan sonra konsere katıldığını söyleyen Orhan
Uzun, “Trabzonluyum ama Urfa yöresinin halaylarına
hakimim çünkü eşim Şanlıurfalı. Türküleri zaten çok se-
viyordum, Zekeriya Ünlü’yü de bilirdim. O nedenle şu
anda inanılmaz eğleniyorum. Pandemi nedeniyle 1 yıldır
herhangi bir etkinliğe katılmamıştım, iyi geldi” dedi. Sey-
han Hoymat da “Çok eğleniyorum, halayı, türküleri de
çok severim. Düğünlerde de çok oynarım” diye konuştu. 
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ÇeşiTli programlara
katılmak üzere Ordu'ya
gelen Güldal, 1 Eylül'de

fındık alımına başlayan TMO'nun
süreci başarılı şekilde devam ettir-
diğini söyledi. TMO'nun 18 nok-
tada fındık alımına başladığını
hatırlatan Güldal, aradan geçen bir
hafta içerisinde alım noktalarının
32'ye kadar çıkarıldığını kaydetti.
Zaman zaman üreticilerin fındık
verdiği TMO depolarına ziyaretler

gerçekleştirdiğini aktaran Güldal,
üreticilerin TMO'ya karşı büyük te-
veccühünün bulunduğunu, bu du-
rumun da sevindirici olduğunu
ifade etti. Fındıkta bu sezon randı-
man ve kalitenin yüksek olmasının
fiyatlara olumlu yansıdığı bilgisini
veren Güldal, "Bu haliyle baktığı-
mızda ortalamanın 28 lira olduğu,
hatta randımana göre 30 liraya
kadar fiyat skalasını yükselten üre-
ticilerimiz var. Bu da ayrı bir mut-

luluk." diye konuştu. Güldal, böl-
gede hava şartlarının biraz daha
müsaade etmesiyle harmanlarda
bulunan fındığın kurutma işlemi-
nin kısa sürede tamamlanacağını
ümit ettiklerini dile getirerek,
"TMO olarak 68 noktada alım yeri
hazırlığı yapıyoruz. Fındık olan ve
üreticilerimiz yoğun olduğu yer-
lerde depo imkanlarını da dikkate
alarak fındık alımlarını gerçekleşti-
receğiz." diye konuştu.

B akan Muş, Türk Konseyi Ekonomi
Bakanları 10. Toplantısı'na katıl-
mak için geldiği Azerbaycan'da,

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cab-
barov ve katılımcı ülkelerin bakanlarıyla bir-
likte merhum Cumhurbaşkanı Haydar
Aliyev'in mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve
Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret
sonrasında basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Muş, katılacakları toplantıda
Türk Konseyi ülkeleri arasında ticari ilişkile-
rin artırılması konularını ele alacaklarını be-
lirtti. Muş, toplantının kasımdaki liderler
zirvesine hazırlık niteliğinde olduğunu be-
lirtti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ti-
cari ilişkilere de değinen Muş, şunları
söyledi:"Türkiye ve Azerbaycan'ın ticari iliş-
kileri gayet iyi. Bunu daha da geliştirmek is-
tiyoruz. Türkiye üretim gücü ve imalat
kapasitesi güçlü olan bir ülke. Azerbaycan
ve Türkiye ekonomileri birbirlerine rakip
değil, birbirlerini tamamlayan ekonomiler.
Geldiğimiz nokta iyi fakat yeterli nokta
değil. Bunun artırılması için çaba harcaya-
cağız. İvmenin daha da artmasını istiyoruz.
Azerbaycan'ın tüm alanlarında Türk şirket-
leri var olmak istiyor. Bunun hayata geçmesi
noktasında biz bakanlar olarak firmaların
önünü açmakla mükellefiz. Bunu yaptığı-
mızda inanıyoruz ki hem Türk hem de
Azerbaycan şirketleri başarılara imza ata-
caklardır."

Ciddi bir potansiyel var

Bakan Muş, Azerbaycan'ın başkenti Ba-
kü'de düzenlenen Türk Konseyi Ekonomi
Bakanları 10. Toplantısı'na katıldı. Toplan-
tıda konuşan Muş, Türk Konseyi ülkelerinin
genç ve dinamik bir yapıya sahip 160 mil-
yonluk bir nüfusu ve 1,1 trilyon dolar düze-
yinde bir ekonomik büyüklüğü
oluşturduğunu, zengin doğal kaynakları,
sahip olduğu tarım ve sanayi altyapısı ve
coğrafi konumunun Türk dünyasına 21.
yüzyılın yükselen yıldızı olma potansiyelini
sunduğunu kaydetti. Muş, bu potansiyelin
ortaya çıkartılmasındaki en önemli gücün
ortaya konulacak iş birliği ve dayanışma ira-
desi olduğunu belirterek bugün ortaya ko-
nulan iş birliği iradesinin, küresel salgının
ekonomide açtığı yaraların hızla sarılmasını
ve Türk dünyasının yeni bir ekonomik atı-
lımı gerçekleştirmesini sağlayacağını kay-
detti. İçinden geçmekte oldukları köklü
dönüşüm sürecinin, dünyada hem büyük
zorlukları, hem de önemli fırsatları barındır-
dığını söyleyen Muş, "Dijital ekonomiye
geçiş" ve "yeşil dönüşüm"ün bu sürecin
temel unsurları olarak öne çıktığını ifade
etti.

Türkiye destek vermeye hazır

Muş, ekonomilerin çeşitlendirilmesine yö-
nelik yapısal reformların özellikle iklim deği-
şikliği karşısındaki kırılganlıkların bertaraf
edilmesi için hayati önem taşıdığını, Türk
dünyası olarak bu dönüşüm sürecinde yü-
rüttükleri yakın iş birliğinin sadece ortak re-

fahın artırılmasında değil aynı zamanda
komşu ve çevre bölgelere de refah ve barışın
yayılmasında büyük rol oynayacağını vur-
guladı. Türk Konseyi sekretaryasının, ilerle-
yen dönemde özellikle dijital ekonomi ve
yeşil ekonomiye geçiş alanlarında iş birliğini
artırmaya yönelik projeler geliştirmesinin
yararlı olacağına inandıklarını belirten Muş,
Türkiye olarak bu hususta sekretaryaya ge-
rekli her türlü desteği vermeye hazır olduk-
larını kaydetti.

Ticari düzenlemeler yapılacak

Muş, gelecek aylarda kurulacak “Türk Kon-
seyi Ortak Yatırım Fonu"nun üye ülkelerdeki
yapısal dönüşümün en önemli destekleyici
unsurlarından biri olacağına inandığını söy-
ledi. Ticaretin güçlendirilmesinin kalkınma
ve refah artışı bakımından kritik bir öneme
sahip olduğunu ifade eden Muş, şunları
söyledi: "Bu açıdan, Türk Konseyi üyeleri
arasındaki ticari ilişkilerin, tüm tarafların

faydasını gözetecek şekilde geliştirilmesi
temel önceliklerimizden birisi olmalıdır. Üye
ülkeler arasında tercihli ticaret düzenlemele-
rinin geliştirilmesi ve ticareti artırıcı araçların
hayata geçirilmesi, bu bakımdan önem taşı-
maktadır. Türkiye olarak bu anlayışla Azer-
baycan ile imzaladığımız Tercihli Ticaret
Anlaşması'nı bu yıl yürürlüğe koymuş bulu-
nuyoruz. Özbekistan ile Tercihli Ticaret An-
laşması müzakerelerini ise bu yıl içerisinde
sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Diğer taraf-
tan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere, milli
paralarla ticaret konusunda firmalarımızın
daha cesur davranabilmeleri için gerek mer-
kez bankalarımız, gerekse hükümetler ola-
rak güven artırıcı adımları atmalıyız.”

Fiziki bağlantı bir avantaj

Muş, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki
fiziki bağlantının stratejik bir bileşeni niteli-
ğindeki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun,

Türk dünyasının tarihi refah kaynağı olan
İpek Yolu'nun yeniden canlanması ve ülke-
lerin birbirine daha da yakınlaşması açısın-
dan büyük bir öneme sahip olduğunu,
salgın sürecinde İran-Türkmenistan sınırı-
nın kapanmasıyla bu demiryolu hattının
kapasitesini artırdıklarını ve stratejik bir taşı-
macılık güzergahı olarak bu demiryolunun
önemini tekrar teyit ettiklerini belirtti.

Taşımalar kritik öneme sahip

Bakü-Tiflis-Kars güzergahının üye ülkeler
arasındaki lojistik operasyonlarda daha
etkin kullanılmasını arzu ettiklerini bildiren
Muş, taşımacılıkla ilgili şunları söyledi: "Ül-
keler arasında her ne kadar dönemsel iyileş-
tirmeler ve ilaveler yapılıyor olsa da,
karayolu geçiş belgeleri, her halükarda ol-
dukça yetersiz kalmaktadır. Pandemi döne-
minde uygulanan tedbirlerin kalıcı hale
gelmesine ve ticareti durdurmasına izin ver-
memeliyiz. Taşımacılığın kolaylaştırılması ve
taşıma maliyetlerinin azaltılması için Türk
Konseyi olarak bölgesel ve bütüncül bir yak-
laşım geliştirmeliyiz. Biz Türkiye olarak, ta-
şıma kotalarının kaldırılmasının, dost ve
kardeş ülkelerimiz arasında taşımaların ser-
bestleştirilmesinin kritik öneme sahip oldu-
ğuna inanıyor, bu doğrultuda tüm
üyelerimizle birlikte çalışmayı öneriyoruz.
Öte yandan, Hazar geçişlerinde rekabetçi
makul bir tarife belirlenmesi, pandemi son-
rası dönemde de bu güzergahın etkin bir şe-
kilde kullanımı için özellikle önem
taşımaktadır. Bu konuda atılacak tüm adım-
lara Türkiye olarak destek vermeye hazırız."
Muş, Türk Konseyi üyeleri olarak, iklim de-
ğişikliği ile zaruri hale gelen ve pandeminin
etkisiyle hızlanan dünyadaki değişim ve dö-
nüşüm sürecine daha etkin ve hızlı bir şe-
kilde hazırlanmaları gerektiğine vurgu
yaparak, bu nedenle özellikle kısa vadede, ti-
caretin kolaylaştırılması, dijital ekonomiye
geçiş ve lojistik alanlarında hızlı iş birliği
adımları atılmasının önem arz ettiğini 
kaydetti.

İşsizler ordusu
yine büyüdü!

KARDES ULKEYLE
TICARET ARTACAK

Fındık üreticileri TMO’ya ilgi gösteriyor

Ticaret Bakanı
Mehmet Muş, 

Türkiye ile Azerbaycan
ekonomilerinin 
birbirine rakip 

değil birbirlerini
tamamlayan 

ekonomiler olduğunu 
belirterek, iki ülke

arasındaki ticari ilişkileri
daha da geliştirmek 
istediklerini söyledi

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir
önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde
12'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz
sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz
2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini
açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve

daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir ön-
ceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye
yükseldi. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 sevi-
yesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre
ise 2,4 puan azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6
puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı. Söz konusu
ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik
oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde
23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu.
Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya
göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı
temmuzda bir önceki aya kıyasla 125 bin kişi artarak 28
milyon 730 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık
artışla yüzde 45,1'e ulaştı.Mevsim etkisinden arındırılmış iş
gücü bu ayda, bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32
milyon 632 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise
0,9 puanlık artışla yüzde 51,2 oldu. Bu dönemde istihdam
edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17
bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artarken sanayi sek-
töründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı.
İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sa-
nayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe
yer aldı. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Gelinen süreçte fındık
üreticilerinin TMO'ya karşı yoğun bir ilgisi var. Randevular açık. Şu anda 15 bin
üreticimiz ilk haftalar için 30 bin tonun üzerinde randevu almış durumda” dedi

Bakan Muş, Türk Konseyinin
daha etkin olması ve üye ül-
keler arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin bir üst se-
viyeye taşınması açısından
yapılması gerekenleri şöyle
özetledi: "Türk Konseyi Tica-
retin Kolaylaştırılması Stra-
teji Belgesi'nin üye
devletlerce değerlendirilerek

kabul edilmesi, taşımalarda
kotaların ve geçiş ücretleri-
nin kaldırılması suretiyle
tam liberalizasyonun sağlan-
ması, Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu Hattı'nın tam
kapasite kullanımı için atıl-
ması gereken adımların hız-
landırılması, Hazar geçiş
ücretlerinin makul seviyeye

düşürülmesi, üye ülkeler
arasında yerel para birimle-
riyle ticaretin geliştirilmesi
için gerekli adımların atıl-
ması, üye ülkeler tarafından
ikili ve bölgesel hizmet tica-
reti, yatırım ve e-ticaret an-
laşmalarına öncelik
verilmesi derhal adım atıl-
ması gereken konulardır."

Strateji Belgesi kabul edilmeli
Su Şurası için
geri sayım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası kapsamında
gelecek ay "1'inci Su Şurası Toplantısı"
düzenleyerek, akabinde çıkan sonuçları 
kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası kapsamında
gelecek ay "1'inci Su Şurası Toplantısı" düzenle-

yerek, akabinde çıkan sonuçları kamuoyuna duyuracakla-
rını bildirdi. Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, nisan
ayında çalışmaları başlayan Cumhuriyet tarihinin ilk Su
Şurası'nda gelinen aşamaya ve bundan sonra yapılacak ça-
lışmalara ilişkin bilgi verdi. İklim deği-
şikliği ve küresel ısınmanın başta
tarımsal faaliyetler olmak üzere tüm
sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz
etkisinin hissedilmeye başlandığını be-
lirten Pakdemirli, bu sebeple suyun
kıymetinin daha iyi anlaşıldığını vurgu-
ladı. Pakdemirli, suyun amaca yönelik
kullanımını önemsediklerini ifade etti.

Market fiyatları incelendi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi
için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu

TicareT Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdür Yardımcısı
Adnan Benli başkanlığındaki

ekip, bugün Ankara'daki marketlere yöne-
lik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini
yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve
meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik
ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç
maddelerine yönelik fiyatları inceledi. De-
netimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fi-
yatı arasında fark olup olmadığına, etiket
ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indi-

rimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler,
rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götüre-
rek fiyat karşılaştırması yaptı. İncelemeler
sonucu Perakende Ticaretin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve
işlemeleri tespit edilenler hakkında idari
işlem uygulanacak. Adnan Benli, denetim-
lere ilişkin basın mensuplarına yaptığı de-
ğerlendirmede,  elik tedbir alındığı
belirtildi. Benli, “Bu anlamdaki denetimler
devam edecek” diye konuştu.

Azerbaycan ile
ticareti önemsediklerini

anlatan Muş, “İki
ülke her konuda

olduğu gibi ticaret
konusunda da 
etkileşimini ve

paylaşımını artırmalı”
şeklinde konuştu.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kahramanmaraş AK Parti
Genişletilmiş İl Danışma Toplantı-

sı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan,
"Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın za-
rarlarını tazmin çalışmaları halen devam
ediyor. Binaların yerine yenilerini inşa et-
meye başladık. 1 yıl içerisinde bunları biti-
receğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim
edeceğiz. Bunu daha önce depremlerle
sarsılan illerimizde sağladık. Sel ve yangın
afetini yaşayan illerimizde de aynısını ya-
pacağız. Tek kaygımız muhalefetin bu ça-
lışmalara destek olmak yerine günlük
siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesidir.
Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malı-
nın derdine düştüğü bir dönemde muhale-
fet partileri istismar peşinde koştular.
Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan
terörüne sarılarak insanımızın kafasını bu-
landırmaya çalıştılar. Afetler meselesinde

de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin
her konuyu siyasileştirme gayreti burada
da ifşa olmuştur" dedi. 

Biz dimdik ayaktayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih
Sultan Mehmet'e benzeten İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenen
Erdoğan, "Biz siyasetimizi elbette karşı-
mızdaki bu vahim tabloya göre belirlemi-
yoruz. Bu kifayetsizleri kendi
çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza
devam ediyoruz.
Varsın onlar milletin acısının üzerinde te-
pinmeyi meziyet sansınlar. Varsın onlar
ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu
kirletsinler. Ne diyor; İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih’e
benzetiyor. Bunlar Fatih’in kim olduğunu
anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvar-
lara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki ‘Zulüm

1453’te başladı’ Meral Hanım sen kimi
kime benzetiyorsun, kimlerle yürüyorsun?
Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı
yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında,
Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yü-
rüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim,
sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla
günü kurtarma çabası içinde olsunlar, hiç
endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız"
eleştirisinde bulundu. 

Çalışmayı sürdüreceğiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da
hedef alan Erdoğan, "Bay Kemal o da yine
aynı yürüyüşü yapanlardandı. Bizse Türk
siyasetinin kalitesini düşürenlere aldırma-
dan, 84 milyonun tamamının huzuru için
çalışmayı sürdüreceğiz. Sizler gibi dava ar-
kadaşlarım olduğu için çok mutluyum.
Hamdolsun Allah’ıma bugün hem sizlerle
kucaklaşıyor, hem de inşası tamamlanan

eserlerin açılış sevincini birlikte yaşıyoruz.
İl Danışma Toplantımızın ardından toplu
açılış töreniyle sizlerin hizmetine sunacağı-
mız yatırımların, Kahramanmaraşımıza,
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Bize yoldaşlık ettiniz

"Sizlerin fikirleri, tespitleri bizim için altın
kıymetindedir. Bu teşkilatın her bir ferdi
partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. Son
19 yılda ülkemizin karşılaştığı her badireyi
sizlerin gayretleriyle aştık" diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Türkiye’yi tarih sahne-
sine yeniden taşıyan vizyon projelerine
sizlerle imza attık. Elde ettiğimiz her başa-
rının altında sizlerin imzası var. AK Par-
ti’nin 20 yıldır sürdürdüğü ülke ve millete
hizmet yolunda sizler bize yoldaşlık etti-
niz. Desteğinizle bize hep umut aşıladınız.
Zorluklar karşısında mücadele azmimizi
siz bilediniz" ifadelerini kullandı. 
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FATIH KIM
SIZLER KIM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in
Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e 

benzetmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunlar 
Fatih'in kim olduğunu bilmiyorlar. Meral Hanım sen

kimi kime benzetiyorsun, kimlerle yürüyorsun?
Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını

yaşayanlarla beraber yürüyorsun. 
Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler

kim?" diye konuştu

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, seçim barajının
yüzde 7'ye indirilmesi tartışmalarıyla ilgili, 
"İktidar, yasa yapma gücünü milletin iradesini 
manipüle etme amacıyla silaha dönüştürürse
şunu bilsinler ki hiçbir silah sahibine sadık
değildir. Günü geldiğinde onları vurur" dedi

Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!
Silah sahibine
sadık değildir!

Müsavat Dervişoğlu, partisinin
İzmir İl Başkanlığı'nda gündeme
dair açıklamalar yaptı. AK Parti ve

MHP tarafından seçim barajının yüzde 7'ye in-
dirilmesi çalışmalarını değerlendiren Dervişoğlu,
yüz yüze eğitimin büyük sıkıntılar içinde başladı-
ğını belirterek İzmir özelindeki sorunlara de-
ğindi. İzmir'in gelecek yıl 100. kurtuluş
yıldönümünü kutlayacağını belirten Dervişoğlu,
"100. yıl için şimdiden hazırlıklara başlanmasını,
önümüzdeki yılın İzmir yılı olarak tarihe geçme-
sini temenni ediyorum" dedi.

Öğrenciler sıra taşıyor

Yeni eğitim yılının sancılı başladığını vurgulayan
Müsavat Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Birtakım
eksiklikler ve yetersizlikler var. Öğretmen açığı
bunların başında geliyor. 26 Haziran tarihinde
Cumhurbaşkanı, bir yurt içi gezisinde kendisine
öğretmen açığı olduğu yönündeki teklif iletildi-
ğinde, açık olmadığını söylemişti. Oysa Sayıştay
raporuna göre 450 bin, MEB'in açıklamasına
göre de 107 bin öğretmen açığı bulunmaktadır.
35 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu açığın
zaman kaybetmeden kapatılmasını bekliyoruz.
Ücretli öğretmenlerin kadroya alınması talebini
de tekrarlıyoruz. Atanamayan öğretmenlerin sa-
yısı 500 bine yaklaşırken Türkiye hala senede 40
bin öğretmen yetiştiriyor. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'nın plansızlığı yüzünden de sancı giderek bü-
yüyor" diye konuştu. 

Görüş ayrılığı olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paça-
cı'nın, "Kemal Bey (Kemal Kılıçdaroğlu) son dö-
nemde sürekli tekil konuşuyor" açıklaması
üzerinden Millet İttifakı ile ilgili yapılan yorum-
lara değinen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan
farklı bir yanı var. Biz Cumhuriyet Halk Parti-

si'yle Millet İttifakı'nı kurarken her iki ittifakı da
bir protokole bağlamıştık. Her ittifakın kendi
içinde oluşmuş şartları var. Sayın Paçacı'nın
açıklamasının bir bardak suda fırtına koparacak
önemde olduğunu düşünmüyorum. Millet İtti-
fakı'nın ruhunu yaşatmamızı millet istiyor. Bu is-
teği karşılamakla mükellefiz. Millet İttifakı
sıradan değildir. Milletin talebiyle oluşmuştur.
Kısır tartışmalarla bozulmasını beklemek abesle
iştigal olur. Havuz medyasındaki yorumcular,
Millet İttifakı'nda sorunlar varmış gibi sunuyor-
lar. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız bir
açıklamada bulunmuştu. 'Sandıklar açıldığı
andan itibaren fiilen bitmişti' diye. O ittifakın
ruhu yaşamaktadır. Millet bizden ittifakı sürdür-
memizi istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'yle
görüş ayrılıklarımız olabilir. Bu Millet İttifakı'na
zarar vermez. Sayın Tunç Soyer söyledi. Ben pe-
likanların bile belediye başkanıyım" diye. Vatan-
daşlarımız, pelikanlardan daha fazla ilgi görme
talebini güncelliyor. İzmir hem nüfusu hem so-
runları büyük olan bir kent. Vatandaş olarak
merkezi yönetimle yerel yönetim arasında uyum
olması beklentimiz var. Hükümetin, İzmir'le re-
kabet etmek gibi, İzmir'in iradesiyle rekabet
etmek gibi bir problemi var. Hükümete bu so-
runu aşmasını öneriyorum. İzmir halkının irade-
siyle rekabet etmek, İzmir halkıyla inatlaşmak bu
iktidara fayda getirmeyecektir. "

Günü geldiğinde onları vurur

Seçim kanunu değişikliği ve barajın yüzde 7'ye
düşürülmesi gündemiyle ilgili değerlendirme
yapan Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Seçim kanunu değişikliğinden bahsediyorlar.
Kanunun bütünü, kapı arkasında hazırlandığı
için sadece baraj bölümü tartışılıyor. Bütünüyle
ele alıp, Türkiye'nin yararına mıdır onu tartış-
mak lazım. Bugün verdiğiniz karar gün gelir
karar verenleri de vurur.”

Seçim barajı
sıfırlanmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, "Seçim barajının sıfıra indirilmesi gerekir.
Asıl olması gereken ve adil olan budur" dedi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erba-
kan, partisinin genel merkezinde düzenle-
diği haftalık basın toplantısında gündeme

dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, mülteci soru-
nunun dış güçlerin Orta Doğu coğrafyasını karış-
tırma ve kaos oluşturma planlarının bir parçası
olduğunu kaydetti. Mülteci krizi konusunda, başta
Türkiye, İran, Pakistan olmak üzere diğer bölge ül-
kelerinin birlikte çalışıp kalıcı bir çözümün ortaya
koyması gerektiğini belirten Erbakan, “Göç sorunun
kalıcı olarak çözüme kavuşturulabilmesi için göçe
yönelik göçü önleyecek çalışmalar yapmak yerine o
göçü kaynağından çözmek gerekiyor. Yunanistan
sınır kapılarını açtık, insanların üzerine kaynar su
atıyor, silah sıkıyor, Ege’de kadınların ve çocukların
olduğu botu patlatıyorlar. Savaşın, ölümün olduğu
bir yerde bu insanları gerisin geriye göndereceğim
demek bizim tarihimize, inancımıza, medeniyeti-
mize uymaz. Bu nedenle Türkiye olarak bu sorunla-
rın yerinde kalıcı çözüme ulaştırılması için adımlar
atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Olması gereken budur

Erbakan, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin
yeterli olmadığını ifade ederek, “Temsilde adalet ilke-
sinin önündeki en büyük engellerden olan yüzde 10
seçim barajı yüzünden seçmenin üçte birinin iradesi
meclise yansımıyor. Bunun en önemli örneği 3
Kasım 2002 seçimleri. Seçmenin neredeyse yüzde
30’luk kısmı tercih ettiği partiler mecliste bir tane bile
temsilci bulunduramadı. Seçim barajının sıfıra
kadar indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil
olan budur. Her grup, her kesim mecliste temsil edil-
melidir. Yüzde 7 dahi bize göre yüksek bir baraj,
haksız bir durumdur” dedi. DHA

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan

Müsavat
Dervişoğlu



İ smetpaşa Mahallesi'nde bulunan
Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun
çevresinde 2021-2022 eğitim öğ-

retim yılının başlamasıyla veli ve öğ-
renci hareketliliği arttı. Velilerin,
öğrencileri okul önünde beklemesiyle
yoğunluk yaşanmaya başlandı. Trafi-
ğin yoğun olduğu okul önlerinde,
özellikle okul giriş çıkış saatlerinde
hem çocukların koşuşturması hem de
sürücülerin hızlı ve dikkatsiz olması
kaza riskini arttırıyor. Okulların açıl-
dığı 6 Eylül'de de Sultangazi Esentepe
Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim
Okulu'nun önünde kaza yaşandı. Öğ-
renci servisi sürücüsünün kontrolün-
den çıkarak, okul önünde bekleyen
öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si
çocuk 4 kişi yarandı. Veliler, bu tür ka-
zaların tekrarlanmaması için, kalıcı
çözüm bulunana kadar okul giriş çı-
kışlarında zabıta veya trafik ekipleri-
nin olmasını talep ederek, önlem
alınması gerektiğini ifade etti. Okul
giriş ve çıkışlarında yüzlerce öğrenci-

nin evine gitmek için yola çıktığını
söyleyen veliler, çocuklarının her an
kaza geçirmesinden korkuyor. Öğrenci
ve veliler gerekli tedbirlerin bir an
önce alınmasını talep ediyor.

Kaç defa dilekçe verdik

Çocuğunu okula getiren Sevda Gür-
kan "Bu arabalara bir çözüm bulun-
masını istiyorum. Okul giriş
çıkışlarında resmen burada izdiham
oluyor. Kaç defa dilekçe verdik. Kaç
defa konuştuk. Bir türlü çözüm bula-
madık. Burada hepimiz tehlikedeyiz.
Çünkü, arabalar sık sık geçip gidiyor.
Geçen sene bir öğrenci kamyonun al-
tında kaldı, can verdi. O benim de ço-
cuğum olabilirdi. Benim oğlum 4
senedir burada okuyor. Buranın du-
rumu 4 senedir aynı. Buranın trafiğe
kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Trafiğe kapatılması lazım

3 çocuğunun da bu okulda eğitim
gördüğünü belirten Muharrem Kurt,

"Benim 3 çocuğum bu okulda okuyor.
Annesi çocuklarını okula almaya ge-
lirken bile korkuyor. Benim tek isteğim
okul dağılım saatlerinde bu yolların
kapatılması. Arka tarafta arka sokak
müsait. Diğer yandan tümseklerin ye-
tersizliği de var. Arabalar bazen çok
hızlı geçiyor. Tek isteğim okul dağılım
saatlerinde bu yolların kapatılması"

diye konuştu. Tuğba Bozan yolun tra-
fiğe kapatılmasını talep ederek, "Ço-
cuklar kamyonları görmüyorlar;
çünkü okulun kapısı çok kalabalık. Biz
bu yolun kapanmasını istiyoruz. Her-
kes bu okulun yolundan şikayetçi hem
kalabalığından hem trafiğinden bu
yolun kapatılmasını istiyoruz" dedi.
DHA
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1445461)

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2021 YILI (KASIM-ARALIK AYLARI) HİZMET ARAÇLARI, İŞ 
MAKİNELERİ, JENERATÖRLER İÇİN AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükçekmece Belediyesi 2021 Yılı (Kasım-Aralık Ayları) Hizmet Araçları, İş Makineleri, Jeneratörler İçin
Akaryakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/538334
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Akaryakıt Mal Alımı- (300.000 (ÜçYüzBin) 

Litre Motorin (Diğer))Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüzün Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal 
Bulvarı Büyükçekmece -İSTANBUL adresindeki Destek 
Hizmetler Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonuna ve 
Yüklenicinin istasyonundan veya anlaşmalı istasyonlardan 
idaremize ait kiralık ve resmi Araçların Yakıt Depolarına 
Peyder Pey Teslimat Yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri : İdaremizin ihtiyaç duyduğu miktarda Akaryakıt 2021 yılı 
içerisinde 2 ay (Kasım-Aralık) süresince peyder pey teslim 
edilecektir. İdarenin sözlü yada yazılı talebi üzerine 2 iş 
günü içerisinde , Yüklenici firmanın Yakıt Tankeri ile 
Müdürlüğümüzün Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal 
Bulvarı Büyükçekmece -İSTANBUL adresindeki Destek 
Hizmetler Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonuna ve Yüklenicinin 
istasyonundan veya anlaşmalı istasyonlardan idaremize 
ait kiralık ve resmi araçlarımızın yüklenici tarafından temin 
edilen (Araç Tanıtım Cihazı (ATC)), Taşıt Kiti, Anahtarlık ve 
Kartlar) gibi sistemlerle veya direk olarak Araçların Yakıt 
Depolarına Peyder Pey Teslimat Yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi 

Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, 
No:1, Büyükçekmece/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 06.10.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) a) Akaryakıt İhalesine Ana Dağıtım Depolama şirketlerinin dışında perakende satış istasyonlarıda katı-
labilirler. İhaleye katılacak bayilerin en az (1) bir adet İstasyonu  olduğuna dair  iş bitim tarihine kadar ge-
çerlilik süresi dolmamış olan sahiplik belgesinin aslı yada  noter onaylı suretini tarafımıza ibraz
edeceklerdir.
b) İstekli,Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve
iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu oldu-
ğunu gösteren belgeyi,

c) İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise  Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş
dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Ba-
yisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik sözleşmesini,
2) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapma üzere verilmiş ve iş bitim tarihine
kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik Lisansını sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş, bedel içeren tek sözleşmeye dayalı , her türlü akaryakıt
ürünleri üretim satış veya pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahal-
lesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Sultangazi'de bulunan birçok okulun çevresinde aşırı kalabalık yaşanıyor. O okullardan, Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun
çevresinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde
okul önünde aşırı kalabalık oluşuyor. Okulun çevresindeki trafik hem sürücülere hem de kalabalığa zor anlar yaşatıyor

KAZAYADAVETIYE

Esenler’de sirke 
festivali yapıldı
Esenler'de yaşayan kadınların ev ekonomisine 
destek veren Nar Projesi kapsamında sirke festivali
düzenlendi. Esenler'deki 15 Temmuz Millet 
Bahçesi'nde düzenlenen sirke festivalinde doğal şifa
kaynağı, sofraların vazgeçilmezi elme sirkesi yapıldı

DHA muhabirine
proje ile ilgili bilgi
veren Esenler Bele-

diyesi Kadın ve Aile Müdür-
lüğü Koordinatörü Sevilay
Acar, “2019 yılında Esenler’de
yaşan kadınların ev ekonomi-
sine destek vermek için Nar
Projesi'ni hayata geçirdik. Yak-
laşık üç yıldan beri devam et-
tirdiğimiz e-ticaret üzerinden
satışlarını yaptığımız ürünlere
artık yenilerini eklemek istiyo-
ruz. Nar Kadın Kooperatifini
de kurduk. İlk organik elma
sirkesini Esenler’de yaşayan
ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş
yaptığı Esenler Belediyesi Sos-
yal Yardım Marketi
(EDİM)’ne bağışlayacağız.
Ürün çeşitlerimizi artırmayı
planlıyoruz. Elma, üzüm, nar
ve alıç sirkesi yapmayı planlı-

yoruz. Bu ürünleri kadınların
ev ekonomisine destek verme-
leri amacıyla e-ticaret üzerin-
den satışa çıkaracağız” dedi.

Herkes katılabilir

Nar Projesi kapsamında üç
yüz kadının olduğunu söyle-
yen Acar, “ Projemize herkes
katılabiliyor. Danışmanlık ve e
- ticaret eğitimi veriyoruz. E -
ticaret eğitimini tamamlayan
kadınlara mağaza açıyoruz.
Herhangi bir ücret ödemiyor
ve vergiden muaf oluyorlar.
Bir kargo şirketiyle anlaşarak
bir yazılım gerçekleştirdik. Bu
anlaşmayla kadınların önün-
deki e - ticaret engellerini kal-
dırdık. İsteyen her kadın
projemize katılabilir” ifadele-
rini kullandı. Nar Proje üyesi
ev hanımı Ebru Çetin ise,
“Bahçemizde yetişen elmaları
değerlendirmek amacıyla el-

maları toplayarak sirke yapı-
yoruz. Elma sirkesi

yemeklerde, ev temizli-
ğinde ve birçok yerde

kullanılıyor. Ev eko-
nomimize destek

oluyoruz. Bu pro-
jede olmaktan

mutluluk 
duyuyorum”

ifadelerini
kullandı.

DHA

Kalabalık nedeniyle tedirgin olduklarını
söyleyen veliler, “Buradaki kalabalık,
koronavirüs varken hepimizi endişeye
düşürüyor. Bir şekilde önlem alınması
ve bu sorunun önüne geçilmesi
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilkokula
başlayacak olan çocukların okula hazır
olup olmadıklarını tespit etmek ama-

cıyla “Metropolitan Okul Olgunluk Testi”ni uygula-
maya başladı. Belediye tarafından ücretsiz bir
şekilde gerçekleştirilen teste aileler yoğun ilgi gös-
teriyor.  Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma
Merkezi’nde görevli uzman klinik psikologlar tara-
fından 5-6 yaş grubu çocuklara ücretsiz olarak uy-
gulanan “Metropolitan Okul Olgunluk Testi”; kelime
anlama, cümleler ve anlam, sözcük dağarcığı, kar-

şılaştırma-eşleştirme, sayı yazımı ve kullanımı,
kopya ve taklit olmak üzere 6 alt testten ve 100
maddeden oluşuyor. Ortalama 24 dakika süren tes-
tin sonunda ailelere detaylı bilgi verilerek, çocuğun
eksik yönleri noktasında destek sağlanıyor.
Klinik Psikolog Firdevs Usta, “5-6 yaşındaki çocuk-
lara uygulanan bir test. Genellikle çocukların 1’inci
sınıfa uygun olmadıkları konusunda bize bir bilgi
verir ve bununla birlikte hazır olan çocuklarda da bir
takım eksiklikler varsa bunlar hakkında ebeveynleri
bilgi sahibi eder” dedi.

GOP’TA TEST OLABiLiRSiNiZ
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
temmuz ayı meclis oturumunda Esenyurt'ta müte-
ahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların ta-

mamlanması için belediyeye ait Derman Şirketi'nin
sermayesinin 30 milyon liraya çıkarılması teklifini sunmuştu.
Çoğunluktaki AK Parti grubu, Derman A.Ş şirketinin usulsüz
kurulduğunu ve belediyeye ait olmadığını belirterek karşı çık-
mıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, oturum
sırasında “Eylül ayında kendimizin kuracağı bir şirket teklifi ile
gelin ‘evet' diyeceğiz. Ama tek bir şartla, sadece konut mağdur-
larının sorunlarını gidermek için çalışacak" demişti.
Komisyonlarda ret

Bunun üzerine Esenyurt Belediye Baş-
kanlığı yönetimi yeni bir şirket kurul-
ması için teklif hazırladı. Teklif,
ağustos ayındaki aranın ardından
eylülde toplanan meclis oturu-
munda gündeme geldi. 9 Eylül
tarihli oturumda, inşaat taah-
hüt işlerinde faaliyet gösterecek
yeni bir şirketin kurulması tek-
lifi, AK Parti'nin çoğunlukta ol-
duğu komisyonlarda; bu işleri
yapacak Espaş şirketinin bulun-
ması gerekçesiyle uygun bulun-
madı. Teklifin oylanması öncesinde
tartışma çıktı. AK Partililer konut mağ-
durları bahanesiyle yeni iş alanlarında
faaliyet göstermek için bu şirketin kurulmak is-
tendiğini savundu. Konut mağdurları üzerinden algı yaratıldı-
ğını söyledi. AKP Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş,
sözlerinin cımbızlandığını, konut mağdurlarının istismar edildi-
ğini, kendilerine umut verilerek yanlış yönlendirildiğini belirterek,
"Yeni kurulan şirketin hangi maddesinde konut mağduriyetini
giderme ile ilgili bir ifade var? Şirketin kuruluş amacında hangi
niyetle kurulduğunu belirtmeniz lazım. Konut mağdurlarına
sesleniyorum; kandırıyorlar sizi" dedi.
Eleştirilere yanıt verdi

Oturumu yöneten  Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt eleştirilere tek tek yanıt verdi. Bozkurt, 2009 yılından
beri konut mağdurları için mücadele ettiklerini hatırlatarak,

"2011 yılında Esenyurt Belediyesi hakkında suç duyurusunda
bulundum. O zamanki yetkililer soruşturma izni vermedi.
Konut mağdurlarının sesini duyurmak için il başkanlığımızla
beraber en az iki defa oturma eylemi düzenledik. Esenyurt
Belediyesi, konut mağdurları hakkında suçludur. Kurumsal
yapı olarak sorumlu değildir ama yetkililer sorumludur.
Şimdi bize ait olmayan, aksine uyarmamıza rağmen yapı-
lan yanlışları düzeltmek için uğraşıyoruz" dedi.
Hukuk içinde kaldık

AK Parti grubunun temmuz ayındaki konuşmalarından
alıntılar yapan Bozkurt “Tam da sizin söylediğiniz şekilde

teklif hazırladık” diyerek, "Bizim bu maddeyi getir-
memizin tek nedeni sizin önerilerinizdi. Yerim

dar demenin bir anlamı yok. Personel şir-
ketimiz Espaş'ın sözleşmesine kurul-

duktan sonra bazı faaliyetler
eklenmiş. Ticaret Odası onaylamış.
Yoğurdu üfleyerek yediğimiz için
açtık yetkililere sorduk. Personel
şirketi, başka faaliyetler yapamaz
diye biliyoruz. İçişleri Bakanlığı
Teftiş Kurulu müfettişleri, Tica-
ret Odasının bunu tescil etmesi-

nin suç işlenmediği anlamına
gelmeyeceğini aktardı. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili biri-
minden yazı istedik. ‘Bu şirketi in-

şaat işleri için kullanamazsınız' dedi.
Espaş üzerinden teorik olarak işlem yap-

mak kolaysa da teknik olarak hatalı bir uygula-
madır. Hukuka aykırı işlem yapamayız. Espaş
üzerinden de yapabilirdik ama hukuka uygun
olmazdı. İşimizi zorlaştırmasına rağmen gir-
medik bu yola. Hukuk içinde kaldık" dedi.
Tartışmaların ardından oylamaya geçildi ve
konut mağdurlarının sorunlarını çözmek
için yeni bir şirket kurulması teklifi AK Parti
ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.
Oylamanın ardından oturumu yöneten
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt "Sa-
mimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu” 
açıklamalarında bulundu.

Mu da mı gelecekti
başımıza?

B eylikdüzü Belediye Meclisi eylül
ayı birinci oturumunda içerisinde
konser salonu, opera binası, kent

meydanı, nikâh salonu, otel ve çarşı gibi
farklı fonksiyonların bulunacağı “Belediye
Ana Hizmet Binası” projesi tartışıldı.
Proje kapsamında belediye mülkiyetindeki
14 farklı parselle ilgili Meclis'ten yetki is-
tendi. Projenin sunumunu yapan Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu bö-
gede büyük bir kentsel tasarım yapılacak.
Burada bir kapalı otopark yapılacak. Ku-
ğulu Park olarak bilinen lokasyon da
bizim proje alanımızın içerisinde. Biz va-
rolan yeşillerimizi kamu kullanımına
açmak için uğraşıyoruz. Yeni belediye bi-
namızı yaptığımızda eski belediye binası-
nın olduğu yer atıl duruma düşecek. İster
istemez onu yıkacağız. Yeni beledieye bi-
nasının yapılacağı alana yüzde 20 ticari
hak istedik. Ama maalesef Büyükşehir
Meclisi'nde kabul edilmedi. Bir kentsel ta-
sarım projesi yapmak için 14 farklı parsel

için sizden yetki sitiyoruz" dedi.  

1 milyarlık yatırım

Bu kentsel tasarımın içinde belediye binası,
nikah salonu, ticari yapılar, turizm tesis
alanı, opera binası, konser alanı ve otopark
olacağını belirten Çalık, "Ticari potansiyeli-
mizi de kullanacağız. Bugün buradan yetki
alacağız ama ben süreci çok şeffaf yürütce-
ğim. İhale aşamasında size bilgi vereceğim.
Ben istiyorum ki bu kentin gelecek 150 sene-
sine hep birlikte karar verlim. Burada 1 mil-
yarlık yatırım yapılacak. Belediye bütçesinin
yaklaşık 3 katı. Bunu ya hasılat paylaşımı ile
yapacağız. Ya da ihale edip parasını ödeye-
ceğiz. Ben yetkiyi alacağım bu Mecli'ten.
Ama istiyorum ki bu güzel projeye ortak
karar verelim. Belediye binasından bir met-
rekare kimseye vermeyeceğim. Şartnamele-
rine bakarsınız. Bundan dolayı 14 parseli
birlikte götürüyoruz. Belki grup olarak hayır
diyeceksiniz ama gönlünüzün evet demesini
sitiyorum. Bu projeyi AK Parti Grubu'na

nerede isterse anlatırım. Benim iyi niyetimi
sorgulamayın. Komisyonda benim anlattı-
ğımdan fazlasını öğrenemeyeceksiniz. Bir
tane maddeye olumlu oy verseniz dişimi kı-
racağım" diye konuştu. 

MHP evet oyu verdi

Madde üzerinde söz alan MHP Grup Baş-
kanvekili Tuncay Kaan, "Biz sunumu izle-
dik. Projenin anlattığınız tarzda yapılması
halinde bir sakınca yok. Bu ülkenin bir
Cumhurbaşkanlığı külliyesine ihtiyacı varsa
Beylikdüzü'nün de böyle bir komplekse ihti-
yacı var. Olumlu oy vereceğiz" açıklamasını
yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Tahir
Abuş ise "14 farklı projeyi birlikte konuşuyo-
ruz. Evet bu ilçenin bir belediye binasına ih-
tiyacı var mı var. Ama torba yasa gibi gelen
maddeye karşıyız. Buradaki bazı ifadeler
bizi rahatsız ediyor. Mesela hasılat payla-
şımı; Hasılat paylaşımı denilince akıllarda
kalan Viraİstanbul sorunu var. Ticari kısım
ne olacak? Kim nereyi alacak? Beledieye bi-

nası tek bir madde olarak gelse olumlu oy
veririz. Bu şekilde torba yasa gibi gelmesin-
den dolayı ret oyu kullanacağız" ifadelerini
kullandı. 

Projeye olumlu bakıyorum

AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Erdoğdu
ise söz alarak, "Grup Başkanvekilimiz ko-
nuştu ama ben şahsi olarak proje ile ilgili
fikrimi söylemek istiyorum. Grup kararı
alındı ama maalesef siyaset işte. Ben pro-
jeye olumlu bakıyorum. Ama grup kararını
bozmak da etik değil. Bu ortak bir proje her-
kesin kabul etmesi lazım. Ama işte siyaset
bazen böyle. Beylikdüzü Belediyesi gerçek-
ten çok dağınık. Bunu bir araya toplamak
lazım" diye konuştu. Yeniden söz alan Tahir
Abuş, "Projede güzel olan ifadeler var. Bu
projeyi anlatmanızın devamındaki süreçte
komisyona gönderebiliriz dediniz. Gerekirse
olağanüstü gündemle meclisi tekrar topla-
yabiliriz. Bunun komisyona gitmesinin ne
sakıncası var?" diye sordu. 

Samimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu!

bariskis@gazetedamga.com.tr

GERÇEĞİN PEŞİNDE

Barış KIŞAK PARTİLİ ERDOĞDU, GRUP KARARINI BOZMADI AMA PROJEYE SAHİP ÇIKTI

İçerisinde konser salonu, opera binası, kent meydanı, nikâh salonu, otel ve çarşı gibi farklı fonksiyonların 
bulunacağı “Belediye Ana Hizmet Binası” projesi Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. AK Parti
Grubu'nun ret oyu verdiği projeye MHP evet dedi. AK Partili Mustafa Erdoğdu ise projeye olumlu baktığını
ama grup kararını bozmayacağını belirterek, "Grup kararı alındı ama maalesef siyaset işte" açıklamasını yaptı

EVET DESEYDİNİZ DİŞLERİMİ KIRACAKTIM!
Abuş'un açıklamasının ardından komis-
yona gönderme kararına CHP Grubu
karşı çıktı. Belediye Başkanı Çalık ise
komisyona gönderme kararını kendisinin
gündeme getirdiğini ama Meclis'e karış-
mayacağını belirtti. Çalık daha sonra AK
Parti Grubu'nun yeni bir değerlendirme
yapması için Meclis'e kısa bir ara verdi.
Verilen aranın ardından AK Parti Grubu;

"Yaptığımız iştişare neticesinde gündem
maddesinin şeffaf olmadığını düşünerek
olumsuz oy vereceğiz" açıklamasını
yaptı. Çalık ise "Çok teşekkür ediyorum.
Olumlu oy verseydiniz dişlerimi kıracak-
tım. Dişlerimi bana bıraktınız. Sağolun.
Ben sonuna kadar anlattım. Bundan
daha şeffaf olunamaz" tepkisini gösterdi.
Karar oy çokluğu ile kabul edildi. 
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Binlerce konut mağdurunun olduğu Esenyurt’ta vatandaşların sorununu çözmek üzere Esenyurt Belediyesi
Meclisi’ne getirilen teklif, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla ikinci kez reddedildi. Bir önceki meclis oturumunda AK
Parti grubunun “Eylül ayında kendimizin kuracağı bir şirket teklifi ile gelin ‘evet’ diyeceğiz” sözlerine atıf yapan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Samimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu” yorumunda bulundu.

K oronavirüs belası ile uzunca bir süredir
dünyanın her ülkesi gibi biz de uğraşıyo-
ruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde

dünyada yakın zamanda da bizde koronavirüsün
mu varyantı ortaya çıktı. Başlıkta da atıf yaptı-
ğım gibi bu konuda; mu da gelecekti başımıza
diyen de oldu; mu da gelir, mu da geçer ağlama
diyen de. Fakat espri bir yana;gerçeklerden söz
edelim. Zira gerçekler tatsız...

Mu varyantına dair

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüs mutantlarını "ilgi
çekici varyantlar" ve "endişe verici varyantlar ola-
rak" ikiye ayırıyor. DSÖ'nün şimdiye kadar "endişe
verici varyant" olarak tanımladığı dört tip bulunu-
yor: Alfa, Beta, Gamma ve şu anda Avrupa'da da
hâkim varyant olan Delta. "İlgi çekici varyantlar"
listesinde ise beş varyant var: Eta, Iota, Kappa,
Lambda ve Mu. Bunlardan ilk dördü en az bir
buçuk aydır özel inceleme altında. Mu ise 30
Ağustos 2021'den beri bu kategoride yer alıyor.

İlk kez Kolombiya'da görüldü

Mu varyantı (B.1.621) ilk kez Ocak 2021'de Ko-
lombiya'da görüldü. Kolombiya sağlık makamları-
nın verdiği bilgilere göre ülkede en çok yayılan
koronavirüs varyantı da şu anda Mu.Kolombiya
sağlık yetkilisi Marcela Mercada bu ay başında
yaptığı açıklamada virüsün ülkedeki en ölümcül ko-
rona dalgasına sebebiyet verdiğini söyledi. Kolom-
biya'da Mu ile enfekte olmuş olanların oranı yüzde
39'u buluyor. Bu oran dünya genelinde ise sadece
yüzde 0.1. Ülkede nisan ile haziran ayları arasında
günlük ölüm sayısı yaklaşık 700'dü ve ölenlerin
üçte ikisinde Mu varyantının görüldüğü belirtiliyor.

DSÖ: Aşılara dirençli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü de Mu'nun mevcut korona aşı-
larına karşı dirençli olabileceğini ifade ediyor.
Ancak henüz eldeki veriler yetersiz, daha fazla bi-
limsel araştırmaya ihtiyaç var. Deutschlandfunk'a
konuşan Alman virolog Martin Stürmer, Mu'nun
mutasyon modelinin diğer bilinen varyantlarla kar-
şılaştırılabileceğini ve Mu'nun özellikleri hakkında
bazı sonuçlara varılabileceğini söylüyor.Frankfurt
Üniversitesi viroloji bölümünde öğretim görevlisi
olan Stürmer "Oldukça bilinen iki mutasyon 484 ve
501 pozisyonlarında bulunuyor, bunlar da bu var-
yantların oldukça iyi bir biçimde yayılabilmesi ve
bağışıklık sisteminden zayıflatılmış bir biçimde
kaçma şansı olması ile ilişkilendiriliyor" diyor. Stür-
mer Mu varyantının "endişe verici varyantlar" sını-
fına alınmayacağı öngörüsünde bulunuyor.
Varyantın Kolombiya'da hızla yayılmasının dünya
genelinde de en yaygın varyant olacağına işaret et-
mediğini ekliyor. Alman virolog, buna örnek olarak
ilk kez Peru'da görülen Lambda varyantını veriyor.
Bu varyantın dünyanın diğer bölgelerinde yayılma-
dığına dikkat çeken Stürmer, Mu'nun şu anda tüm
dünyada en çok yayılan varyant olan Delta'nın yerini
alamayacağı kanaatinde.

C.1.2 varyantı hakkında neler biliniyor?

Mayıs 2021'de Güney Afrika'da da C.1.2 adı verilen
yeni bir varyant keşfedildi. Güney Afrika Ulusal Bula-
şıcı Hastalıklar Enstitüsü 30 Ağustos 2021 tarihinde
yaptığı açıklamada varyantın geçen aylarda yaygınlı-
ğında artış olduğunu ifade etti. Çin, Mauritius, Yeni Ze-
landa ve İngiltere bu varyantın görüldüğü diğer ülkeler
arasında. Alman virolog Stürmer C.1.2'nin de izlen-
meye devam edilmesi gerektiğini ama henüz varyantın
endişe verici ya da ilgi çekici varyantlar sınıflarına alın-
masını gerektiren bir durum olmadığını söylüyor.

Personele aşı vuruldu
Bağcılar Belediyesi’nde Kovid 19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar
ile belediye personeline randevusuz aşı yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
gelen vatandaşlar tercihine göre Sinovac veya Biontech aşılarını yaptırdı

Ülkemizde okullarda yüz yüze eğitimin
başlamasıyla birlikte halen etkisini sürdü-
ren Kovid 19’dan korunmak amacıyla aşı
çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kap-
samda Bağcılar Belediyesi’nde vatandaşlara
ve belediye personeline randevusuz aşı ya-
pıldı. İlk görüldüğü 2020 yılı Mart ayından
bu yana pandemiyle mücadelesini sürdüren
Bağcılar Belediyesi, aşı uygulamasına da des-
tek sağlıyor. Bu kapsamda daha önce olduğu
gibi bu kez 10 Eylül Cuma günü Belediyenin
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde aşı kampanyası
düzenlendi. Aşı olmak isteyenlere, 10.00 ile
16.00 saatleri arasında form doldurduktan sonra
İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından
tercihine göre Sinovac veya Biontech aşısı yapıldı. 
Tek çare aşı

Toplumda pandeminin yayılmasının önlenme-
sinde aşının önemli olduğunu hatırlatan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu amaçla Sağ-
lık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulundukla-
rını söyledi. Çağırıcı, “1,5 yılı aşkın süredir dünyada
olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen ve
insanların ölümüne sebep olan pandemiden bir an
önce kurtulmak istiyoruz. Bunun yolu aşı olmaktan
geçiyor. İnsanlarımız artık maske, mesafe ve hijyen ku-
rallarına uyuyor. İnşallah aşı işleminin tamamlanma-
sıyla bu beladan kurtulacağız” dedi. Aşı kampanyasına
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Bağcılar Belediyesi’nde vatandaşlara ve belediye personeline
randevusuz aşı yapıldı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“Aşının koronavirüse karşı tek çare olduğunu idrak etmemiz 
lazım. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet
Murat
Çalık

Kemal
Deniz
Bozkurt
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T ürkiye’nin son yıllarda inşa etmeye çalıştığı bir
‘Asya’ stratejisi var. Son günlerde daha da çok
konuşulan bir sürece şahitlik ediyoruz. Kabil

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi
ve güvenliğini Mehmetçiğin üstlenmesi söz konusu. Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar’ın yeni sıcak açıklamaları sürüyor.
Her iki yetkili görüşmelerin sürdüğünü söylüyor.

Türkiye için asıl önemli olan şu: Kabil konusunda alı-
nacak karar Türkiye’nin ‘Asya Stratejisine’ nasıl etki
edecek?

Türkiye, dünyanın adeta ‘Fabrikası’ haline gelen As-
ya’yı yeni dönem stratejisinde en ön sıraya koymuştu.
Türk Dışişleri Bakanlığı ‘Yeniden Asya’ projeksiyonu çi-
zerken Ticaret Bakanlığı ‘Yükselen Asya’ kavramını or-
taya koymuştu. Bu iki açılım Türkiye’nin bundan
sonraki yönünü daha çok Asya’ya yönlendireceğini bize
gösteriyordu.

Türkiye’nin ABD ilişkilerini daha da ilerletme adına
alacağı görev hem ticari hem de siyasi- politik planla-
masına nasıl bir etki edecek. Bu henüz konuşulmayan
ve flu bir alan. 

Diğer ikinci önemli konu ise şu. Türkiye’nin önemli
bir sayıda soydaşlarına ev sahipliği yapan Afganistan’a
elbette kayıtsız kalmayacağı biliniyor. Bu süreç buna
ulaşmak için bir fırsat mı olacak? Yoksa Türkiye açısın-
dan içinden çıkılması zor bir döneme mi yol açacak?

Bu iki sorunun cevapı çok da uzakta olmadan bir-
likte göreceğiz. Peki Ankara yönetimi bu konuda neler
yapıyor. Ve diğer önemli soru şu: Türkiye bu süreçte 
istediği sonuca ulaştırabilecek mi?

Kabil’de geçtiğimiz Temmuz ayı bir kırılma döne-
miydi. ABD’nin inş ettiği yönetim ülkeyi terk etmiş 
Taliban ise tüm kontrolü ele geçirmişti. Bu süreç sanki
Türkiye tarafından sezilmişti. 

14 Haziran’da gerçekleşen NATO Toplantısı’nda
ABD Devlet Başkanı Joe Biden, 11 Eylül’de tamamen
çekileceklerini açıklamıştı. Bu tarihten önce Türk diplo-
masisinin trafiğine bir yakından bakarsak süreç sanki
hissedilmişe benzediği rahatlıkla görülecektir.

****
14 Haziran Nato Toplantısı
15 Haziran : Azerbaycan-CB Erdoğan-Şuşa Beyan-

namesi’nin imzalanması
28 Haziran : Özbekistan-KEK Toplantısı Cumhurbaş-

kanı Yardımcısı Fuat Oktay
30 Haziran: Tacikistan- Millli Savunma Bakanı

(MSB) Hulusi Akar
30 Haziran: Kırgızistan- Millli Savunma Bakanı

(MSB) Hulusi Akar
***

Türkiye NATO toplantısının ardından Tüm diplomasi
gücünü Doğu’ya ve Türk dünyasını çevirmiş olduğunu
rahatlıkla görüyoruz. Hatta Savunma Bakanı Hulusi
Akar daha önce gerçekleştirdiği Asya turunun ardından
hep bir üst düzey Fetullah yapılanmasının isminin Tür-
kiye’ye getirildiğini görmüştük.

Şubat 2021 tarihinde haklarında yakalama kararı
bulunan firari FETÖ üyeleri Gürbüz Sevilay ve Tamer
Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye
getirilmişti.

Hulusi Akar’nın diğer bir Asya turunun ardından ise

Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı Kırgızis-
tan’dan alınıp Türkiye’ye getirilmişti.

Hulusi Akar’ın son ziyareti sonunda ise beklenen bir
yakalanma olmamıştı. Bu da aslında ziyaretlerin arka
planını bize gösteriyordu. Yani gündem Afganistan’dı.

Türkiye aslında proaktif olarak bir süreç yönetim iz-
lemişe benziyor.

Peki Türkiye neden Havalimanı’nın işletmesine talip.
Türkiye başarılı olur mu? Bölgesel yapı açısından Meh-
metçik buna hazır mı? Eğer Türkiye Kabil Havali-
manı’na konuşlanırsa bunun önündeki engeller neler
olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını maddeler halinde
anlatmaya çalışacağız.

İki yıl önce, Doha’da düzenlenen barış görüşmele-
rinde Taliban'ın, NATO misyonu dışında Afganistan'da
bir Türk varlığını düşünebileceği konuşulmuştu.

Bu nedenle, Mayıs 2021 NATO Dışişleri ve Savunma
bakanları toplantılarında uluslararası birliklerin ayrıl-
masından sonra Türkiye'nin havaalanını koruma ve iş-
letme teklifinde bulunulması sürpriz olmadı zaten.

Bir teklif, muhtemelen Türkiye'nin NATO içindeki ko-
numuna ve Ankara'nın Orta Asya'ya yönelik projeksiyo-
nuna da fayda sağlayacaktır.  Ancak teklif henüz birçok
çözümsüzlüğü içinde barındırıyor. Politik, lojistik ve fi-
nansal koşullar var.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın
teklifinin müttefiklerin desteğine bağlı olduğunu açıkla-
mıştı. Akar şunları söylemişti:

"Koşullara bağlı olarak Afganistan'da kalmayı düşü-
nüyoruz. Koşullarımız neler? Siyasi, mali ve lojistik
destek. Bunlar karşılanırsa Hamid Karzai Uluslararası
Havalimanı'nda kalabiliriz" 14 Haziran 2021 tarihli
NATO Zirve Bildirisi, bu amaç için fon sağlanacağını
belirterek Türkiye'ye devir teslim olasılığını güçlendirdi.

ABD'nin Orta Doğu ve Afganistan'daki varlığının öl-
çeğini küçültmesine rağmen, Biden yönetimi yine de çı-
karlarının korunmasını sağlayacak formülleri devreye
sokacaktır.

Türkiye, 2003 yılında ABD liderliğindeki koalisyon-
dan Uluslararası Güvenlik ve Yardım Gücü'nün komuta-
sını devraldı. NATO Afganistan'da genişlerken, ABD bu
süreçte diğer ülkelere askeri yardım taleplerini karşı-
ladı.

Türkiye, yine de Rusya'nın yayılmacı niyetleri karşı-
sında uzun zamandır ABD'nin müttefiki durumda.

Ancak ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere yö-
nelik son zamanlardaki zorluklar bunu daha da karma-
şık hale getirdi.  

Ankara, Moskova ile daha sıcak ilişkilere sahip ve
Ortadoğu ve Orta Asya'da Washington ile uyumlu olma-
yan kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarlarının peşinde.  

Washington yönetimi, bir dizi kilit meseledeki güçlü
anlaşmazlıkları göz önüne alındığında, Türkiye'nin ABD
çıkarlarının güvenilir bir uygulayıcısı olması konusunda
endişe duyuyor.

Ancak her iki taraf da bunun işe yaraması konu-
sunda istekli görünüyor.  Biden ile son ikili görüşmenin
ardından Erdoğan, “Havalimanının güvenliğini sağla-
mada Türkiye'nin rolü, Ankara ile Washington arasın-
daki bağların iyileşmesine yardımcı olabilir”
açıklaması yaptı.

Yani Türkiye bozulan ilişkileri düzeltmek istiyor. Halk-
bank, Rıza Zarraf Davası gibi süreçler Erdoğan’ın aile-
sine yönelik iddialar ve Rusya’dan alınan S400’ler
Türkiye yönetimi ve Erdoğan ile ABD arasını epey aç-
mıştı. Son olarak Biden’ın yaptığı Ermeni iddiaları hak-
kındaki açıklaması gerginleşen ilişkilerin son halkasıydı.

NATO ile de Türkiye arasındaki ilişkiler, son birkaç
yıldır çok sancılıydı.  Rusya'dan S-400 hava savunma
sisteminin alınması, ABD'nin Suriye'de YPG’ye verdiği
destek, Dağlık Karabağ krizi, Azerbaycan ile Ermenis-
tan arasında son dönemde yaşanan çatışmalar, Yuna-
nistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar.
Türkiye’nin Akdeniz’de gaz arama faaliyetleri; Libya
açıklarında bir Türk gemisinin BM silah ambargosunu
ihlal ettiği iddiasıyla  arama  girişimi. Bu ve diğer olay-
lar, Türkiye ile NATO ortakları arasında güvensizlik ve
husumet oluşturdu.

Türkiye’nin Afganistan’da yapacağı yeni rol, NATO

üyelerinin boşluğunu dolduracak. Bu  Ankara ile NATO
arasındaki gergin bağların bir kısmını da iyileştirece-
ğinden şüphe yoktur.

Türkiye, koalisyonda askerleri bulunan, çoğunluğu
Müslüman olan tek ülke. Türkiye’nin konuşlandırması-
nın faydaları konusunda uzun zamandır bir düşünce
vardı zaten.

Mehmetçik, Kabil havaalanında güvenliği sağlaya-
cak deneyime ve askeri yeteneğe sahip.

Ankara ayrıca, çatışan Afgan halkı arasında kendi-
sini geçerli bir arabulucu olarak konumlandırabilir.

Türkiye, Pakistan ile olumlu ilişkilere sahip. Türk
dünyasının da öncülüğünü yapmaktadır. Bu anlamda
Türkiye bölgesel bir güce sahip diyebiliriz. Bölgesel ak-
törler ile yakın akraba ve tarihten gelen dostluk ilişkile-
rine sahip.

Kabil yönetimi, genişletilmiş bir Türk misyonunu
kabul edip etmeyecekleri konusunda bir yorumda bu-
lunmadı. Ancak bir Taliban sözcüsü 10 Haziran'da yap-
tığı açıklamada, Türkiye'nin ABD güçlerinin
çekilmesine ilişkin 2020 anlaşması uyarınca askerlerini
Afganistan'dan çekmesi gerektiğini açıkladı. Yetkili,
Ankara'nın NATO güçleri ayrıldıktan sonra Kabil'in ha-
vaalanını koruma ve işletme önerisini sert bir şekilde
reddetti.

Belki de bir NATO üyesine yapılacak herhangi bir
saldırının ABD’nin sert tepkileri gerektireceğinden en-
dişe duyan Taliban’ın görüşünü katı bir şekilde ifade
ediyor.

Yine de, Türk birlikleri ağırlıklı olarak Müslüman ve
Afganlara daha az “yabancı” olduğu için Türkiye'nin
Afganistan'a katılımı çok daha az çekişmeli.

******

FIRSATLAR VE ZORLUKLAR TÜRKİYE’Yİ
BEKLİYOR

Afganistan, Türkiye'ye birçok zorluk getirirken, yeni
fırsatlar da oluşturacaktır.

Türkiye, Dağlık Karabağ'daki ihtilafın sona ermesin-
den sonra, Orta Asya'da nüfuzunu artırmaya ve kendi-
sini Türk devletleri arasında Rusya'ya alternatif olarak
konumlandırmaya devam ediyor.  2009 yılında kurulan
hükümetler arası bir kuruluş olan Türk Konseyi, Orta
Asya Devletleri ile Türkiye arasında dayanışma ve işbir-
liğinin artırılması için önemli bir diplomatik şemsiye
oldu. 2040 yılına kadar Ankara'nın amacı, Türk Kon-
seyi üye ülkeleri arasında bir ekonomik birlik oluştur-
mak. Bazı kaynaklar, Afganistan'ın gözlemci statüsü
için Türk Konseyi'ne resmen başvurduğunu söylüyor.
Türkiye'nin bölgede artan etkisi, Çin'in Kuşak ve Yol Gi-
rişimi'nin ana arterlerinden biriyle de kesişiyor.

Mehmetçiğe verilecek Kabil göreviMurat PALAVAR
info@gazetedamga.com.tr

mpalavar@gmail.com 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gidiyor. Türkiye ile ABD/NATO arasındaki ilişkiler, son bir-
kaç yıldır çok sancılıydı. Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınması, ABD'nin Suri-
ye'de YPG’ye verdiği destek gibi konular Türkiye ile NATO ortakları arasında güvensizlik ve
husumet oluşturdu. Ankara, Moskova ile daha sıcak ilişkilere sahip ve Ortadoğu ve Orta As-

ya'da Washington ile uyumlu olmayan kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarlarını gözetiyor

ABD'de Afganistan'dan tam çekilmesine rağmen Biden
yönetimi yine de çıkarlarının korunmasını isteyecektir.
Türkiye bu belirsiz dönemi aşmada ve risklerin çoğunu
azaltabilecek durumdadır. Çekilme sonrası karşı 
argümanlara rağmen, Türkiye tek seçenek olabilir

Türkiye'nin Afganistan'daki artan
varlığı ve gelecekte daha büyük bir
diplomatik rolü birçok sonuç ortaya
çıkaracaktır. Ankara'nın daha geniş
Orta Asya politikaları üzerinde  sinerjik
bir etkiye sahip olacaktır.

Türkiye'nin Hamid Karzai
Uluslararası Havalimanı'nı güvenli hale
getirme ve işletmeye yönelik teklifi,
Ankara'nın etkisini bölgeye yaymak için

daha büyük bir çaba olarak 
görülmelidir.

Ülkelerin, en azından sahadaki geri
çekilme sonrası durum netleşene
kadar Afganistan havaalanında güçlü
bir askeri varlığa ihtiyaç vardır. Türkiye
bu belirsiz dönemi aşabilecek ve bunu
yaparak risklerin çoğunu azaltabilecek.

Türkiye karşı argümanlara rağmen,
tek seçenek olabilir.

BİRÇOK SONUÇ ÇIKACAK

Belki de Türkiye tek seçenek

Türkiye, 2003 yılında ABD liderliğindeki koalisyondan Uluslararası Güvenlik ve Yardım Gücü'nün komutasını devraldı. NATO Afganistan'da genişlerken,
ABD bu süreçte diğer ülkelere askeri yardım taleplerini karşıladı. Türkiye, yine de Rusya'nın yayılmacı niyetleri karşısında uzun zamandır ABD'nin mütte-
fiki durumda. Ancak ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere yönelik son zamanlardaki zorluklar bunu daha da karmaşık hale getirdi. Ankara, Moskova
ile daha sıcak ilişkilere sahip ve Ortadoğu ve Orta Asya'da Washington ile uyumlu olmayan kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarlarının peşinde.



İ zmir'in 99. kurtuluş yıl dö-
nümü etkinlikleri için kente
gelen Tatar, Yunan ve Rum iki-

lisinin yaptığı hadsizliklere Türkiye
ve KKTC'nin yanıt verdiğini ifade
etti. Yunanistan ve iş birlikçilerinin
Lozan ve diğer antlaşmalara rağ-
men kıta sahanlığını artırmaya
çalıştığını belirten Tatar, "Bunlar
kabul edilemez. Aksi takdirde
Türkiye'nin asla kabul edeme-
yeceği, birtakım durumlar or-

taya çıkar. İstanbul'dan
Marmara Denizi'nden

Doğu Akdeniz'e açılan
denizlerdeki yolu tıka-

maya kadar gider.
Kara suları ya da

kıta sahanlığını o
şekilde arttırdı-

ğında senin
orada seya-

hat etme
özgürlü-
ğünü en-

geller."
dedi. 1974 yı-

lında adaya
Mehmetçiğin

adım attığını hatırla-
tan Tatar, o günden bu-

güne artık Kıbrıs'ta 2
devlet olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşa-

yan 2 ayrı egemen devletin iş birli-
ğiyle bir anlaşma olabileceğine işaret
ederek "Artık ortaklık falan yok. Tür-
kiye de bu siyaseti destekliyor. Fede-
ral temelli bir anlayışla bulunamadı
ama bulunsaydı çoğunluk azınlığı
yönetmeye başlayacak. Zaman içe-
risinde özellikle Avrupa Birliği'nde
olan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti ta-
mamıyla Türkiye'den kopartılacak
işte o zaman doğu Akdeniz'deki
Türkiye'nin menfaatleri ve Kıbrıs
Türk halkının hak hukuk hakkı
bizim elimizden çıkacak."

KKTC'yi tanıtacağız

Kıbrıs meselesinde federal anlayışın
çözüm olmadığını dile getiren Tatar,
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve
önemli ülkelere her fırsatta 2 ayrı
egemen devletten bahsettiklerini an-
lattı. Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle
devam etti: "KKTC'nin tanınması
için çalışmalara devam ediyoruz. 18
Eylül'de ekibimle Amerika Birleşik
Devletleri'nin New York şehrine gidi-
yorum. Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu da orada olacak. Türkiye ile
mutabakata vardığımız 2 devletli çö-
zümü orada farklı ülkelerle paylaş-
mak için randevular istedim."
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde

okullarda okutulan bir ders kitabın-
dan Mustafa Kemal Atatürk'ün an-
latıldığı sayfanın yırtılmasının büyük
bir hadsizlik olduğunu vurgulayan
Tatar, bu durumu her platformda
şiddetle kınayacağını vurguladı.

Gerçek tarihi bilmeliler

Tatar, 20 yıl önce Kıbrıs'ta uygulan-
mak istenen Annan Planı sırasında
adada barış rüzgarlarının estirildi-
ğini hatırlatarak şunları kaydetti: "O
zamanın Başbakanı Mehmet Ali
Talat idi. Kendisinin talimatıyla tüm
tarih kitaplarımız yumuşatıldı. Ki-
taplarımızdan Kıbrıs'ta yaşanan
soykırım, Kıbrıs'taki Rum vahşeti,
Türklerin katledilişi ve birtakım ger-
çek tarih, hemen hemen tamamıyla
silinip gizlendi. Karşı tarafla güzel
ilişkiler adına, gerçek tarih bizim ço-
cuklarımızdan gizlenmeye çalışıldı.
Hala kanaatimce tarih kitaplarımız
tam anlamıyla geçmişi yansıtmıyor.
Gerçek tarihi, Kıbrıs'ın Türk çocuk-
larının bilmesi lazım. Bu konuda ça-
lışmalar yapılıyor." KKTC sınırları
içinde bulunan Maraş'ın bir bölü-
münün hukukun öngördüğü şekilde
açılmasının Türk politikası açısın-
dan önemli bir adım olduğunu be-
lirten Tatar, bölgeyi şimdiye kadar
200 binden fazla kişinin ziyaret etti-
ğini sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'nin tanınması için
çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "18 Eylül'de ekibimle New York şehrine 

gidiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da orada olacak." dedi
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Tunus'ta sistem değişiyor
Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam,
Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü
kararların ardından ülkede başkanlık sistemine
geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli
"Sky News Arabia" televizyonuna açıklama-
larda bulunan Huccam, 2014 yılında kuru-

lan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını ifade
etti. Huccam, 2011 yılında Tunus'un Arap Baharı süre-
cinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı
Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak, "Sistem tek
adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sı-
kıntısını çektiği şey tek adam rejimiydi." dedi. Tunus'ta
kurulması planlanan sistemde otoritenin karşı bir güçle
dengeleneceğini ve bu gücün Meclis olacağını belirten
Huccam, "Elbette bu Meclis, önceki gibi olmayacak."
diye konuştu. Huccam başkanlık sisteminin halk oyla-
masına sunulması konusunda da "Bu mesele netleşmeye
ve fikirler şekillenmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı, Tunus
halkına konuyu tüm yönleriyle ele alan bir konuşma ya-
pacak." ifadelerini kullandı.

Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehli-
kede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan
Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyur-
muştu.Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dur-
durduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının
kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan
atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini baş-
savcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. Ülke içinde
bazı kesimler Said'in bu kararını destekledi.
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Ersin Tatar

Fas’a yeni lider Ahnuş
Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimlerde partisi 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar
Birliği (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş’un ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor

1961 yılında Fas’ın
güney kısmında yer
alan Tefravut ken-

tinde dünyaya gelen Ahnuş,
eğitim için gittiği Kanada’da
Sherbrooke Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Birimler Fakülte-
si'ni bitirerek 1986 yılında
ülkesine döndü. Ahnuş, Fas’a
gelmesinin ardından ailesine
ait olan ve ülkede petrol ve
doğal gaz alanında faaliyet
gösteren "AKWA Group Şir-
keti"nde yönetim kurulu baş-
kanı olarak görev yapmaya
başladı. 2003-2007 yılları ara-
sında Fas’ın Sus Massa Dara
bölge valiliği görevini üstlenen
Ahnuş, Fas Bankası'nda da yö-
netim kademesinde çeşitli gö-
revlerde bulundu. İlk kez
2007-2011 yılları arasında
Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kal-
kınma, Su ve Orman Bakanlığı
görevini üstlenen Ahnuş, Ada-
let ve Kalkınma Partisi (PJD)
önderliğinde kurulan son koa-
lisyon hükümetinde de (2016-
2021) bu görevini devam
ettirdi. Fas Kralı 6’ncı Muham-
med ile arkadaş olduğu bilinen
Ahnuş’un, Krallığa bağlı çevre

koruma ve toplumsal sorunla-
rın çözümü üzerine faaliyet
gösteren birçok kuruma üyeli-
ğinin bulunduğu belirtiliyor.
Aziz Ahnuş önderliğindeki
RNI, 2016 genel seçimlerinde
37 milletvekili çıkararak kuru-
lan koalisyon hükümetinin
büyük ortaklarından oldu.

2018'de zorlandı

Ahnuş’un siyasi hayatındaki en
büyük zorluğu Nisan 2018'de
sosyal medyada başlayan ve
kendisinin de birine sahip ol-
duğu ülkenin en büyük üç
akaryakıt şirketinin "fahiş fiyat-
larla satış yaptıkları" gerekçe-
siyle protesto edilmesiydi. O
dönem akaryakıt fiyatlarının
hızla yükselmesi üzerine başla-
yan tartışmalar uzun süre ülke
gündemini meşgul etmişti.
RNI, ülkenin eski Kralı olan
2’nci Hasan’ın damadı Ahmet
Asman tarafından 1978 yılında
kuruldu. Kadrolarının çoğu iş
insanları ve ülkenin idari kade-
melerinde görev yapan kişiler-
den oluşan RNI, ülkede
"seçkinlerin partisi" olarak nite-
lendiriliyor.

ABD-Çin
ortak aklı
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında
yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların
ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirildi

Beyaz Sa-
ray'dan yapı-
lan yazılı

açıklamaya göre ABD
Başkanı Biden ile Çin
Devlet Başkanı Şi telefon
görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeden Biden,
Şi'ye, ABD ile Çin ara-
sında iş birliğinin müm-
kün olduğu alanlarda
işbirliği yapılabileceği
mesajını verirken çıkarla-
rın ayrıştığı konularda
ABD'nin pozisyonunun
net olduğunu iletti.
ABD'nin serbest ve özgür
bir İndo-Pasifik bölgesi-
nin korunması konusun-
daki kararlı tutumunu
Şi'ye ileten Biden, Çin'in
uluslararası ticaretteki re-
kabet kurallarına so-
rumlu şekilde uyması

gerektiği yönündeki me-
sajını da dile getirdi.
South China Morning
Post'un haberine göre de
görüşmede liderler Was-
hington ile Pekin arasın-
daki son dönemde artan
rekabetin nasıl rayında
yürütülebileceğine ilişkin
görüş alışverişinde 
bulundu.

İş birliğinden 
fayda sağlayacak

Çin tarafı yaptığı yazılı
açıklamada, "İki lider ikili
ilişkilere ve ortak çıkarları
bulunan meselelere dair
samimi, derin ve kap-
samlı bir stratejik iletişim
ve değerlendirmelerde
bulunmuştur." ifadelerine
yer verdi. Görüşmede Şi,
ABD ve Çin ilişkilerinin

yeniden istikrarlı gelişime
yönelik doğru bir yola
sokulması için siyasi ve
stratejik cesaret göster-
mesi gerektiğini vurgula-
yarak, "Dünya Çin ile
ABD'nin iş birliğinden
fayda sağlayacak, cephe-
leşmesinden ise zarar gö-
recektir." ifadesini
kullandı.Açıklamada,
"Başkan Biden, ABD'nin
Hint-Pasifik bölgesinde
ve dünyada barış, istikrar
ve refahın sürdürülme-
sinde çıkarı olduğunun
altını çizmiştir. İki lider
ülkelerin rekabetinin ça-
tışma güzergahına gir-
memesinin güvence
altına alınması için taraf-
lara düşen sorumluluk-
ları ele almıştır." ifadeleri
yer aldı.

İtalya üçüncü doz
aşı için onay verdi
İtalya Sağlık Bakanı Speranza, İtalya İlaç Ajansının 
Kovid-19 aşısında 3. doz için onay verdiğini,
uygulanmasına da bu ay içinde zayıf ve sağlık
bakımından savunmasız kişilerden başlanacağını belirtti

İtalya Sağlık Bakanı Ro-
berto Speranza, La Re-
pubblica gazetesinin

etkinliğinde yaptığı açıklamada,
İtalya İlaç Ajansının (AIFA)  bugün
3. doz ile ilgili çalışmalarını tamam-
ladığını ifade ederek "AIFA, 3. doza
yeşil ışık yaktı. İki dozdan sonra en
kırılgan olanlardan 3. doza başlaya-
cağız." dedi.Sağlık Bakanı Spe-
ranza, 3. dozun uygulanması
sırasında 80 yaş üstü ve sağlık per-
sonelini korumaları gerektiğini, on-
lara da öncelik vereceğini ifade etti.
Speranza, dozların temini husu-
sunda zorluk çekmediklerini, 3.
dozu garanti edebileceklerini kay-
detti. Kovid-19'a karşı yaygın aşı-
lama kampanyasının 27 Aralık
2020'de başladığı ülkede, bugüne
kadar 80 milyon 217 bin 867 doz
aşı uygulandı. Tüm aşıları tamam-
lananların sayısı 39 milyon 439 bin
241 oldu. Ülkede, 12 yaş üstü nüfu-
sun yüzde 73'ünün aşılanması ta-
mamlanmış durumda.

"Yeşil Geçiş" 

İtalya'da hükümet, salgınla mü-

cadelede ilk olarak 6 Ağustos'ta
restoranların kapalı alanları,
yüzme havuzu, spor salonları, 
tiyatro, sinema gibi sosyal
faaliyetlere girişler için 1 Ey-
lül'de ise tren, uçak, gemiyle 
yapılan seyahatler için zorunlu
hale getirdiği, aşı veya test yap-
tırmayı ya da kısa süre önce-
sinde Kovid-19 geçirmiş olmayı
belgelendiren "Yeşil Geçiş" bel-
gesinin kapsamını bir kez daha
genişletti. Başbakan Mario
Draghi başkanlığında dün akşam
saatlerinde toplanan bakanlar
kurulu, aldığı kararla, "Yeşil
Geçiş" belgesini üniversite ve
okullarda çalışan öğretmenler
dışındaki çalışanlar için de zo-
runlu hale getirdi. 
Ayrıca huzurevlerinde çalışanlar
için de Kovid-19 aşısı yaptırmak
zorunluluk kapsamına alındı. Bu
arada, İtalyan basınında çıkan
haberlerde, Draghi hükümetinin,
"Yeşil Geçiş" belgesinin kapsa-
mını kısa bir süre içerisinde
kapsamını biraz daha da geniş-
letmeye hazırlandığı belirtildi.



Can, ruh

Donuk
cama benzeyen

cila

Poliçede
"görüldü"

durmayan,
sert

Sinemalar
da gösterilen

eser

(bitki)

Fakir Astsubay
Bir

yiyecek

Ab

Bir nezaket
sözü ortada

Antipatik

Sert bir içki birimi Umut

bölümü

Oldukça

koyulan kova

Tümör

Tutulan yol, Vilayet

Santimetre

Türk

veya yazan
Notada

duraklama

Posta ve
sözü Lahza

seyrek

keten bezi

Toprak
Mahsulleri

Ofisi Deha sahibi
kimse

Bir besin
maddesi

Tir

Türk Haber Ajanda

Kurul

Boyun

Damlamak yeri
Görkemli,

Nitrik oksit

Net olma
durumu

Ahit Bulgar para
birimi

yamayan,
onaran kimse,

eskicisi
Zorluk

Yaprak biti

sigorta ve
navlun ücreti

Anlam
Sahnede

yerde bulunan
kapak

Duman
lekesi

Zevce

hale

kürek çekenin

uzun ve çok dar

Kelt dili

Yasaklama, izin
vermeme

Birli

Mitos

Antimon
(Simge)

Bir bitki

Töre

Beygir

Farz
etmek

Litre

Milada
dayanan,

milatla ilgili
olan

Kabul
etmeme Ara Yöneltme,

çevirme

Ö Y W Y B T K L K
Y A I M S I E E B
K V L Q U M N L N L K
Ü E K E T A L T E I A
N R M I Ü G E R Ç E K K
H L A A L I K E R I
M L P A E F O A R M
E K I C M A M E B D A
N D Ü Z E Ç Z A K A K
F A Z L L R I T K
B L A E P A T E N U S

M E K T U P L A M A K

ACELE  

7 3 5 2
5 9 2
8 4
7 1

6 7 2
9 1 4
9 3 1

8 7 5
6 9

1 6
3 9

4
8 5 2 4

8 6
6 1 3

4 5 9
1 7 2

9 8 3 1

B
F K

B C G
G F B H C
A K

E H B A
H E

K D C
H F D

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

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

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

F G K E B H D C A
A H E C D F G K B
B D C K A G E H F
G F B D H A C E K
C A D B E K F G H
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B Y I K A M A R
O O R C
Y E M E K O D A S I

P A H A
R E F E R A N D U M
E O A U
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O E N A R K A T
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T L A N E T R
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Allianz Türkiye ve Allianz Motto
Müzik ortak yapımı, “Yanında”
albümünün 3’üncü parçası “Pes

Değil, BES!” yayınlamdı. ‘Yanında Allianz,
Hayatında Müzik’ sloganıyla 4 farklı si-
gorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik
türü kullanılarak anlatıldığı albümün
3’üncü parçası arabesk tarzında aranje
edildi. Tasarruflarından istediği kazancı
elde edemeyen gencin arabesk tadında hi-
kayesini ve güvenilir bir yatırım arayışında
Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasını
anlatan şarkı, ‘Paralarım BES’lenerek hiç
durmadan büyüsün’ mesajını veriyor. 

Hedefler büyük

Z kuşağını anlamanın ve onlarla bağ kur-
manın kurumsal öncelikleri arasında yer
aldığını belirten Allianz Türkiye Pazarlama
ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardım-
cısı Onur Kırcı: “Gençlerde sigorta farkın-
dalığını artırmak önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Bu doğrultuda, gençlerimize
müziğin gücüyle ulaşıyoruz. ‘Sigorta’ ve

‘gençlik’ kavramlarını dijital dünyayla bu-
luşturmak için oluşturduğumuz “Yanında”
albümüyle YouTuber ve yayıncı kimliği-
mize, müzik ve klip yapımcısı kimliğimizi
de ekledik. Albümümüzün 50 milyon eri-
şim alan ilk iki parçasının gördüğü yoğun
ilgi bizleri çok mutlu etti. 4 parçadan olu-
şan albümün 3’üncü şarkısını da gençleri-
mizle buluşturuyoruz. “Pes Değil, BES!”
parçasında güvenli bir yatırım aracı arayı-
şında olan gencimizin Bireysel Emeklilik
Sistemi ile tanışmasına tanık oluyoruz. Al-
bümün ilk yayımlanan şarkısı “Yuvam” ile
kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bil-
gisayarı arızalanan, tatile giderken gözü ar-
kada, evinde ve evcil hayvanında kalan
gencin hayatından kesitler sunmuştuk.
İkinci şarkı “Fiyakalı ve Güvenli”de ise
bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşacak olan
trafikte güvenli sürüş deneyiminin önemine
dikkat çekmiştik. Gençlerimize ürünlerimi-
zin sağlayabileceği faydaları, onların dinle-
mekten keyif alacağı notalarla anlatmaya
devam edeceğiz.” dedi.  

TAYLAN DAŞDÖĞEN

T ürkiye’nin öğrenci sayısı en yüksek yatılı okulu Da-
rüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yeni eğitim ve öğre-
tim yılı, 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin

oryantasyonuyla başladı. 7’nci ve daha üst sınıfta okuyan
öğrenciler için fiziki eğitim süreci ise 13 Eylül 2021 Pazar-
tesi günü başlayacak. Böylece küçük yaşta anne ve/veya
baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8
yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, yak-
laşık 1.000 öğrencisine 1,5 yıllık aranın ardından kapılarını
açmış olacak. 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği
misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka, yeni eği-
tim-öğretim dönemine hazır. 158 yıldır, küçük yaşta anne
ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğren-
cilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi sunan; Türkiye’nin
eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka’da

pandemi dönemine uygun olarak tüm sağlık önlemleri alı-
nırken, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir ailelerinin yanla-
rında eğitim-öğretimlerine devam eden 1.000’e yakın
öğrenci de 13 Eylül 2021 Pazartesi günü okullarına geri dö-
nüyor.  Tüm faaliyetlerinin temeline çağdaş, akılcı, eşitlikçi
bir eğitim modelini koyan Darüşşafaka’ya bu yıl 33 ilden
107 öğrenci daha katılıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında dü-
zenlenen sınavda başarılı olarak Darüşşafaka’ya girmeye
hak kazanan 107 öğrencinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl okula
kabul edilen fakat pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerin-
den devam eden 98 öğrencinin oryantasyon süreçleri de
geçtiğimiz günlerde başladı. 

Güzel vakit geçirecekler

Darüşşafaka’da okumaya hak kazanmalarına rağmen bir
yıldır uzaktan eğitim gören 98 öğrenci ve velileri ilk kez 6
Eylül’de okullarıyla tanıştı. Türkiye’nin 25 ilinden gelen Da-

rüşşafaka Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi ile velileri 2
gün boyunca birlikte İstanbul Maslak’ta bulunan Darüşşa-
faka Eğitim Kurumları yerleşkesinde vakit geçirdi. Yemek-
hanede yemek yiyen, yatakhanede uyuyan öğrenci ve veliler,
okulu birlikte keşfettiler. 8 Eylül’de 6. sınıf velileri okuldan
ayrılırken, 9 Eylül’de ise Türkiye’nin 33 ilinden 107 yeni
Darüşşafaka öğrencisi, velileriyle Daçka’ya geldi.  Okul,
akademik kadro, yatılı eğitimin işleyişi hakkında veli ve öğ-
rencileri bilgilendiren program kapsamında Darüşşafaka
tarihi, iPad eğitimleri, yeni Darüşşafaka velilerinin kurum
hakkında bilgilendirilmesi, rehberlik dersi, sağlıklı beslenme
ve hijyen semineri, öğrencilere yönelik görsel sanatlar ders-
leri, fen bilimleri dersleri, müzik dersi, Türkçe ve sosyal bi-
limler dersleri gibi teorik anlatılar yer aldı.  Ayrıca masal
anlatımı, piknik, sinema etkinliği, koro çalışmaları, açık ha-
vada yapılan parkur etkinlikleri ile herkesin güzel vakit ge-
çirmesi ve kaynaşması hedeflendi.

DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor
DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor
DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor

DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor
DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor
DaruSSafaka
EgitimE
BaSliyor

Türkiye’nin öğrenci sayısı en yüksek
yatılı okulu Darüşşafaka Eğitim 

Kurumları’nda yeni eğitim ve öğre-
tim yılı, 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencile-
rinin oryantasyonuyla başladı. 7’nci

ve daha üst sınıfta okuyan öğrenciler
için fiziki eğitim süreci ise 13 Eylül

2021 Pazartesi günü başlayacak

Darüşşafaka’ya bu yıl 33 ilden
107 öğrenci daha katılıyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında dü-
zenlenen sınavda başarılı ola-
rak Darüşşafaka’ya girmeye
hak kazanan 107 öğrencinin
yanı sıra, geçtiğimiz yıl okula
kabul edilen fakat pandemi
nedeniyle eğitimlerine evlerin-
den devam eden 98 öğrenci-
nin oryantasyon süreçleri de
geçtiğimiz günlerde başladı. 

Allianz Türkiye’nin, gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak
amacıyla, Allianz Motto Müzik ile birlikte çıkardığı “Yanında” isimli 
albümünün 3’üncü parçası “Pes Değil, BES!” Apple Music ve Spotify’da
yayında. Gençleri, güvenli yatırım aracı Bireysel Emeklilik Sistemi ile
tanıştırmayı hedefleyen şarkının klibi, Allianz Türkiye, Allianz Motto
Müzik ve Allianz Kariyer sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor

PES değil BES

Tasarruflarından istediği kazancı elde edemeyen gencin arabesk tadında hikaye-
sini ve güvenilir bir yatırım arayışında Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasını
anlatan şarkı, ‘Paralarım BES’lenerek hiç durmadan büyüsün’ mesajını veriyor. 

28 Eylül Salı akşamı Bayhan Prodüksiyon’un orga-
nizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da konser verecek
olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Dünya stan-
dartlarında bir konser izleyeceksiniz" dedi. Provaları
yaklaşık 2 ay süren ve 130 kişilik dev bir ekiple çalı-
şan İrem Derici “Dünya standartlarında bir konser
izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün” diye-
rek esprili diliyle iddiasını ortaya koydu.   Haftada
iki gün dansçılarıyla provalar yapan İrem Derici‘ye
özel sahne tasarlanırken, sahne arkasında kullanıla-
cak efektler Amerika‘dan satın alındı. İlk Harbiye
Açıkhava konserinin bu büyük şovu için İrem Derici
cebinden şuana kadar 200 bin TL harcadı. Bu ha-
zırlıklar benim dinleyicime bir teşekkürüm diyen
İrem Derici, tüm sevenlerini konserine davet etti.  

Yaz aylarında sanatseverlerin
vazgeçilmez sahnesi olan İstan-
bul Harbiye Cemil Topuzlu Açık-

hava Tiyatrosu'nda bu yıl ilk defa
sahne alacak olan İrem Derici

geceli gündüzlü kendisine dinle-
meye geleceklere hazırlayacağı
özel sahne şovları için çalışıyor

İrem Derici şov yapacak

Sanat akademisi
sizi bekliyor
Sanata gönül veren gençleri
profesyonel düzeyde eğitim-
lerle geleceğe hazırlayan Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi Sanat
Akademisi’nde 2021-2022
Eğitim Yılı kayıtları başladı

Her yıl binlerce çocuk ve genci sanat
eğitimleriyle buluşturan Gaziosman-
paşa Belediyesi Sanat Akademisi’nde

yeni dönem heyecanı başlıyor. Bu yıl 30 branşta
gerçekleştirilecek kurslarda öğrenciler, uzman
eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle sa-
natsal ilgi ve yeteneklerini geliştirecek. Sanata
yetenekli gençleri erken yaşlarda keşfedip gele-
ceğe hazırlayan Sanat Akademisi, konservatuvar
ve güzel sanatlar fakültelerine öğrenci yetiştir-
meye devam edecek. Öğrenciler kursların yanı
sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenleye-
ceği kültürel ve sanatsal etkinliklerde perfor-
manslarını sergileme imkânı da bulacak. Sanat
Akademisi kayıtları, Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi’nin E-Belediye sayfası üzerinden online ola-
rak alınacak. Vatandaşlar, kimlik fotokopisi,
ikametgah belgesi ve öğrenim durumunu göste-
ren belgeyi sisteme yükleyerek kayıt oluşturabi-
lecek. Son kayıt tarihi, 26 Eylül.

Simge'nin kep heyecanı
Şarkıcı Simge, geçen yıl pandemiden
dolayı konserlerin olmaması fırsat bi-
lerek, İstanbul Teknik Üniversitesi

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi
Bölümü kaldığı yerden devam etme kararı al-
mıştı. Güzel şarkıcı önceki gece yapılan mezuni-
yet töreninde kep kattı. İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan ve kalan
iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge
uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. Yıllar
sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan
Simge, “kendimi o kadar
şanslı ve mutlu hissedi-
yorum. Şimdi diplomalı
ve konservatuar mezu-
nuyum diyerek duygula-
rını dile getirdi. Pandemi
döneminin kendisi için
faydalı geçtiğini ve 15
sene önce bitirmediği
konservatuara dönen
Simge, “Tekrardan öğ-
renci olmanın onu nasıl
yenilediğini anlatırken,
mezun olmak için çok
sıkı çalıştığını da belirtti.



Süper Lig'de ilk 3 haftayı galibiyet alamadan ta-
mamlayıp teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine
milli maçlar için sezona verilen arada Sırp çalıştırıcı
Nestor El Maestro’yu dü-
mene geçiren Göztepe’de
Medipol Başakşehir maçı
öncesi olumsuz hava de-
ğişti. Pazar günü Gürsel
Aksel Stadı’nda Başakşehir
karşısına mutlak 3 puan
parolasıyla çıkacak sarı-kır-
mızılılarda çarşamba günü
göreve gelen Maestro tüm
oyuncularıyla teker teker il-
gileniyor. Yoğun bir idman
programı uygulayan 38 ya-
şındaki teknik adam, futbol-
cuların moral ve
motivasyonunu oldukça ar-
tırdı. Tüm takım ağır bir an-
trenman programından
geçse de futbolcuların ol-
dukça neşeli olduğu gözleniyor. Türkiye’deki kariye-
rine galibiyetle başlamak isteyen El Maestro’nun 6
aydır takımı takip etmesi de avantaj olarak değer-
lendirildi. Kadroyu tanıyan genç teknik adamın kafa-
sındaki 11'i oluşturduğu ve hücum ağırlıklı bir oyun
sistemiyle takımı sahaya süreceği öğrenildi.
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güney Amerika Elemelerinde Ar-
jantin, sekizinci maçında saha-
sında Bolivya'yı ağırladı. 34
yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. da-
kikalarda attığı gollerle ülkesine 3-

0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir
rekorun da sahibi oldu. Milli for-
mayla çıktığı 153 maçta 79 gol
atan Messi, Brezilyalı efsane fut-
bolcu Pele'yi geride bırakarak

uluslararası maçlarda en çok gol
atan Güney Amerikalı futbolcu
unvanını aldı. Kariyerinde 92 kez
milli formayı giyen Pele, 77 gol 
atmıştı.

Göztepe’de
hava değişti

Lionel Messi, Pele'yi de solladı
2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız
Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu

SenOl GUneS
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı

T ürkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol
Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde: “A Milli
Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında

karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.  Ülkemize önemli başarılar
yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve
Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık
ve başarılar dileriz.”Milli takım kariyeri1 Haziran 2019 tarihinde milli takımın ba-
şına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile 15 maça çıktı. UEFA
Uluslar Ligi, EURO 2020 ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri olmak üzere çıktığı bu
15 maçta tecrübeli teknik adam 4 galibiyet alırken, 5 de beraberlik elde etti.
Güneş bu karşılaşmaların 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Marcao ve kerem

Aktürkoğlu

barıştı

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan karşılaşmada
Kerem Aktüroğlu'na saldıran Marcao, bugün gerçekleşen 
antrenmanda tüm takım önünde Kerem Aktürkoğlu’ndan özür diledi.
Marcao ve Kerem Aktüroğlu, tüm takımın önünde sarılarak barıştı
Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynayacağı
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren
Galatasaray’da, antrenmanda Marcao ve
Kerem Aktürkoğlu arasındaki buzlar da eridi.
Antrenmanda tüm takımı toplayarak bir ko-
nuşma yapan Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim, “25-30 adam. Bunların hepsi
ayrı huydu, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kül-
türde. Doğal olarak bu kadar insanın, birbi-
rine yabancı bu kadar insanın bir arada
olması kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu
kadar efor sarf eden bir bünye; Yorgunluk ve
psikolojik olarak da baskı altında olduğunda
bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her in-
sanda çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir
grup, istemediği yükselişler, münakaşalar,
hatta kavgaya varan hadiseler olabilir. An-
trenmanda, soyunma odasında, koridorlarda
ama bir dozu, bir tadı, bir makul tarafı olma-
lıdır. Marcao ve Kerem arasında olan olay

maalesef sahada olmuştur. Dolayısıyla
benim odamdaki özrün, burada olmasını is-
tedim hepinizin içinde. Marcao da bu işin
doğru olmadığını, yanlış yaptığını defalarca
dile getirdi. Ayrıca bunu yapmak zorun-
daydı” diye konuştu.

Marcao çok pişman

Marcao ise açıklamasında, “Öncelikle hepi-
nizden özür diliyorum. İlk başta Kerem kar-
deşimden. inanılmaz pişmanım, yapmamam
gereken, istemediğim bir davranıştı. Başta
Kerem kardeşim olmak üzer tüm takımım-
dan özür diliyorum. Olmaması gereken bir
hareketti. Çok fazla konuşulacak bir şey de
yok. Yüzde yüz ben suçluyum, bir kere daha
herkesin önünde kerem kardeşimden özür di-
lemek istiyorum” dedi. Marcao açıklamaları-
nın ardından Kerem Aktürkoğlu’nun yanına
giderek tokalaşıp, sarılarak tekrar özür diledi.

Malatya’ya 
18 oyuncu geldi

Süper Lig temsilcisi 
Öznur Yeni Malatyaspor,
2021-2022 sezonu yaz

transfer döneminde 
18 futbolcuyu kadrosuna
katarken, 13 futbolcu ile

yollarını ayırdı

17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi
gece yarısı itibarıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerin-
den Öznur Yeni Malatyaspor transfer sezonunda;
Oytun Özdoğan, Rayane Aabid, Taha Gür, Cengiz-
han Akgün, Oussama Hadaddi, Mert Örnek, Stevie
Mallan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç,
Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Ogün Özçiçek,
Sadık Çitpınar, Didier Ndong, Arda Hilmi Şengül,

Mounir Chouiar ve Walter Bwalya'yı kadrosuna
kattı.  Sarı-siyahlı kulüp, transfer döneminde; Zeki
Yavru, Bülent Cevahir, Teenage Hadebe, Umut
Bulut, Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Issam Chebake,
Eray İşcan, Olcay Şahan, Moryke Fofana, Ahmet
Ildız, Jetmir Topalli ve Berk Yıldız ile yollarını ayırdı.
Böylelikle Yeni Malatyaspor, 18 futbolcuyu transfer
ederken, 13 futbolcu ile yollarını ayırmış oldu.

Red Bull sporcusu Camille Chapeliere, "Bu tecrübe-
ler üst üste birikecek ve nihai hedefime ulaşacağım.
Evet hala hedefim aynı; en iyi Rally Raid pilotu
olmak. Biliyorum ki çok uzun bir süreç beni bekliyor.
Çünkü bugünden yarına dünyanın en iyisi olunamı-
yor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk
ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından
biri olan TransAnatolia Rally Raid, 11 Eylül'de başlı-
yor. TransAnatolia'da motosiklet kategorisinde yarı-
şacak olan Red Bull sporcusu Camille Chapeliere,
organizasyon öncesi Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kendisini çok iyi
hissettiğini ve Türkiye'ye yeniden geldiği için çok
mutlu olduğunu belirten Camille Chapeliere, "Geçen
sene Türkiye'de yaşadığım ilk Rally Raid deneyimi
gerçekten de çok keyifliydi. Bu sene de Türkiye'de
yeni yerler keşfedeceğim için çok heyecanlıyım"
diye konuştu.

Hedefime ulaşacağım

Hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Chape-
liere, "Dakar Rallisi kesinlikle dünyanın en zorlu ya-
rışlarından biri. Ve ben bu sene ilk kez bu zorlu
yarışta yer alma fırsatı elde ettim. Çok da büyük bir
tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Bu tecrübeler
üst üste birikecek ve nihai hedefime ulaşacağım.
Evet hala hedefim aynı; en iyi rally raid pilotu olmak.
Biliyorum ki çok uzun bir süreç beni bekliyor. Çünkü
bugünden yarına dünyanın en iyisi olunamıyor" ifa-
delerini kullandı. 

Hedefim en
iyi pilot
olmak

Ülkesindeki bir televizyon programında emeklilik ka-
rarı aldığını belirten Hiddink, son olarak çalıştırdığı
Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuze-
yinde yer alan bir ada olan Curaçao'nun milli takı-
mında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son
dönemde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalan-
ması nedeniyle bu yönde bir karar aldığını belirtti.
Fenerbahçe'de 1990-1991 sezonunda, A Milli Ta-
kım'da ise 2010-2011 sezonunda görev alan Hollan-
dalı teknik adam, kariyeri boyunca Real Madrid,
Chelsea, Valencia, PSV Eindhoven gibi kulüp takım-
larının yanı sıra Avustralya, Rusya, Hollanda ve
Güney Kore'nin milli takımlarını çalıştırdı.Teknik di-
rektörlük kariyerinde 822 maça çıkan futbolcu kö-
kenli çalıştırıcılardan Hiddink, bu karşılaşmalarda
469 galibiyet,180 beraberlik ve 173 mağlubiyet aldı.

Hiddink
emekli oldu
Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı
çalıştıran 74 yaşındaki teknik direktör Guus
Hiddink, emekliye ayrıldığını açıkladı
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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk
edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah
Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu. En son tek-
nik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezo-
nun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a
sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer,
daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybet-
medi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve
gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz
ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik
elde etti. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile
186 gündür bileği bükülmedi.

Sadece 3 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35
maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz
ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet
elde ederken 11 maçta da sahadan beraber-
likle ayrıldı.Trabzonspor, Galatasaray karşı-
sında mağlubiyetle ayrılmaması halinde
2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini
yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu se-
zonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oy-
nanan 16 lig maçında yenilgi yüzü
görmemişti.

Trabzonspor Avcı
ile yenilmiyor
Süper Lig'in 4. haftasında 
Galatasaray'ı konuk edecek
bordo-mavililer, teknik direktör
Abdullah Avcı yönetiminde ligde
15 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Kırşehir'de doğuştan engelli 20 yaşındaki üni-
versite öğrencisi Mustafa Kaya, bireysel ve
takım halinde kazandığı şampiyonluklarla
sosyal hayata katılmaya çekinen engelli akran-
larına örnek oluyor. Ailesinin desteğiyle ilk-
okul, ortaokul, lise eğitimini başarıyla
tamamlayan ve Akdeniz Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci
sınıf öğrencisi olan Kaya, 16 yaşında başladığı
yüzme sporunda kendini geliştirdi. Yaklaşık 2
senelik çalışma ile 2019 yılında Antalya'da
gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye
Yüzme Şampiyonası'nda gençler kategori-
sinde 100 metre kelebek ve 100 metre sırtüs-
tünde altın madalya kazanan Kaya, 100 metre
serbest, 200 metre karışık ve 50 metre serbest
kategorilerinde ise ikinci oldu. Kaya, katıldığı
bölgesel ve Türkiye genelindeki birçok yüzme
şampiyonasında da dereceler elde ederek ma-
dalya kazandı.

Aile desteği önemli

Farklı spor dallarına ilgi duyan Kaya, Kaman
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde
kurulan, aralarında gaziler ve engelli memur-

ların da bulunduğu Kaman
Kızıközü Spor Kulübü Otu-
rarak Voleybol Takımı'nda
mücadele etmeye başladı.
Takım, 4 ay gibi kısa sürede
yapılan yoğun çalışma tem-
posunun ardından temmuz
ayındaki müsabakalar so-
nucu Oturarak Voleybol
Süper Ligi'ne çıktı.Örnek ba-
şarılarıyla Şirin Kırşehir En-
gelliler Derneğinin spor
faaliyetleri sorumluluğuna
getirilen Kaya, kentteki en-

gellilerin spor yapması ve yeteneklerini geliştir-
mesi için de çalışıyor. Başarılı sporcu Mustafa
Kaya, doğuştan engelli olmasına rağmen
başta babası olmak üzere ailesinin katkısı ve
desteğiyle hayata tutunduğunu söyledi.

Spor için engel yok
Yüzme sporunda şampiyonluk elde
eden, yer aldığı oturarak voleybol ta-
kımı Süper Lig'e çıkan 20 yaşındaki
Mustafa Kaya, engelliler derneğindeki
çalışmalarıyla da örnek oluyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde
edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi

A hmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayı-
sında yer alan yazısında, UEFA Şampiyonlar
Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax, Alman-

ya'nın Borussia Dortmund ve Portekiz'in Sporting Lizbon
ekipleriyle eşleştiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Tür-
kiye'yi temsil ediyor olmanın sorumluluğuyla futbol dün-
yasının kulüpler düzeyindeki bu en önemli
organizasyonunda başarılı olmak için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. On-
ların da bize saygı duyduğunu biliyoruz.
Ancak bu organizasyondaki varlığımıza
milli bir temsil olarak bakıyoruz. Ülkemi-
zin puana ihtiyacı var. Son 5 yıllık, 10 yıl-
lık ve 18 yıllık UEFA verilerine göre
Avrupa kupalarında ülkemize en çok
puan kazandıran kulüp olarak loko-
motifi olduğumuz Türk futbolunu bu
büyük organizasyonda da en iyi şe-
kilde temsil edip acil ihtiyacımız olan
puanları toplamayı amaçlıyoruz. Önü-
müzdeki sezonlarda da bu puanlara
ülke futbolunun ihtiyacı olacak. Bizim
başarımız Türk futbolunun başarısı
olacaktır."

Beşiktaş'ı destekleyin

Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyon-
lar Ligi maçlarını birlikte izlemek ama-
cıyla Vodafone Park'a davet eden Çebi,
"Uluslararası spor organizasyonlarında
Türkiye'de aynı çatı altında olan bizlerin
omuz omuza birlikte hareket etmemiz ge-
rektiğine inanıyorum. Armamızda taşıdı-
ğımız Türk bayrağını Şampiyonlar
Ligi'nde de gururla dalgalandırmayı
amaçlıyoruz. Büyük Beşiktaş tarafta-
rıyla birlikte tüm kulüp taraftarlarını
Şampiyonlar Ligi maçlarında Beşik-
taş'ımızı desteklemeye davet ediyo-
rum." ifadelerini kullandı.

Final görmek istiyoruz

Ahmet Nur Çebi, geride kalan sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İs-

tanbul'dan alındığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle İs-
tanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali er-
telenmişti biliyorsunuz. 2023 yılında İstanbul'da yine bir
Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bu
büyük organizasyonun finallerinde Beşiktaş'ımızı da gör-
meyi ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Öz'ü unutmadı

Çebi, geçen ayın sonunda kulüp çalışanlarından
Ekrem Öz'ün vefat ettiğini anımsatarak, "Değerli

emektarımıza Allah'tan rahmet, Beşiktaş camia-
sına başsağlığı diliyorum. İyi günde olduğu gibi
kötü günde de daima birlikte olmamız gerekti-
ğini düşünüyorum. Unutmayın Beşiktaş büyük
bir ailedir." şeklinde görüş belirtti.

TURK FUTBOLU ICIN
BASARILI OLACAGIZ

Yaptığı transferlerle ligde
olduğu kadar Avrupa’da
da başarı yakalamak 
isteyen Beşiktaş’ta, Baş-
kan Ahmet Nur Çebi
umut dolu konuştu

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankara der-
bisinin rekabeti 62 yıl öncesine dayanıyor. Tarihle-
rinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki
kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Anka-
ra'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2.
Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya
geldi. Söz konusu dönemde üst lige çıkmayı başaran
MKE Ankaragücü, rakibini iki maçta da mağlup et-
meyi başardı. İki takım arasında 1. Lig'de 21 Şubat
1981'de oynanan son karşılaşmayı MKE Ankara-
gücü, 2-0 kazandı.

1. Lig'de tek ortak sezon 1980-1981

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 1. Lig'deki
tek ortak sezonları 1980-1981 sezonunda oldu.İki
takım da aynı yıl Türkiye'nin en üst ligine çıkabilmek
için alt ligde mücadele etti. Süper Lig ve Türkiye
Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye
Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Li-
gi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi. Başkent
temsilcileri başta Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok
özel maçta da birbirlerine rakip oldu.

Rekabet 1937'ye kadar uzanıyor

İki ekip arasında bilinen en eski maç 1937 yılına
kadar uzanıyor. 1910 yılında kurulan MKE Ankara-
gücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk
maçı 21 Mart 1937'de oynandı.Ulus'taki Ankara 19
Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Genç-
lerbirliği 4-2 kazanmıştı.

En farklı galibiyet Ankaragücü'nden

İki takımın tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı

galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti. Başkentin
sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig ma-
çında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi
oldu. Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı
galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.

Yıllardır aynı stadı kullanıyorlar

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıl-
lardır aynı stadı kullanıyor. Yıkılana kadar Ulus'taki
Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sa-
hipliği yaptı. Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu
an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.

Mücadele etmeyi arzuluyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca,
hafta sonu iki kulübün de tarihine yakışır bir derbi
oynamasını arzuladığını söyledi. Sarı-lacivertli kulü-
bün 111 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgula-
yan Koca, "Asırlık çınar Ankaragücü olarak biz,
Gençlerbirliği ile olan 60 yılı aşkın tatlı rekabeti-
mizde, başkentimize yakışır şekilde mücadele etmeyi
arzuluyoruz. Milli Lig döneminden bu yana yakla-
şık 40 yıl sonra ilk defa Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig
seviyesinde karşı karşıya geliyoruz. Başkentimizin
takımlarının tekrardan Süper Lig seviyesinde karşı
karşıya gelmesini elbette bizler de istiyoruz. Karşı-
laşmamızın, Ankara’nın saygınlığına yakışır, iki
kulüp için de hak edenin kazanacağı bir derbi orta-
mında geçmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kul-
landı. Mehmet Niyazi Akdaş: Derbinin dostça ve
centilmence geçmesini diliyoruz Gençlerbirliği Ku-
lübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, yaptığı açıkla-
mada derbinin dostça geçmesini temenni etti.

TFF 1. Lig'de Ankara
derbisinde 12 Eylül

Pazar günü karşı karşıya
gelecek Gençlerbirliği ile

MKE Ankaragücü, 
40 yıl sonra "alt ligde" 

birbirlerine rakip olacak

Basketbolda
Türk takımları

önde gidiyor

Avrupa basketbolunda sezon başına alınan maaşlar açısından en pahalı 5 oyuncu-
dan 3'ünün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği belirtildi. Basketbol dün-
yasıyla ilgili haberler veren Eurohoops adlı internet sitesinin açıkladığı listeye göre,
Avrupa basketbolunda en çok kazanan oyunculardan ilk 5 sıranın 3'ünde Türk takım-
larında forma giyen sporcular yer aldı. Buna göre, İspanya'nın Barcelona takımında
oynayan Karadağ doğumlu İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic, 4,5 milyon dolar ile
sezon başına Avrupa liglerinde en fazla kazanan basketbolcu olarak ilk sırada göste-
rildi. Bu oyuncuyu, Anadolu Efes'ten Shane Larkin (3,7 milyon dolar) ve Vasilije

Micic (3 milyon dolar), CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov (2,5 milyon dolar) ve
Fenerbahçe'den Jan Vesely (2,3 milyon dolar) izledi. Avrupa'da en pahalı ilk 10 bas-
ketbolcunun verildiği sıralamaya ayrıca, Real Madrid'den Edy Tavares (2 milyon
dolar), CSKA Moskova'dan Toko Shengelia (1,8 milyon dolar), Olympiakos'tan
Kostas Sloukas (1,8 milyon dolar) ve Barcelona'dan Nick Calathes ile Cory Higgins
(1,8'er milyon dolar) de girdi. Diğer yandan İspanyol basını, içinde bulunduğu eko-
nomik krizden dolayı bazı futbolcularının maaşlarını düşürmek için anlaşma yapan
Barcelona'nın aynı şekilde Mirotic ile de görüşmeler yürüttüğünü ileri sürüyor.

40 yıl sonra alt
ligde derbi var



R estaurantın işletmecisi İlter Avşar, ya-
bancı şirketlerin markalarını mercek
altına aldığını belirterek, Kars kazına

yeni bir ivme kazandıklarını söyledi. Avşar,
“Kars kazı yakında İngiltere, Fransa ve Al-
manya’ya uçarsa şaşırmayın. Avrupa’daki
önemli bir şirket, çalışmalarımızı yakın ta-
kibe aldı” dedi. Kars ve Ardahan’ın peyniri,
yağı, yumurta ve kaşarını restaurantlarında
perakende olarak sattıklarını ve başta Hıngel
olmak üzere tüm yöresel yemekleri müşteri-
lerine sunduklarını da belirten İlter Avşar,
“Ancak favori tabi ki kaz eti. Tüm dünyaya
bu lezzeti tanıtacağız ifadelerini kullandı.

Kars kazının çok faydası var

Kars kazının faydalarından da söz eden
Avşar, “100 gramlık kaz etinde ortalama 25
gram kadar protein bulunur. Günlük protein
ihtiyacı erkeklerde 56 gram iken kadınlarda
ise 46 gramdır. Bu oranlardan görülebildiği
üzere 100 gram kaz etindeki protein, kadın-
ların günlük protein ihtiyacının yarısından
fazlasını karşılamaktadır. Protein hasar gör-
müş hücreleri onarır, yeni hücre dokusunun
oluşumunu sağlar, oksijenin kan yoluyla or-
ganlara taşınmasını destekler. Proteinler ba-
ğışıklığı da güçlendirir, pH seviyesini
dengeleyip besinlerin iletiminden sorumlu-
dur. Kaz eti riboflavin, niasin, pantotenik
asit, B1, B2, D, E, vitamin B-6, fosfor, demir,
magnezyum ve selenyum açısından gayet iyi
bir kaynaktır. Afrodizyak etkisi olan yiyecek-

lerden biri olan kaz eti, eski çağlarda bu
amaçla bolca tüketildiği bilinmektedir” dedi.

Polonya'da manşet oldu

Polonya'nın önemli gazetelerinde kars kazı-
nın manşetlere taşındığını da hatırlatan
Avşar, “Varşova’nın Sesi gazetesinin bir ha-
berinde, Avrupa ülkelerine kaz ihraç eden
Polonya’dan ve kaz etinin faydalarından
bahsederler. Özellikle kaz ciğerinin lüks lo-
kantalarda pahalı bir menü olarak satıldığını
ve kaz etinin besleyici ve sağlıklı oluşuna ge-
nişçe yer vermiştir. Yağ oranı yaklaşık olarak
4’den az ve lezzetli bir et olarak nitelenen
kaz etinin hayvan yağları arasında en sağlıklı
yağı içerdiği yazılmıştır. Kötü kolesterolü
(LDL) azaltan, iyi kolesterolü artıran bir yağ
içerdiğine vurgu yapılan kaz etinin diyetis-
yenler ve doktorlar tarafından genellikle sağ-
lığı iyi olmayanlar için önerildiği
belirtilmektedir. B1, B2, D, E ve Niasinamid
(B3 veya PP vitamini ) vitaminleri yanında
fosfor, demir ve magnezyum bakımından
zengin bir et olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca diyetisyenler kaz etinin sağlıklı bir et

olduğunu ve zeytinyağı kadar faydalı etkileri
de haberde yer almaktadır” ifadelerini kul-
landı.

Kolestrol seviyesini azaltıyor

Protein ihtiyacını karşılayan Kars kazının,
kolestrol seviyesini ise aşağı indirdiğini kay-
deden Avşar, “Kaz etinin besin spektrumuna
göz attığımızda protein, potasyum, sodyum,
kalsiyum ve fosfor bakımından da çok zen-
gindir. Sayısız mineral ve vitaminin de az
miktarlarda da olsa kaz etinde var olup,
şeker oranının neredeyse kaz etinde var ol-
madığı dikkat çekmektedir. Kaz etinin
hemen hemen şeker içermeyişinden dolayı
faydalı bir hayvansal protein kaynağı olduğu
fikrine varmak mümkündür. Kaz etinde bu-
lunan vitaminlerden biri olan Niacin’in ko-
lesterol seviyesini azalttığı, dolaşımı
düzelttiği, sinir sistemini stabil hale getirdi-
ğini görebiliriz. Aynı zamanda protein, şeker
ve yağ metabolizmasına yardım ettiği, yük-
sek kan basıncını azalttığı, deri, dil ve sindi-
rim sistemine yardımcı olduğu, pellegrayı
önlediği, enerjiyi artırdığı bildirilmektedir.

Polonya’da yapılan bir araştırmada kazla-
rın kas, karaciğer ve böbreklerinde man-
ganez, bakır, çinko, demir, kadmium,
merkuri ve kurşun konsantrasyonları
saptanmıştır. Manganez miktarının
tavşan ve koyun etinden hatta diğer
hayvanların etinden daha fazla ol-
duğu görülmüştür” şeklinde ko-
nuştu.

Vitamin ve mineral deposu

Vücudun ihtiyaç duyduğu vita-
mini Kars kazından alabileceğini
vurgulayan Avşar, “Tüm bu özel-
liklerinin yanında kaz etinin tadı
ve kokusunun hoş olması da kaz
etinin üstün özelliklerindendir.
Sonuç olarak; tüm kaynaklar ve
bilgiler değerlendirildiğinde, kaz
etinin tehlikeli bir kolesterol kay-
nağı olmadığı, şeker oranının ne-
redeyse sıfıra yakın, protein
oranının yüksek, yağ oranının az,
ancak vitamin ve mineral içeriği-
nin çeşitli olduğu görülmektedir.
Kaz eti yüksek besleyici değeri ya-
nında düşük yağ ve kolesterol içeriği
bakımından sağlıklı bir et türü olup,
çeşitli yemekleri yapılabilmektedir.
Kaz ciğeri ülkemiz için henüz önemli
olmasa da dünyada sevilerek tüketilen
ve lüks lokantalarda kıymetli bir yemek
olarak yerini almaktadır. Kaz yağı kışlık
yemeklik yağ ihtiyacını karşıla-
maktadır” diye konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beyaz etler arasında
en iyisinin kaz eti

olduğunun da
altını çizen
Avşar, şu ifa-
deleri kul-
landı; “Kaz
eti lezzetli bir
ettir. Kızartıl-

dığında ağızda
parçalanabilen

altın rengindeki
derisi ile çok nefis

bir ziyafet yemeği oluş-
turur. Kaz etinin her kilogramında tavuk etinden
çok daha fazla enerji vardır. Çünkü kazların de-
ğerlendirilebilen kısımlarında iki katı daha fazla
yağ bulunmaktadır. Kazlar et için beslendikle-
rinde şaşırtıcı bir canlı ağırlığa ulaşırlar ve bu
konuda diğer kanatlı türlerine göre daha iyi-
dirler. Yılın belli zamanlarında tüketilmesi
tavsiye edilen kaz eti oldukça lezzetli bir
kümes hayvanıdır. Et yemeklerinde kullanı-
lan kaz eti, dünyada sevilerek tüketilen
beyaz etler arasındadır. Kaz etinin fay-

daları ve besin değerleri yüksektir.”

Tavuk etinden

DAhA IYI

İstanbul Maltepe Sahili’nde yaklaşık 20 yıldır hizmet
veren ve Kars-Ardahan yöresinin gıda ürünlerini
satan yemek uzmanı İlter Avşar'ın sahibi olduğu Kaz
Tandır adlı restaurant, yeni bir atağa hazırlanıyor

Kars Kazı 
avrupa’ya ucacaK

LEZZETİ

DÜNYAYI
SARACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları'nın düzenle-
diği 'Açıkhava Yaz Oyunları' 9 Eylül
Perşembe günü sahnelenen Hasta-
lık Hastası oyunu ile devam etti.
Olumsuz hava şartlarına rağmen
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Sahnesi'nde yoğun ilgi gören, Mo-
liere’nin yazdığı Berna Günen’in çe-
virdiği ve Tolga Yeter’in yönettiği
Hastalık Hastası İBB Şehir Tiyatro-
ları Açıkhava Yaz Oyunları’nda se-
yircisine kavuştu. Hastalık Hastası,
Argan karakterini canlandıran
Şükrü Türen ve uşak karakterine
hayat veren Sevinç Erbulak’ın muh-
teşem performansı ile seyircilere eğ-
lenceli dakikalar yaşattı. Aralarında
Besim Demirkıran, Çağrı Büyüksa-

yar, Çiğdem Gürel, Elif Verit, Ersin
Sanver, Gün Koper, Hüseyin Tun-
cel, Şirin Asutay ve Tuğçe Açık-
göz’ün bulunduğu oyuncu
kadrosuyla kendine hayran bıraktı.

Oyun konusu

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir
doktor bulunursa hem istediğim
zaman tedavi olurum, hem de ce-
bimden beş kuruş çıkmaz düşünce-

siyle, kızını bir doktorla evlendir-
meye karar verir. Kızı ise bir başka-
sına âşıktır. Argan’ın sırf parasını
seven karısı ise onu hem aldat-
makta hem de elinde avucunda ne
varsa almaya çalışmaktadır. Evin,
her şeyden haberdar olan son de-
rece zeki ve iş bilir hizmetçisinin
gönlü bu duruma razı olmaz. Ha-
kikatin ve aşkın kazanması için
elinden geleni yapar

Hastalık Hastası
büyük alkış aldı

İBB Şehir Tiyatroları, Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzen-
lediği 'Açıkhava Yaz Oyunları' kapsa-

mında Hastalık Hastası oyununu
seyircisiyle buluşturdu. Tüm biletlerin

günler öncesi tükendiği oyunda
olumsuz hava koşullarına rağmen

 izleyiciler yerlerini aldı. Oyunu izle-
yenler unutulmaz anlar yaşadı

Vildan Atasever ve Mehmet
Erdem dünyaevine girdi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever ile
şarkıcı Mehmet Erdem önceki
akşam nikah masasına oturdu. Çift,
aile arasında yapılan törenle dünya
evine girdi. Yaklaşık bir yıldır aşk
yaşayan Vildan Atasever ile Meh-
met Erdem, hayatlarını birleştirdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın habe-
rine göre; Taksim'deki bir otelde
gerçekleşen nikah törenine sınırlı
sayıda davetli katıldı. Nikah sonrası

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever,
duygularını dile getirdi. Mehmet
Erdem, "Aile içerisinde kutluyoruz.
Pandemiden dolayı arkadaş çevre-
miz katılamadı. Daha sonra onlarla
da bir kutlama yapacağız" dedi. Vil-
dan Atasever ise "Çok heyecanlıy-
dık. Sizler gelmeden önce Mehmet
ile pistte dans ediyorduk, siz geldi-
niz kurtulduk." sözleriyle espri yaptı.
Ünlü oyuncu, "Bizim için iyi dilek-

lerde bulunan dostlarımıza sevgile-
rimizi yolluyoruz" dedi. Atasever
ayrıca, "Geleneklerimize ve göre-
neklerimize uymaya çalıştık. Bun-
lardan biri de ayakkabımın altına
isim yazmaktı. Sağ olsun bütün ar-
kadaşlarım aradı. Tek tek isim ver-
diler, ben de hepsinin isimlerini
yazdım" ifadelerini kullandı.
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